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kemaren pagi. Sari dari pidato terse- 

boet bertjap ,,perang”, jang dalam 

| bahasa. Belanda diseboetkan ,,staat 

“in het teeken van den oorlog en het 
| daaraan verbonden oorlogsgevaar”. 

Djadi...... sangat actueel. 
Jang paling menarik perhatian ia- 

“lah kata penocetoepnja, jang dalam 
Bahasa Bala deg han Jitoe, maka dengan sendirinja tidak bahasa Belanda begini boenjinja: 

»Vooralsnog vervullen wij ook 
bij de thans woedende oorlogen in- 
ternationaal wederom de bevoor- 
rechte rol van toeschouwers, 2ij het 
dat wij met beklemming het 
schouwspel aanzien en met inspan- 
ning van al onze krachien ons er 
op voorbereiden er aan deel te ne- 

— men, indien wij — naar de verkla- 
ring van Minister Van Kleffens — 
moesten ondervinden, dat onze 
zelfstandigheid inderdaad  werd 
aangerand. 

Wy hebben echter ons bewust er 
van te zijn, dat wij van de ,,nicuwe ' 
orde”, welke eens op dezen strijd 
zal volgen, deel zullen hebben uit 
te maken, en dat onze geschiedenis 
en onze plaats in de wereld ons 
verplichten voor de vestiging dier' 
nicuwe orde — waarvan nu hier' 
alleen dit moge worden gesteld, 
dat die wellicht ten slotte, wil zij 
rechtvaardig zijn en zich kunnen 
handhaven, internationale, justiti- 

ueele en politioneele organen zal be- 
hoeven — onze bijdrage te leveren,! 
200 groot ais maar in OnS VermO- 
gen 1s. 

Die bijdrage 2al in de eerste 
plaats — en aldus grootendeels bin- 
nen ons vermogen liggende — moe- 
ten bestuan wit een voorbeeldige: 
ordening van  Nederlandsch-Indie 
en van ons Koninkrjk. Laten wi 
in de eersie plaats daarop de 
krachtsinspanning richten, waar- 
toe wij in staat zijn en waartoe het 
huidig tyjdsgewicht ons sommeert.” 
Penting ringkas maksoednja se- 

“ perti berikoet: 5 san 
«  Nederland: mempoenjai kedoedoe- 
kan selakoe penonton. Soenggoeh- 
poen demikian ia haroes menjiap- 
njiapkan diri jaitoe goena pendjaga- 
.an. bilamana ia terpaksa mendjadi 
»pemain” disebabkan kemerdikaannja 
akan terantjam. 2 

Kita — kata toean Jonkman — ha- 
roes insjaf, bahwa kita haroes mem- 
berikan soembangan dan “bantoean 
Galam mentjiptakan ,,nieuwe orde”, 
ketertiban baroe, jang akan timboel 
sehabis perang ini. Soembangan jang 
pertama dan teroetama ialah perbai- 

“kan soesoenan dan perhoeboengan 
| Yantara Indonesia dan Nederland. 
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Goena itoe kita haroes bekerdja se- 
giat moengkin, selaras dengan ke- 

| koeatan kita dan sesoeai dengan 
panggilan waktoe. 

Sekian mr. Jonkman! 

« Dengan beliau kita berpendapatan, 
bahwa sehabis perang ini tentoe 
akan lahir een ,,nieuwe orde”, keter- 
tiban baroe, soesoenan baroe didoe- 
nia ini. Dari itoe tiap-tiap ra'jat Ke- 
radjaan Belanda, baik di Nederland 

| ORDE"? 
Pedjambon 
sendiri maoepoen di Suriname, Cura- 
cao dan Indonesia haroes bekerdja 
keras menoedjoe ,,nieuwe orde” tadi. 
Dan oesaha demikian itoe djangan 
ditoenggoekan sampai habis perang, 

| melainkan haroes dikerdjakan seka- 
rang djoega. Sepandjang faham kita, 
jang diseboetkan ,nieuwe orde" 'ialah 
bahwa doenia ini tidak lagi terbagi 
doea “seperti sekarang jaitoe negeri 
merdika dan negeridjadjahan. Dengan 
hapoesnja ketidak-adilan demikian 

didapati perdjoeangan antara negeri 
jang mempoenjai djadjahan (bagian 
»have”) dan negeri jang tidak mem- 
poenjai djadjahan (bagian ,,have not”) 
Keradjaan Nederland terdiri atas 

Nederland, Suriname, Curacao 
dan Indonesia. Nederland soedah 
merdika, soedah berdiri sendiri. Dari 
itoe soembangan Nederland dalam 
menjamboet kedatangan ,,nieuwe 
orde” tadi boekan lain daripada mem- 
bikin Indonesia berdiri sendiri. Dan 
oesaha demikian itoe haroes diker- 
djakan. sekarang djoega dan sama 
sekali tidak boleh ditoenggoekan 
sampai habis perang. Ini berhoeboe- 
ngan rapat dengan keselamatan ke- 
radjaan Nederland sendiri, karena 
kedoedoekannja pada waktoe ini da- 
lan garis-garis besarnja begini: 

Nederland betoel terdjepit antara 
Djerman dan Inggeris, tetapi berkah 
kemerdikaannja ia dapat memperta- 
hankan diri. Suriname dan Curagao 
betoel tidak merdika, tetapi ia dalam 
,pangkoean” atau ,,selendang” Ame- 
rika Sarikat, seboeah negeri jang 
gagalr perkasa. Dari itoe...... veilig, 
aman. Tetapi Indonesia berdiri sen-' 
dirian, djaoeh dari ,,Iboenja” (Ne- 
derland). dan dekat pada...... Dje- 
pang, soeatoe Keradjaan jang se- 
dang, berkembang dah toemboeh 
kemana-mana djoeroesan. Boekan 
impian, ja boekan kemoestahilan, 
bahwa Indonesia bisa mendjadi re- 
boetan negeri-negeri koeat jang tidak: 
atau koerang mempoenjai djadjahan. 
Dalam kedoedoekan seperti sekarang 
jaitoe seperti baji dalam selendang 
Nederland, Indonesia tidak bisa me- 
ngadakan perlawanan sebagaimana 
-mestinja bilamana daerahnja dima- 
soeki moesoeh dari loear pagar. Mak- 
loem kalau Finland mati-matian me- 
lawan Roes, itoe sebabnja boskan sa-: 
hadja karena Finland itoe lengkap! 
persendjataannja akan tetapi djoega 
dan teroetama karena mereka disitoe 
berkelahi oentoek merapertahankan 
kemerdikaannja. 1 

2. Patih ea kemerdikaanlah jang 
mendjadi soember-kekosatan bangsa. 
Dan ini beloem ada di Indonesia. Da- 
ri itoe haroes diadakan beroepa In- 
donesia jang mengoeasai sendiri de- 
ngan tidak memoetoeskan perhoe- 
boengan “dengan Nederland, paling 
sedikitnja tjotjok dengan toentoetan 
Gapi jaitoe: Indonesia berparlement. 

Nederland mempertahankan ke- 
merdikaannja, sedang Indonesia min- 
ta. merdika! Itoelah alamat menoe- 
djoe ,nicuwe orde”, jang haroes di- 
kerdjakan bersama-sama oleh Ne- 
Gerland dan Indonesia. 

Tangan Indonesia soedah dioeloer- 
kan! 

"Mt 

  

  

  

Toean R.A.A. Sosjono ke Indonesia. 
Tanggal 28 Februari 
depan. Pa 

Dilain bagian ada dimoeatkan ten- | 
tang kediaman toean R.A.A. Soejono| 
jang diangkat mendjadi lid Raad- van | 
Indie, di Nederland.: e 

Aneta lebih landjoet mengabarkan, 
bahwa toean Soejono akan sampai di 

- Priok an ebruari 1940 dengan 
Dempo”. (Inipoen pasti, 

kalau memang tidak ada halangan apa 
apa dan selamat pelajarannja ke Indo- 
T jang poen kita harapkan djoega. 

CA.) x 

at Apa kata kala ngan 

dinegeri Belanda? 
Berhoeboeng dengan angkatan toean 

Soejono mendjadi lid Raad van Indis 
ini, maka A.N.P. dari Den Haag menga 
barkan, bahwa ssk ,,Alg. HdbI” dan 

»Haagsche Crt” bersama kalangan2 
pembesar dilingkoengan kolonial men 
doega, bahwa angkatan ini memberi ke 
pocasan. 

Lowongan Patih Rangkas Betoeng 
soedah terisi. 

si ' Berhoeboeng dengan lowongan Pa- | 

tih di Rangkas Betoeng, kini dapat di 
beritakan telah diangkat mendjadi Pa- 

tih disitoe jaitoe tocan.R. Sastranega- 
“ya Wedana Kota Bogor, besluit angka- 
an itoe telah di terima kemaren doe- 
Ae 5 

    

Tinggal pocla lowongan  Regent 
Mega na . jang nata terisi. 
Dalam kalangan bestuurs-ambtenaren 
masih djadi tjangkriman siapa jang a- 
kan diangkat. Tetapi socara ramai 
di daerah " Meester-Cornelis. mengha- 
rap-harap moedah2an Patih Poerwa- 
karta dapat ditempatkan dalam  Ka- 
boepaten itoe. Karena beliau itoe ke 
tjoeali banjak pengalaman sebagai We 
dana di Batavia-Centrum, dan pengala 
man beliau di daerah Meester-Corne- 
lis ta' asing lagi sebab beliau pernah 

    

    | mendjadi Djaksa di temp 

  

itoe. (Rep) 

   

Directeur-Hoofdredacteur M. TABRANI 

Pertempoeran antara pesa- 
wat dengan kapal lajar 
Negeri Balkan mengadakan per- 

Cesjawaratan 

    

Perdjandjiani militer antara Hongaria- 
Italia ? 

TEMBAK-MENEMBAK DARI LAOET DAN OEDARA. 

Berlin, 10 Januari (Transocean): 
Menoeroet opperbeveihebber pendjagaan negeri, pada Selasa sore pesa- 

wat penjerang Djerman telah melakoekan penjelidikan diatas pesisir timoer 
dari Schotland dan Inggeris. Didalam penjelidikan itoe telah dilakoekan se- 
rangan terhadap 2 kapal dagang dan 2 kapal patroeli jang dikonyooi. Kapal 
kapai itoe diserang dan ditenggelamkan. 

Didekat Norwich, dekatnja pesisir Schotland, dengan mendadak pesa- 
wat2 penjelidikan Djerinan itoe mendapat tembakan dari penolak serangan 
oedara dari kapal dagaig jang dipersendjatakan. 

Pesawat2 Djerman tidak mendapat kekalahan. 

NEGERI BALKAN BERMOESJAWARAT. 

Boekarest, Rebo (Reuter): 
Dengan opisil dioemoemkan, bahwa permoesjawaratan dari negeri 

Balikan jang akan dikoendjoengi oleh minister2 oeroesan loear negeri dari 
Toerki, Griekentand, Roemenia dan Joego Slavia, akan dilangsoengkan pada 
3 Februari dengan bertempat di Belgrado. Pertemoean antara negeri2 Bal- 
kan ini, berhoeboeng dengan pertemoean minister2 oeroesan loear ngeri da- 
ri Italia dan Hongaria baroe ini di Venetia oleh kalangan diplomatik di Boe- 

balas koendjoengan ke Hongaria. 

mempoenjai alasan jang kosat. 

Sendjata dari Amerika. 

Washington, Rebo (Reuter): 
Agent2 dari negeri geallieerden d 

Amerika Sarekat telah mengadakan pc 
remboekan oentoek tjepat sekali men 
bikinkan .pesawat2-perang” boeat ta- 
hoen 1940/1941. Didoega hasil dari 
pembikinan itoe teroetama terdiri a- 
tas pelempar2 bom jang akan terbans 
melaloei - Atlantic, hingga pesawat: 
Djerman tidak akan dibikin mampoc 
melawan. Berhoeboeng dengan beri- 
ta2 ini, maka agent2 itoe menerang- 
kan kepada kalangan penerbangan A- 
merika Sarekat, bahwa pada permoe- 
laan tg. 18 boelan ini diperloekan pa- 
ling sedikitnja 10.000 pesawat.  Me- 
noeroet kabar dikalangan penerbangan 
angka 10.000 itoe adalah seimbang dc 
ngan keperloeannja. Kini Inggeris dar 
Perantjis telah membeli 2010 pesawat 
dan sebeloem-.achir tahoen 1940 akan 
dipesan lagi 3300 pesawat, dimana ha' 
ini mendekati maximim kekoecatan pz 
brik Amerika. Tetapi pada permoela- 
an tahoen 1941 pabrik2 Amerika sang 
goep mendjoeal 1000 pesawat lagi ke- 
pada negeri geallieerden dalam tiap2 
boelannja. 

Membendoeng bahaja Merah. 

Belgrado, Rebo (Havas): 
Dikalangan diplomatik dikabarkan, 

bahwa sidang Gaboengan Balkan j.a. 
dilangsoengkan pada 2 Februari j.a.d. 

Nederland dilanggar lagi kenetralann 

karest dipandangnja saat jang sangat penting. 

PERDJANDJIAN MILITER ANTARA ITALIA — HONGARIA? 

Boedapest, Rebo (Transocean): 
Kalangan opisil dari Hongaria selaioe tinggal merahsiakan apa jang te- 

lah mendjadi roendingan di Venetia baroe2 ini. Nieuwsagentschap opisil ha- 
nja soedi mengabarkan bahwa Ciano pada boslan Mei atau Juni akan mem- 

Berita2 jang dioemoemkan oleh Corriere della Sera dan Times dimana 
dinjatakan, bahwa oleh Halia dan Hongaria dipertimbangkan ozntoek menga- 
dakan perdjandjian militer, di ssk. Boedapest telah ditoelis sebagai kabar bi- 
asa dengan tidak diberi komentar diatasnja. - Tindakan seroepa ini tentoe 
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Colimbus dimerdekakan. 

New York, Rebo (Tr.-Ocean): 
Menoeroet ,,New York Herald Tri- 

5une”, maka ministerie oeroesan loear 
negeri.telah memberi perentah oentoek 
memerdekakan anak kapal dari ss. 

Pada tahoen j.l. pembesar2 marine 
telah mengoesoelkan pembikinan pang 
kalan seroepa itoe, tetapi ole Cong- 
ress ditolak. Adapoen sebabnja takoet 
dituedoeh sebagai tantangan terhadap 
Djepang. Letak Guam itoe ialah 1590 
my! dari Tokio. 

Makioemat pagi. 
Paris, Rebo (Reuter): 

( «Makloemat pagi menerangkan bah- 
'wa pertempoeran dilakoekan terbatas 
di tempat setempat didaerah sebelah 
barat dari Vogezen. 

Nederland dilanggar. 

Den Haag, Rebo (A.N.P.): 
Pagi ini Rijkspersdienst mengabar- 

kan ,bahwa disekitar Den Haag pagi2 
benar nampak pesawat terbang asing 
jang kebangsaannja tidak dapat dite- 
tapkan. Pesawat itoe ditembaki dan 
dioesir dari daerah Nederland. 

Pesawat Inggeris diroentoehkan. 

Berlin, Rebo (Tr.-Ocean): 
Dengan opisil dikabarkan, bahwa 3 

pelempar bom Inggeris telah ditembak 
'roentoeh ditikoengan Helgoland. Per- 
cemoeman itoe berboenji: pada 10 Ja- 
nuari djam 1 siang pesawat Djerman 
jang model paling baroe ditikoengan 
Helgoland telah mendjoempai eskadril 
le jang terdiri atas 9-pelempar bom Ing 
geris (type Blenheim). Ketika men- 
djoempai pesawat2 Djerman, bangsa 
Inggeris itoe dengan segera memoetar 
haloeannja kebarat dan berdaja oen- 
toek melarikan diri. Ketika dilakoe- 
kan pengedjaran, maka 3 pesawat pe- 
lempar bom Inggeris telah tertembak 
djatoeh. Semoea pesawat Djerman 
poelang dengan selamat. 

Colijn bekerdja. 
Rome, Rebo (ANP.): 
Bekas minister president Nederland, 

dr. H. Colijin jang sedjak hari Sabtoe 
berada di Rome kini menggalang komi 
te sentral jang memikiri soal2 jang ber 
talian dengan oeroesan ekonomi dan 
keoeangan. Dalam komite itoe Colijn 
mendjadi president. Komite tadi terle- 
pas dari hoeboengan Volkenbond dan 
nampaknja mendapat bantoean dari I- 
talia. Disamping itoe dapat dikata, 
bahwa Colijn telah memperhatikan da- 
ja oepaja Italia oentoek memperbaiki 

Djerman ,,Columbus” jang tadinja di ap perdamaian Eropah. 
a asingkan dipoelau Ellis. 400 anak k 

pal jang berkoeasa memanggoel sen- 
djata sedikit hari lagi akan menoedjoe 
San Francisco dimana dari sana de- 
ngan melaloei Asia timoer akan kem- 
bali ke Djerman. Sisa dari anak kapal 
banjaknja 175 akan tinggal dipoelau El 
lis boeat sementara menoenggoekan 
saat baik oentoek kambali ketanah air 
nja. 

GUAM PANGKALAN AMERIKA. 

Washington, Rebo (Tr.-Oce- 
an): 

Keterangan jang diostjapkan oleh 
oOpperbeveihebber dari armada Ameri- 
ka, admiraal Stark didalam Madjelis 
Perwakilan, jang berkenaan dengan 
pangkalan armada dan ocdara di Law 
vetan Tedoeh .dipoclau Guam, meniti- 
boelkan keheranan dikalangan Couig- 
ress. Oentoek keperloean ini adiniraal 
Stark meminta ocang sebanjak 4 mil- 
joen dollar.   

300 Komisaris Roses. 

Kopenhagen, Rebo (Reuter): 
Menoeroet koresponden dari ,,Ber- 

lings Tidende” di Stockholm, maka ke 
tika dilangsoengkan permoesjawaratan 
antara 300 komisaris Sovjet di Lening 
rad telah dipoetoeskan oentoek me- 
manggil kommisaris2 baroe goena 
menggantikan dimedan perang jang 
bertangoeng djawab atas kekalahan 
jang dialami. 

Djerman baroe kerdjakan. 

Amsterdam, Rebo (A.N.P.): 
Koresponden dari ,,Algemeen Han- 

delsblad” di Berlin mengabarkan, bah 
wa djawaban Djerman dalam soeal in 
cident Venlo, kini masih dikerdjakan. 
Kedoea agent bangsa Inggeris jang ada 
di Berlin, kini didengar keterangannja 
dengan beroelang-oelang. 
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  di Belgrado, akan diambil poetoesan 
apakah plan Italia oentoek memegang 
tegoeh perdamaian di Eropah Selatan 
dan Timoer dapat kiranja diwoedjoed- 
kan. Pada waktoe itoeCsaky akan 
soedah sampai kepada Mussolini oen- 
toek menjampaikan djawaban pemerin 
“tah Hongaria terhadap oesg 

Kalangan 'itoe djoega berpendapat, 
bahwa sekalipoen antara Italia dan 
Hongaria didapat sepakat kata dan 
langkah, tetapi tidak laloe berarti da- 
pat membendoeng mendjalarnja baha- 

Roeslan, djika tiada perkenan Roeme- 
nia dan Joego Slavia jang kedoea2nja 
mendjadi negeri tetangga dari Honga- 

ria. 2 atu 

KEKOERANGAN KAPAL. 
New York, Rebo (Tr. Ocean): 
Soerat kabar ,,New York Times” da 

ri Washington menerima berita, bah- 
wa Inggeris telah mernesan 200 kapal 
pedagang kepada Amerika Sarekat. 
Perloenja oentoek dipakai diperdjala- 
nan antara Inggeris dan Perantjis. Ka 
rena hingga sekarang soedah torasa se 

  

|rangan2 pehak Djerman hingga me-   nenggelamkan banjak:kapal Inggeris. 
1 nite 

“ 

Tn 

S0e12 jang di 
madjoekan oleh Talia SL 

ja dari negeri locar. Sepertinja dari | 

  
  

TERSIAR BEBERAPA KABAR2 ANGIN. 

Chungking, Selasa (Transocean): 
Berhoeboeng dengan adanja ambassadeur Inggeris, sir Archibald 

Kerr Clark-Kerr, di Chungking itoe, maka itoelah sebabnja tersi- 
arnja beberapa banjak kabar2 angin. 

Demikianlah antara lain2 diterangkan, bahwa sir Archibald Kerr Clark- 
Kerr telah melakoekan tindakan2 pada Pemerintah Tionghoa, soepaja dari 
Tiongkok bisa mendapat kiriman beberapa hatsil2 boemi, jang didalam pe- 
perangan bisa membantoe Inggeris. 

Dengan opisil diterangkan djoega, bahwa koendjoengan ambassadeur 
Inggeris itoe tidak menimboelkan arti jang sensationeel dan bahwa sir Ar- 
chibald Kerr Clark-Kerr beroelang-oelang soedah ingin melakoekan perhoe- 
boengan dengan Pemerintah Tionghoa, djika dianggapnja perloe. 

KABAR2 ANGIN TENTANG PERDAMAIAN. 
Chungking, Selasa (Reuter): 
Di Chungking hingga sekarang tidak ada keterangan2 jang djelas ten- 

tang adanja persetoedjoean jang tertjapai antara Wang-Ching-Wei dan pe- 
hak Djepang.. : 

  

   

Walaupoen didalam kalangan? Tionghoa orang memperhatikan dengan soenggoehi tentang kesoedahan permoesjawaratan2 antara pehak Djepang 
dan Wang- “Wei, maka oleh sebab itoe orangpoen tidak menaroch per-       
hatiannja ke 
terkaboel djoega. 

Kabar2 angin tentang akan adanja perdamaian, jang pada waktoe jang 
terachir ini soedah tersiar dimana-mana, soedah dinggap salah oleh kala- 
ngan2 jang boleh dipertjaja di Chungking, jang berdasarkan atas beberapa 
kenjataan. Hingga kini orang tidak melakoekan permoesjawaratan tentang 

merintahan baroe, djika segala tjita2 Djepang itoe akan 

perdamaian antara Djepang dan Tiongkok dan hingga kini poen beloem ada : 
boektinja, bahwa dikelak kemoedian hari akan diadakan permoesjawaratan 
seroepa itoe djoega. 
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terdjadinja 
moesjawaratan antara It 

sx 5 GAN sia 
alia 

| ongaria, keadaan di Ero 

sa Dat bertambah . ten: 

bertambah gelap. - Ketjoe- 

MN ken antara kedoea nege- 

ri itoe didapat kata-sepakat ban- 

'#oe-membantoe biasa, poen desas- 

desoes orang menjatakan, bahwa 

moengkin sangat antara kedoea me- 

geri itoe diadakan djoega perdjan- 

djian-militer. : 

h barang-tentoe hasil demi- 

La aa Nurse keadaan di 

Balkan, bghkan memberi gambaran 

seakan-akan kini Italia dengan Hon- 

garia-lah jang hendak mendjadi pen 

djaga penting disitoe. - 

Selain Zweden dioetara, poen Gi 

selatan itoe ada seboeah negeri Jang 

terhimpit, jaitoe Roemema, negeri 

) ngan Inggeris. : 

arah Pos terantjam bahaja 

Roeslan jang nampak hendak me- 

rampas Bessarabia, dan dari barat 

dan selatan nampak bahaja Honga- 

ria-Italia, dimana tentoenja Honga- 

ria menghendaki kembalinja bekas- 

bekas da€rahnja jang dirampas dari 

padanja dalam tahoen 1919 tempoh 

hari. 5 

Di Eropah barat keadaan kian la- 

ma, kian soelit, walaupoen perdana- 

menteri Chamberlain habis berpeda- 

to. Kata Reuter, poeblik di Inggeris 

merasa POEAS. 
Hook hemat kita, djika bang- 

sa Inggeris lekas poeas, terang hati 

d@mokrasinja tidak ada lagi, atau 

tinggal sedikit sekali, lebih-lebih 

berkenaan dengan keloearnja men- 

teri peperangan Hore Belisha. 

Seperti kita katakan kemarin, me- 

noeroet berita jang tiba ditangan ki- 

ta kemarin sama sekali Chamberlain 

tidak merembet sog'al itoe. Dan me- 
noeroet berita hari ini dalam pedato 

Chamberlain itoe ternjata bahwa ten 

tang Hore Belisha tidak dioeraikan 

apa jang mendjadi sebab-sebabnja, 

hanja Chamberlain berkata begini: 

»Saja mendjadi toean didalam roe- 

mah saja sendiri, artinja: saja ber- 

hak mengatoer soesoenan kabinet 

saja”. 

Roepanja dengan keterangan itoe, 

bangsa Inggeris soedah merasa poe- 

as,” katanja. Padahal antara Cham- 

berlain dengan Belisha tidak pernah 
terdjadi perselisihan paham. 

Sebaliknja, moengkin, bahwa Ing- 

geris sekarang moelai sadar, bahwa 

dalam keadaan sekarang ini Cham- 

berlain perloe dengan orang jang bi- 

sa bekerdja bersama2 dengannja 

Belisha tidak roepanja, en 
tidak pernah ada per- 

selisihan paham. 
Betapoen djoega, segala peroeba- 

“kan didalam soesoenan ahli? negera 

Inggeris “toe tentoe mengandoeng 

maksoed jang dalam, seperti djoega 

peroebahan2 soesoenan pembesar? di | 

Djerman. 

Orang tahoe, bahwa di Djerman se 
laloe ada peroebahan, soepaja de- 

ngan djalan demikian nafsoe Ingge- 
ris oentoek merobohkan Hitler de- 
ngan kawan2nja bisa goegoer sendi- 
rinja, karena selaloe berganti2 orang 
di Djerman, demikian poela sebalik- 
nja. ! 

Inggeris mengadakan peroebahan, 
“Teroetama sekali djagoan Jahoedi di | 
singkirkan, soepaja asas Djerman 
goena memerangi golongan Jahoedi | 
Inggeris itoe goegoer djoega dengan 
sendirinja. Eu 
Maka hasilnja: Inggeris mentjoe- 

Aga segala neroebahan soesoenan 
pemerntahan Djerman, dan Djerman. 
merasa tjoeriga melihat peroebahan 

—. soesoenan pemerintahan Inggeris 
| Tahoe sama tahoe, dan 

. hoean ,,tahoe-sama-tahoe” Im 
.. ja akan melebih besarkan nafsoe ke- 

—. doea belah nehak oentoek menghan- 
. #joer-leboerkan satoe sama lain. 

“te 

    

   

      

  

   

   

    

     

  

  

KOERS POSTWISSEL. : 

Moelai 10 Januari koers postwissel 

ke India dan Ceylon 1 rupee f 0.58 

DIK 
Masa ak 

Delapan ratoes perkara. 2 

Didalam tahoen jang baroe laloe ini 

parketnja opisir djoestisi di Betawi ti- 

dak koerang dari 800 perkara jang di 

periksa. Na 

Achterstand pemeriksaan banjaknja 

perkara ini tidaklah dapat disoesoel, a- 

pa lagi mengingat banjaknja perkara2 

jang berkenaan dengan perkara keme- 

soeman tempoh hari. 0 

Tjandoe gelap. : 
Seorang Djepang di- 
denda. : 

Landrechter Betawi telah mendja- 

toehkan hoekoeman denda f 200.— 

kepada seorang Djepang, K.K. karena 

dipersalahkan menjeloendoepkan obat- 

obat poeles, ja'ni tjandoe dan cocaine. 

Terdakwa menerima obat-obat ini 

didalam botol obat2 patent dari seboe- 

ah firma di Djepang. Jang mengan- 
doeng tjandoe terdiri dari tablet, se- 
dang cocaine ditjampoer dalam obat 

jang meroepakan obat mata. Moela2 

polisi merasa tjoeriga ketika memerik- 

sa obat2 itoe, dan ketika disoeroeh me- 

njelidiki setjara ilmoe pisah, maka ter 

njata obat2 patent itoe mengandoeng 

tjandoe dan cocaine terseboet. Ter- 

dakwa sendiri mengakoei tidak tahoe, 

bahkan soeka memakai, sedang ia sen- 

diri tidak terserang narcotica. Poen 
dahoeloe soedah pernah ia importeer 
obat2 sematjam itoe. : 

Kalau ia, katanja, mengetahoei ada 
kandoengan seperti diterangkan oleh 
polisi itoe, terang ia tidak perloeaskan 
dagangannja atas obat2 terseboet. Bah 
wa diatas etiket ada tertoelis ,,pava- 
ver” ia memang tahoe, tetapi ia beloem 
pernah tahoe apa artinja perkataan i- 
toe, sehingga sama sekali ia tidak me- 
naroeh tjoeriga bahwa itoe nama se- 
boeah tanaman jang terkenal. 

Kemoedian terdakwa menerangkan, 
bahwa ia soedah 20 tahoen berdiam di 
Betawi dan memperniagakan barang2 
import (Rep.) 

Hn 

Pesawat ,,Emoe” roesak. 
Menoeroet berita jang kita terima da 

ri ,,Aneta”, pesawat ,,Emoe” jang da- 
am penerbangan ke Indonesia terpak- 
sa tidak bisa bertolak dari Calcutta ka 
rena mendapat keroesakan sedikit. 
Berhoeboeng dengan itoe, maka ini 

hari pesawat ,,Nandoe” dari Betawi 
langsoeng menoedjoe Penang dengan 
membawa onderdeel. 

Pesawat ,.Buizerd” jang bertolak pa 
da tanggal 8 Januari kemarin berdiam 
doeloe di Penang menanti datangnja 
»Nandoe”, soepaja ia bisa menerima 

onderdeel2 daripadanja, laloe dibawa 
teroes ke Calcutta oentoek diserahkan 
kepada pesawat ,,Emoe”. 

Hari ini djoega ,,/Nandoe” bisa di- 
toenggoe kedatangannja disini. 

Adapoen -,,Emoe” tidak bisa diha- 
rapkan datang ini hari di Tjililitan ber 
hoeboeng dengan keroesakan itoe. 

Tanggal tibanja beloem diketahoei. 
ga 

Tabligh2 cemoem dalam boelan Januari. 

Karena banjak jang meminta soe- 
paja diadakan tabligh oemoem ditem 
patnja sendiri2, maka dibawah ini 
kita terima rentjana akar mengada- 
kan tabligh itoe: 

Pertama, besok pada malam Ming- 
goe tanggal 13-14-Jan. '40, diroemah 
Toean Abdul Kais Tanah Ting 
gi Sawah: 

1. Menerangkan maksoed hadis: 
Agama itoe ialah akal, tidak ber- 
goena orang jang tidak ada akal- 
nja. 

2. Achlakoel-Karimah. 

tanggal 19-20 Jan. '40. di Madrasah 
Moehammadijah Gang Boengoer 23. 
1. Rahasia dan hikmat dalam hari 
“Raja Koerban. 2 
2. Ad-dinoe hoewan Nasihah ........ & 

Kesemocanja akan dimoelai djam 

oem Iboe poen disediakan poela. 

Mr. Tichelman 
Dikota ini jang 

doenia ialah toe 
Tichelman, kep. 

  

   
         

wa hingga saat ini Djerman tidak 
lebih lemah dari lawannja, seperti 
dahocioe pernah termaktoeb dalam 
salah satoe pamflet Inggeris, Jang 
menjatakan, bahwa  Inggeris berli- 
pat2 ganda kocatnja dari 

Jah, apa lagi jang sama besar sa- 
mu besar, sedang ketjil sate dam be- | 
sar satoe, seperti Finland dengan! 

  

Roeslan bisa menjebabkan bahwa . 
besarpoen 
rah. 

  

bisa mendapat loeka pa- | ran. 513 

  dienst bagian oei 
Pengoeboeran t 

di pagi dengan banjak koendjoengan. 
Antaranja banjak dari kalangan kan 
tor tempat ia bekerdja. (Aneta). 

   

  

“ Melihat boekti-boekti sekarang 
mi, maka terang bahwa kedamaian 
bertambah2 djaoech, dan Eropah 

upi leboer dahoeloe oentoek 
engan tjara besar-besa- 

      

    

    

  
  

8 malam, sedang tempat oentoek ka- 

  

PEMANDANGAN 
aan apa LA 

Gadjah bovat Australia. 
Dengan kapal ,,Melchior Treub” te- 

lah tiba di Priok seekor djago-hoetan 
Soematera, ja'ni gadjah jang besar loe 
ar biasa. 

Ta' lama lagi gadjah itoe akan dite- 
roeskan ke Sydney boeat keboen che- 
wan disana. 

san 

Karena mengganggoe keamanan 
roemah tangga. 

Soeami memba- 
las dendam. 

Seorang tani didesa Tjikarang 
kampoeng Kedoeng Kelam, bernama 
Kiang, mempoenjai kerdjaan djoega 
“berdagang jang ia lakoekan keloear 
kampoengnja 'itoe. Kadang2 bebera- 
pa hari lamanja ia tinggal diloear 
roemahnja. 5 

Dalam pada itoe ia mendengar, 
bahwa bininja berboeat koerang ba- 
ik, selama Kiang itoe dalam beper- 
gian itoe, demikianlah jang dibisik- 
kan kepadanja oleh orang jang ta- 
hoe. 

Oleh karena mendengar, bahwa 
keadaan ini makin lama makin me- 
njakitkan hatinja, maka satoe kali 
ia mentjoba oentoek menjelidiki jang 
sebenarnja, sambil mengintai. 

Ketika benar2 ada jang menggang 
goe keamanan roemahnja, maka de- 
ngan hati jang panas, ia telah ma- 
soek kembali keroemahnja, dan disi- 
toelah ia menoesoek2 pengganggoe 
itoe dengan goloknja sampai mela- 
jang djiwanja. Poen bininja itoe ti- 
dak loepoet dari tikaman. 

Tjoema kini pembatjok karena pa- 
nas hati itoe masih menoenggoe poe- 
toesan hakim. (Rep). 

—I— 

Toekang djala jang sial. 
Corr. kita ,,M. St. mengabarkan: 

N. pekerdjaannja sehari2 menang- 
kap ikan dengan djala. Dengan pen- 
dapatan itoelah ia hidoep bersama a- 
nak isterinja. 

Pada hari Minggoe j.l. ia telah per- 
gi mendjala ke Pasar Ikan Batavia, de- 
ngan djalan kaki dari Petamboeran, be 
rangkat djam 6 pagi dari roemahnja. 

Djam 7.30 pagi, ia telah moelai mer 
djala, sehingga sampai waktoe lohor, 
dengan mendapat ikan dan oedang, jg. 
toemajan djoega. Penangkap ikan 
lainnja, waktoe itoe poen banjak djoe- 
ga. 

Akan tetapi apa latjoer, waktoe N. 
tsb. lagi sembahjang lohor, sedangkan 
djala dan kepis tempat ikannja, jang 
terletak tidak seberapa djaoeh pada- 
nja, soedah pindah kelain tangan. 

Sehabis ia sembahjang, dengan ber 
sedih hati ia 'mentjari djalanja, dan ti- 
dak ketemoe, poelanglah ia dengan sa- 
ngat berdoeka tjita, tambahan poela 
berdjalan kaki, maoe naik kendaraan, 
wang sesenpoen tidak poenja. 

Siapa jang membawa ikan dan djala 
kepoenjaan N. itoe sampai kini beloem 
diketahoei. (Demikian ini main tjoe- 
rang jang djaoeh dari menjenangkar 
hati sesama manoesia. Apa lagi, bah- 
wa orang jang mendjadi koerban itoc 
adalah senasib dan sedjawat didalam 
mentjari makan sesoeap nasi. Sebe- 
toelnja kedjam sekali, dan tak tahoe sc 
sama kawan! Red.) 

: naa 

Ideologie kita. 

Apakah ini ,,Ideologie Kita”? Boe- 
kankah ini mengandoeng arti jang 
besar dan dalam sekali? 

Ja, memang benar! Tetapi nama 
tsb. adalah nama madjallah jang ter- 
bit tiap setengah boelan di Semarang, 
moelai moentjoel dalam boelan Janu- 
ari 1940. Disitoe dikoepas perdjoe- 
angan rakjat djelata dengan katja 
mata perdjoeangan rakjat proletar. 

Jang memimpin ialah toean D. 
Mangkoe dengan adres Demang Ba- 
njoe 137 di Semarang. Harganja 8 
boelan f 0,40 (goena Semarang), 
f 0,50 diloear Semarang. 

Moga2 madjallah jang keloear di- 
waktoe kekeroehan politik goena rak- 
Jat ini akan” mendapat samboetan 
dari pemimpin dan pengikoetnja jang 

| memperhatikan perdjoeangan rakjat 
. Kedoea, besok pada malam Sabtoe y djelata. 

Kita mendo'a selamat didalam 
membimbingnja masjarakat rakjat. 

.. President-Directeur K.P.M. 

“Akan pergi perlop. 
Menoeroet perma'loeman K.P.M. jg. 

diterima oleh Aneta, tocan A.J. Pronk, 
president-Directeur daripada maskapai 
itoe kelak tanggal 17 Jan. depan ini 
akan pergi perlop ke Eropah karena ke 
sehatannja agak terganggoe. 

: Ap 2 Oa 
Awas toskang tipoe.. 

Akalnja toekang tipoe waktoe jang 
terachir ini roepa-roepa, ada jang 
mengakoe mendjadi rekening loo 
per Gas Mij. ada jang me- 
ngakoe monteur Singer. Kemarin doe 
lve pada pilitie di sectie 3 Pasar Ba- 
roe, datang mengadoe seorang Tiong- 
hoa jang beroemah di Sawah Besar, 
Katanja ia telah ditipoe oleh seorang 
jang tak di kenal, mengakoe Hen 
ambtenaar 'belasting, datang menagih 

| padjak f 4.50'restant padjaknja di ba- 

   

    

  |jarkan pada penipoe itoe. (Rep.) 
ate MN BER e ot Pa ... 

  

LEMBARAN I PAGINA Il, 
  

Perkara P.A.I. 

Kembali diperiksa 
Landraad. 

»Antara” mengabarkan, dengan 
mendapat perhatian jang besar dari 
pihak Arab dan P.A.I. leden, Land- 
raad jang bersidang kemarin doe- 
loe kembali telah memeriksa per- 
kara penghinaan dalam perkara ma- 
na dihadapkan sebagai terdakwa toe- 
an A. R. Baswedan dan A. Bajasoet, 
masing-masing Voorzitter dan secre- 
'taris Hoofdbestuur Partai Arab In- 
donesia. 

Kedoea terdakwa didakwa oleh 
toean S. A. Alatas, bekas Voorzittei 
Hoofdbestuur P.A.I. telah melakoe- 
kan penghinaan atas dirinja. 

Sebagai voorzitter dan secretaris 
dari H.B. P.A.I. kedoea terdakwa te. 
lah menjiarkan dalam soerat2 kabai 
dalam boelan December 38 poetoe- 
san2 conferentie P.A.I. jang ke Il: 
dalam boelan November '38 Solo, da: 
lam poetoesan mana diantaranja di- 
terangkan, bahwa toean S. A. Alatas 
ex. voorzitter H. B. P.A.I. telah di: 
petjat sebagai anggauta P.A.I. dise. 
babkan telah melakoekan perboeatar 
perboeatan chianat terhadap P. A. 1 
Toean.$S. A. Alatas merasa terhins 
karena perkataan2 ,,chianat” terse- 
boet. 

Pesakitan2 dibela oleh Mr. Amit 
Sjarifoeddin. Atas pertanjaan presi: 
dent, terdakwa menerangkan, bahw: 
jang menjoesoen dan mengarang bo 
nji poetoesan2 itoe ialah terdakw: 
If, tapi telah diperiksa dan disetoe 
djoei oleh terdakwa I. Lebih landjoe: 
terdakwa menerangkan, bahwa per: 
kataan2 ,,penghianatan” itoe boekar 
sadja dipakai dalam pengoemoemai 
di soerat2 kabar, tapi djoega dipaka 
dalam sidang conferentie di Solo ke: 
tika poetoesan itoe dibatjakan dalan 
sidang ramai. Dan djika kedoea ter. 
dakwa berboeat demikian, adalah mc 
noeroet kedoea pesakitan dengan dja 
lan memakai perkataan2 terseboe! 
mereka tidak melakoekan penghina- 
an apa2. 

Sebab2 toean Alatas dipetjat dari: 
P,A.I, ialah karena ia telah melakoe: 
kan perboeatan jang bertentanga: 
Jengan kehendak P.A.I. diantaranja 

1). Melanggar Azas2 dan perdjan 
djian P.A.I. 
Menerima candidatuur Al-Irsjac 
perhimpoenan Arab jang berten:- 
tangan paham dengan P.A.I. 
Mengandjoerkan tjabang tja- 
bang P.A.I. membikin pembron- 
takan terhadap H.B. 
Mentjoba menjogok anggauta 
H.B. PAI. (A. K. Alsegat) soe- 
paja mengcandidaatkannja. 
Mengantjam mengadakan partai 
baroe dan sebagainja. 

Lain dari pada itoe toean S. A. 
Alatas soedah 2 kali mengoendjoeng: 
vergadering Al-Irsjad dengan tidak 
seizin P.A.I. 

Keterangan terdakwa II tidak ber: 
Tn dengan keterangan terdakwa! 

2). 

3). 

4). 

mm 
2). 

Memakai perkataan chianat itoe 
boekan maksoed terdakwa akan 
membikin maloe, karena arti perka- 
taan terseboet ialah: orang jang me- 
langgar kepertjajaan. Selandjoetnja 
terdakwa II menerangkan antara 
H.B. dengan toean S.A. Alatas me- 
mang ada bertentangan paham, di- 
antaranja menoeroet paham P.A.I. 
tanah air Arab peranakan ialah Indo- 
nesia, sedang menoeroet toean S. A. 
Alatas ialah negeri Arab. 

Hingga disini diperiksa saksi toe- 
an S. A. Alatas, jang kenal pada ke- 
doea terdakwa tapi tidak bersang- 
koet familie. Menoeroet saksi perka- 
ra terseboet oleh saksi pernah akan 
ditjaboet, disebabkan saksi tidak da- 
pat sering sering meninggalkan pe- 
kerdjaannja, tapi karena menoeroet 
keterangan dari pihak Landraad soe- 
dah laat maka perkara terseboet di- 
teroeskan djoega. Saksi telah mema- 
djoekan pengadoean pada Ass. Resi- 
dent Betawi karena ia telah merasa 
dihinakan dengan perkataan ,,peng- 
hianat” itoe. Adapoen arti kata ,,chi- 
anat” itoe — kata saksi ialah ,,peni- 

tjaja”, ,,orang jang soeka menjo- 
long” dsb. Saksi betoel ada berten- 
tangan paham dengan anggota2 HB. 
PAI, tapi kesalahan terletak pada 
mereka sendiri, disebabkan mereka 
tidak menoeroet boenji statuten PAI 
dengan precies. Diantaranja dalam 
statuten diterangkan, bahwa PAI 
akan bekerdja boeat kepentingan 
Arab peranakan dalam choesoesnja 
dan goena Arab lain2 dalam oemoem- 
nja, tapi dalam praktek bekerdja 

bocat g longan Arab oemuem itoe se- dikit sekali, djika tidak maoe dikata- 
kan tidak sama sekali. Anggota? HB. .PAI menerangkan diika mereka ber. 
bocat demikian, adalah karena anta- 
ra kaoem Arab peranakan dan golo- 
ngan Arab oemoem ada pertentangan 
kepentingan (tegenstrijdige belan- 

   

    

     gen). poe”, orang jang tidak boleh diper- | 

Akan menikah: 

SOEMANANG SOERJOWINOTO 

dengan 

L. MOERTASIA ADIKOESOEMO 

N.B. Tidak mengirim kartoe oen- 
dangan. 

# PEARPWNUNN MemansaN masanya ae 

Saksi sendiri tidak demikian. Saksi 
boekan sadja bekerdja boeat Arab 
peranakan, tapi djoega boeat bangsa 
Arab oemoem. Saksi dibenoem oleh 
pemerintah mendjadi lid Volksraad 
dari sedjak tahoen 19835, dan selama 
saksi melakoekan djabatannja, boe- 
kan saksi mementingkan kacem Arab 
peranakan, tapi djoega golongan 
Arab oemoem. Dalam soal ini saksi 
memang sering berdebatan dengan 
anggota2 H.B.-P.A.I. tapi biasanja 
perdebatan itoe selaloe berdjalan de- 
ngan zakelijk. 

Kemoedian oleh President dinjata- 
kan, bahwa Raad perloe melihat soe- 
rat benoeman toean S. A. Alatas 
mendjadi lid Dewan Ra'jat terseboet, 
hingga pemeriksaan dimoendoerkan 
hingga pada hari Sabtoe tg. 13 j.a.d. 

maw Paman 

Pjoemlah anto. 

Pra “beer Tan 19AK 
Menoeroet tjatatan tahoenan dari 

K.N.LM.C. banjaknja auto pada tg. 
1 Januari 1940 di Poelau Djawa dan 
Madoera 57. 617 (pada tg. 1/1-39 
57078) dan di Tanah Seberang 81. 
594 (tg. 1/1-39 32.275)... 

—0— . 

Peroebahan Hinderordonantie. 

Disetoedjoei. 
College van Gedelegeerden telah me 

Terima peroebahan Hinderordonnan- 
“ie dengan tidak oesah mengadakan 
»erdebatan lebih doeloe dan tidak 
memakai poengoetan soeara. Dengan 
ini maka hal ini akan disesoeaikan 
kepada peroebahan bestuur di Tanah 
Seberang. 

Pe 
»Soeloeh”, 

Perdjoeangan dimana2 tempat dan 
golongan perloe sekali dalam waktoe 
ini mempoenjai pendorongannja be- 

longan jang bergerak itoe. Ini beroe- 
ba teorinja didalam perdjoeangan 
dalam abad sekarang. Tidak mema- 
kai teori akan koerang sempoerna. 
Baik dikalangan politik, social, eko- 
nomi,  perboeroehan ataupoen lain 
kalangan. 

Ini mesti! Apa lagi dikalangan 
boeroeh jang dalam waktoe ini men- 
dapat kesoekaran2 diwaktoe perang 
dengan banjaknja boeroeh jang tetap 
gadjihnja, tetapi mesti lebih banjak 
mengeloearkan oeang dari kantong- 
nja.karena harga barang naik tidak 
separdar. dengan kekoeatan pembelian 
boeroeh. 

Eceroeh- herhoebeeng dengan ini 
perioe sekali menjelidiki segala mas . 
alah masiarakat waktoe'ini dengan 
sedalam2nja, dengan membatja-boe- 
koe para shlinja, poela haroes dja- 
ngan melbepakan penjoeloeh jang be- 
roepa karangan: didalam madjallah 
jang mementingkan: perdjocangah 
boeroeh dengan disesoegikan ideola- 
gie boeroeh. Menag 

Boeroeh. haroes tahoe mendjee 

  

lagi. Oleh karena itoe perloe sekali 
membatja madjallah baroe jang soe-, 
dah diterbitkan dikota ini dengan 
nama ,,Soeloeh”, nomor pertamanja 
soedah keloear boelan Januari 'ini, di- 
pimpin oleh t. P. K. Wigoena, dengan 
adres: Buitentijgerstraat 30 Batavia 
terbit tiap boelan. 

Harga tiga nomor f 0,50 dan 6 no- 
mor f 1.—, dan 12 nomor f 2.—, 

Sesoeai dengan penoetoeran kita 
diatas itoe, maka didalam madjallah 
itoe didapati karangan misalnja: Ha- 
roeskah oepah dan belandja dinaik- 
kan? Partai dan Pergerakan seker- 
dja. dll. 
Boeroeh kita persilahkan membatja 

madjallah tsb. 
——O—— 

Film Mekkah. 

diThalia-theater. 
Semalam dengan perhatian besar 

telah moelai dipoetar film Mekkah. 
Pertama dipertoendjoekkan tjerita 

»Zambo”j ang tjoekoep menarik “dan 
menggelikan. Setelah dipertoendjoek 
kan perdjalanan ke Mekkah. Tjara-' 
tjara oemmat mencenaikan roekven 
Islam jang kelima. Goena dapat 
menggambarkan “kissah perdjalanan 
bangsa seigama perloe kiranja per- 
toendjoekan seroepa itoe tidak diabai 
kan. 

an 

Perampok di Lemah Abang dengan 
200.— 

Polisi Lemahabang telah menangkap 
beberapa orang perampok jang ma- 
soek dalam koempoelan perampok, ig. 
kira2 doea minggoe j.l. telah menggon 
dol mangsanja bersama2 ocang kontan 
seharga f200.— dari roemah orang   pendoedoek desa jang kaja. (Aneta). 

Penyu Dan 2 $ E $ Rs Maa Matan MA ea ar 

  

roepa soeloeh bathin dan pikiran go- . 
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PEMANDANGAN 
Ana :     

  

|... Pertanjaan tocan Prawoto. 
13 8 Januari 1940. 

| Dengan berkepala ,, Pemeriksaan 
makanan pendoedoek asli” diharian 
,Algemeen Handelsblad” tg. 2 Janu- 
ari 1940 dimoeat soeatoe toelisan 

| tentang keadaan makanan jang tidak 
| baik di Bojolali pada waktoe patje- 

klik. 
Oleh karena disoerat-soerat kabar 

atjap kali dimoeat chabar jang meng 
. choeatirkan, bahwa makanan pendoe 
Goek negeri tidak tjoekoep, baik di 
Poelau Djawa, maoepoen di Soema- 

. tera, maka si penanja soedi bertanja 
. kepada Pemerintah, dengan mempe- 

“ ringatkan pertanjaan, jang dimadjoe 
kannja kepada Pemerintah pada tg. 
16 December 1939, apa tidak perloe 
sekali diloeaskan pekerdjaan ,,Insti- 

“tuut boeat volksvoeding”, boeat Poe- 
' Jau Djawa dengan melakoekan peme- 

- riksaan jang teliti pada tiap kaboe- 
' patenan dan apa Pemerintah sedia 
memakloemkan hasil pemeriksaan 
itoe di Dewan Rakjat. 

T 

Keterangan. 
Menoeroet toelisan terseboet maka 

atas oesaha ,,Instituut van Volks- 
voeding” telah dilakoekan pemerik- 
saan makanan sehari-hari dari koeli2 

-. dionderneming dibilangan Bojolali. 
Pemeriksaan ini menjatakan, bahwa 
orang2 tani, jang tinggal disitoe dia- 
tas boekit-boekit dan hampir tidak 
ada mempoenjai pendapatan dari pe- 
kerdjaan pada onderneming, makan 

“hanja sekali doea hari sadja ketika 
£ wWaktoe patjeklik, pada waktoe mana 

Ie bekal berkoerang, dan jang dimakan 
E tidak Jain dari gaplek sadja, jang 

hampir tidak mengandoeng sari2 
jang baik boeat badan, oleh sebab 
gaplek 704 dan 5 sampai 10X 
air. Sedang onkos2 makanan diroe- 
mah tangga orang jang lebih mam- 
poe tidak ada segobang djoega. Ham 
pir tidak ada dimakan daging dan 
ikan dan tiap hari makan begitoe 
sadja. Onkcs2 makanan disitoe anta- 
ra 1/, dan 2 sen tiap djiwa. Menoe- 
roet toelisan itoe djoega pada bebe- 
rapa tempat pendoedoek negeri me- 
makan dedek, ja'ni makanan ajam 
dan bebek. 

Penanja ialah, soepaja pemerik- 
gaan jang dimaksoed itoe dilakoekan 
dengan bantoean Regentschap, de- 
ngan memperloeaskan keoeangan in- 
stituut tadi dan dengan memindjam 

. kan pegawai2 Regentschap jang per- 
loe boeat pemeriksaan ini (dokter, 
ahli pertanian d.LI.). 

Tanba ynma 

Gaboengan Mosslimatin. 
Tabiigh Akbar. 

Dikota Betawi ini telah terdiri seboe 
ah badan komite jang meroepakan Ga- 
boengan dari perkoempoeian2 kaoem 
Moeslimat (kaoem iboe Islam) dengan 
njonja Aisjiah Arnir Hamzah Hayat se- 
bagai ketoea dan Njonja Notoamidjo- 
jo sebagai penoelis. : 

Menoeroet berita jang pasti, Comite 
Tabligh Akbar Isteri ini pada hari 
Minggoe 14 Januari 1940, moelai dj. 
9 pagi akan mengadakan tabligh besar 
di gedoeng bioscoop Rex-Theater, Kra 
mat. 

Sesoedah diadakan pemboekaan o- 
leh ketoea, njonja Noerdjanah Zainoed 
din Djen membatja @oer-an, sedang 
njonja Rahimah Rahib akan mengoe- 

“| .raikan toedjoean komit€ Tabligh Ak- 
- bar itoe. 

Kemoedian njonja Salhah Ali Harha- 
2 ra akan berp€edato tentang Idil Adha, 
B3 — njonja Sardjono tentang tauhid dalam 

"0 Aslam dan achirnja njonja Amazar ten- 
tang Kepentingan Masjarakat kaoem 
poeteri. 

| Perloe diberitakan disini, bahwa ba- 
F- .dan gaboengan ini terdiri dari Aisji 

“3 ah, Persatoean Islam isteri, Nahda- 
“.. toe'l Moe'minaat, Pertemoean Moes- 

limin, Isteri Islam, Kaoem Iboe Sepa 

  
: 

| kat dil. 
: Hn 

2 nDonkere wolken boven Europa”. 

FP Dipoeter di Astoria 
theater. 

Astoria-theater kini diboeka kem- 
- bali. Setelah di restaureer oleh ar- 

ehitect jang terkenal R. M. Abikoes- 

  

.Gjoek seger dan nampak perhiasan 
triplex disekitar dinding menjedap- | 
kan pandangan mata. SAN 

Un Kemaren sore-oentoek para pers 
| Girekteur theater itoe telah menjoe- 

5 goehkan film dengan kepala ,,Dori- 
| 0 kere wolken boven Europa”. Ti- 
"0. Mak soesah Kita rentang pandjang 

|. kan, tentoe tiap pembatja soerat ka- 
| bar ingin mengetahoei dengan mata 

sendiri adanja peristiwa di Europa, 
. Jang kini sedang dalam kekeroehan. 
4 Dalam pertoendjoekan itoe ibarat 
Madame Tabouis, maka didapat Miss 
Kay sebagai journaliste jang oeloeng. 
Kabar2 dari poeteri itoe jang moela2 
selaloe dibantah, kemoedian dibenar 
kan. Dan njata-njata karena pembe- 
ritaan itoe membawa kebahagiaan ba- 
gi oemmat dan...... dia sendiri. Se- 
bab mendapat soeami didalam pe- 
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no Tjokrosoejoso. Djika masoek da- | 
“ Jam roeangan terasa hawa jang se-|: 

ama 

Tempat menaroeh sepeda. 
Diana r Baros. 

Pendoedoek Betawi soedah sama ma 
loem, bahwa sedjak beberapa waktoe 
ini laloe-lintas di Pasar Baroe men- 
dapat peroebahan. Poen kereta-angin 
tidak bisa laloe disitoe. 

Moela-moela ada niatan orang hen- 
dak membikin tempat stalling kerkta- 
angin itoe disamping djembatan jang 
ada sekarang ini, tetapi niatan itoe di- 
oeroengkan, melainkan tempat stalling 
ker€ta-angin akan diadakan dekat Co- 
medie-buurt. 

nata Yename 

Pemberantasan penjakit T,B.0. 

Di Betawi. 
Pada boelan December 1939 djoem 

lah patient jang mengoendjoengi roe- 
angan S.C.V.T. boeat pemeriksaan 
t.b.c. 1312 orang, Ja'ni 400 patient 
baroe, dan 912 patient lama. 

- 667 jang diperiksa dengan penera- 
ngan sinar-X, 117 Rontgenfoto dibi- 
kin, dari 444 orang diperiksa loedah- 
nja dan dari 424 orang darahnja. 

313 orang patient jang dikoendjoe- 
ngi diroemah patient sendiri, dan 893 
orang jang diberi injectie pneuma- 
thorax. 

Di Cheribon. 
Oeang jang diterima S.C.V.T. tja- 

bang Tjirebon pada tahoen 1939 to- 
tal f 1350.—, soedah terhitoeng disi- 
ni pendapatan dari ,,sen hari Senen”. 

—0— 

Boeat perloeasan personeet. 
Sidang Dewan Ra'jat kemarin te- 

lah menerima rantjangan tambahan 
begrooting 1940 sebesar f 7720 boe- 
at perloeasan formasi personeel pada 
departement Justisi dengan seorang 
refenrendaris, jang dianggap amat 
perloe berhoeboeng dengan moelai 
berlakoenja peratoeran baroe Inland- 
sche Rechtspersonen 1940 jang ber- 
lakoe moelai tanggal 1 Februari jang 
akan datang. 

—0— 

. Pesawat ,,Buizerd”. 
Kemarin pagi pesawat terbang 

»Buizerd” telah bertolak dari Ran- 
goon. 

—D0— 

Polikliniek ,,fang Seng Ie”. 
Pada jang ada keperloean, dengan 

ini diberi tahoe, jang moelai dari 
hari DJOEMAHAT tanggal 12 Ja- 
nuari 1940, dan seteroesnja pada sa- 
ban-saban hari SELASA dan DJOE- 
MAHAT djam 12 lohor, Dr. Tan Eng 
Tie mengadakan spreekuur di Poli- 
klinieknja ,,Jang Seng Ie” boeat pe- 
njakit koelit dan kotor. 

—0— 

Sidang dalam Departement Econo- 
mische Zaken, 

Matjam2 pembitjara- 
an disetoedjoei. 

Pada tanggal 9 Januari j.I. dalam De 
partement Economische Zaken telah di 
adakan sidang dengan diketoeai oleh 
kepala dienst pertanian bersama rapat 
pengoeroes dari Crisis Cultuur Centra- 
les. Anggaran2 belandja (begroo- 
ting) goena rentjana pekerdjaan 1940 
dari matjam2 badan pendirian banjak 
jang disetoedjoei. Tentang bekas ba 
dan pendirian karet jang ada di Am- 
sterdam jang masih beloem didapat 
kabarannja, akan dipoetoeskan kemoe- 
dian, 

Rentjana2 pekerdjaan itoe menoen- 
djoekkan dalam oemoemnja, bahwa 
station2 pertjobaan dan oesaha pro- 
paganda di Indonesia melandjoetkan 
pekerdjaannja dengan djalan jang bi- 
asa. 

Demikian djoega halnja dengan pro- 
paganda teh Indonesia dinegeri2 jang 
terpisahkan oleh keadaan perang ini 
mendjadi koerang baik. Propaganda 
teh di Inggeris banjak sekali koerang- 
nja, sedang dinegeri Belanda dan Bei- 
gia pertama2 ditoedjoekan kepada o- 
rang2 jang masoek ikoet dalam mobi- 
Iisatie, hingga dengan ini orang meng 
harap soepaja kebiasaan minoem teh 
ini setelah habis mobilisasi, akan ber- 
pindah lagi kekota2 besar. 
'Verslag pekerdjaan Crisis Cultures 

disetoedjoci dan tidak lama lagi akan 
| dikeloecarkan. (Ancta). 

Oefening perlindoengan dari bahaja 
$ : oedara, : 

Peladjaran goena membiasakan pen 
| doedoek serta luchtbeschermingsdienst 
“boeat sectie 6 dan 7 telah diadakan ke 
.marin sore. : 
—Moelai djam 5.10 sore terdengarlah 
sirene meraoeng. Soedah barang ten- 

jang sedang laloe lintas di 
ester-Cornelis agak terke- 

joet, soedah tahoe kewadjiban- 
nja masing-masing, ja'ni menjingkir- 
kan diri, seakan-akan benar ada bom 
jang hendak djatoeh dari oedara. » 

Djam 5.13 dibagian sector 6 dilapa- 
ngan bola/ Vios dibikin seakan-akan 
ada 4 ag jang mendapat loeka ri- 

. toe oran 
daerah M 
djoet, tetapi 

   

      

ngan dan 2 orang jang loeka arah, se 
dang di Ni Senter keba- karaii besdr.. buat on 

Poen diperceel di Pegangsaan diada- kan ,,kebakaran”, sehingga diadakan 
»pembasmian api” dan kraan Pegang 
saan Oost perceel 49 dibikin seperti   2 . ngalaman pekerdjaannja, 

  

terbakar poela, 

i - Hen omyah h 

  

memamna— 

EROPAH MEDAN TIMOER. 
  

Roeslan moendoer 

Pertempoeran di Salla. 
Helsinki, Rebo (Reuter): 
Menoeroet berita-berita jang diteri- 

ma pertempoeran masih. meneroes de- 
ngan hebatnja didekat Salla. Dide- 
ngar kabar disebelah barat kota itoe 
tentara Roeslan lebih gagah berani da 
lam bertempoer daripada kawan2nja 
jang di Suomussalmi. Mereka itoe a- 
dalah tentara pilihan jang gesit dian- 
tara tentara Roeslan semoeanja. Ma- 
lah mereka telah mengirim patroeli oen 
toek melakoekan kepoengan terhadap 
kedoedoekan2 Finland. 

Tentara dimoendoerkan. 
Moskou, Rebo (A.N.P.) 
Berisi dari pehak tentara Roeslan 

mengakoei, bahwa tentara Sovjet di- 
sebelah timner Suomussalmi telah di- 
Moti crkan.  Soerat kabar Italia 
»Messagt 0” mendoega, bahwa keku 
lahr1 itoc soedah tjoekoep oenwek 
memboeka mata Kremlin, bahwa dipan 
dang dari socdnet moreel dalam pepe 
rangan ini Poeslan telah mengalami ke 
kalahan. . Koresponden peperangan 
bangsa Ame'ika mengabarkan dari sei. 
tor Raate, valiwa korps tentara Rves- 
lan jang kesembilan jang pada hasi be 
lakangan mendapat kemenangan dan 
jang besa:yia 50.000 orang, kini tela.i 
diraesak. 

Bantoean kepada Finland. 
Londen, Rebo (A.N.P.): 
Dari Washington dikabarkan, bakwa 

di Amerika Sarekat telah dilangsourg- 
kan konperensi jang membitjarakan 
tentang bantoean kepada Finland. 

Dalam sidang itoe dioesoelkan oen- 
toek mendjoeal 10.000 senapan sete- 

lar seboeahnja. 
Selain daripada itoe dioesoelkan 

oentoek memberi pindjaman seba- 
njak 60 miljoen dollar kepada Fin- 
land. Kini president Roosevelt mem- 

  

  

ngah mesin dengan diberi harga 1 dol- 

LEMBARAN KE I PAGINA III. 
  
  

Bantoean oeang membandjir Finland 

dari Suomussalmi 

pertimbangkan apakah oesoel2 itoe 
dapat didjalankan. 

Australia membantoe. 
Geneve, Rebo (Reuter). 
Berhoeboeng “dengan seroean as- 

semblee jang ditoedjoekan kepada 
berbagai anggota Volkenbond oen- 
toek memberi bantoean kepada Fin- 
land, maka dari pihak pemerentah 
Gemeenebest Australia dengan per- 
antaraan minister oeroesan loear ne- 
gerinja telah didjandjikan oentoek 
memberi bantoean jang sekoeat 
moengkin. 

Pemerentah Australia memoetoes- 
kan oentoek memberi bantoean 
10.000. pond goena keperloean Roode 
Kruis. Sedangnja itoe diseloeroeh 
Australia akan dikoempoelkan oeang 
oentoek membantoe Roode Kruis 
Finland. 

BOEKAN SEBAB POETOESAN 
VOLKENBOND. 

Stockholm, Rebo (Tr.-Ocean) 
Dalam seboeah artikel jang membi- 

tjarakan tentang kenetralan dari nege- 
ri2 Scandinavia, soerat kabar ,,Nya 
Dagiigt Allehanda” telah menoelis, 
bahwa bantoean2 jang dibandjirkan ke 
Finland itoe sama sekali tidak berhoe- 
boengan dengan poetoesan Votken- 
bond. : 

Soerat kabar itoe menerangkan, bah- 
wa bantoean itoe haroes dipandang se- 
bagai perboeatan oentoek membela di 
ri dari negeri2 Oetara. Dan poela me 
nandakan, bahwa nasib negeri2 itoe ti 
dak dapat dipisahkan dengan Finland. 

Terima kasih Chamberlain. 
Helsinki, Rebo (Reuter) 
Diterangkan, bahwa Finland sa- 

ngat mengoetjap terima kasih atas 
pedato Chamberlain jang memberi 
dorongan kepada bangsa Finland. 
Dan poela pedato jang dioetjapkan 
dari Mansion House itoe memoeas-   amennan 

nanang ana pan 

Pertempoeran meneroes didekat Salla 
kan, karena dikatakan poela, bahwa 

“Inggeris tidak hanja terbatas dalam 
perkataan sadja oentoek memberi ban 
toean. Tana 

Di Finland orang berpendapat, bah- 
wa perkataan itoe soedah pada tem- 
patnja boeat waktoe ini. 

ROESLAN MENANG. 

Helsinki, Rebo (Tr.-Ocean): 
Hoofdkwartier dari medan Salla di 

Finland oetara mengabarkan, bahwa 
pada malam Rebo kekoeasaan tenta- 

ra Roesian jang sangat besar jang di- 
himpoen didaerah itoe, setelah mela- 
koekan pertempoeran jang hebat2 di- 
hoetan, kini berhasil melakoekan ge- 
rak serangan. 

Lebih landjoet pelapoeran itoe me- 
nerangkan, bahwa tentara Sovjet telah 
berhasil merampas Salla, jang letaknja 
65 km dari batas Roeslan dan kini a- 
kan bergerak 40 km menoedjoe Kemi- 
jaervi. 

Diterangkan, bahwa tentara Finland 
berdaja oentoek mereboet Salla kem- 
bali. 

Ma'loemat Finland. 

Helsinki, Rebo (Reuter). 
Makloemat Finland berboenji se- 

bagai berikoet: ,,sepandjang hari di 
tjerotjok Karelia keadaannja tenang. 
Selain bagian artillerie dan patroeli 
sebagaimana biasa. Pihak Roes me- 
neroeskan memperkoeat benteng2nja 
Dibenteng militer Suomussalmi ten- 
tara Finland telah mentjapai batas 
jang dibersihkan dari radja lela ten- 
tara Roeslan. Ini adalah tempat jang 
keampat dimana kaoem penjerboe di 
lempar keloear batas. 

Ma'loemat Roeslan. 
Moskou, Rebo (Havas). 
Makloemat dari generale staf me- 

nerangkan, bahwa pada 10 Januari 
tiada kabar penting. Hanja dilakoe- 
kan pertempoeran oleh bagian pa- 
troeli dan tentara penjelidikan. Dan 
dilakoekan beberapa penerbangan 
penjelidikan. 

  

Demikianlah maka di sectie 6 dan 7 
itoe teroes diadakan pertjobaan2 se- 
roepa itoe jang kesemoeanja berhasil 
dengan sangat baik. 

Dilapangan ambachtsschool Mr. C. 
djoega terletak 4 orang loeka parah 
dan 4 orang loeka ringan, dimana la- 
loe didjalankan pertolongan. 

Sampai djam 5.50 sore kemarin itoe 
diberbagai2 soedoet dari doea sectie 
timboel peladjaran ,,membasmi api” 
dan menolong orang loeka dan lain2. 
Didekatnja sitoe djalannja mendapat 
»bom”, hingga perdjalanan terhalang 
dan perloe diadakan pemberesan lebih 
doeloe. Pekerdjaan pemberesan dila- 
koekan oleh Gemeentelijke Reinigings- 
dienst. : 

Djam 6.15 sore terdengar racengan 
sirene tanda peladjaran selesai. 

Segala peladjaran ini poen disiarkan 
oleh Nirom zender kota. 

Kebetoelan benar, bahwa kemarin 
itoe terang tjoeatja, tidak hoedjan, hing 
ga boleh dikatakan segala pekerdjaan 
baik sekali. 

Bg 

Rectificatie, 

Advertentie 
Kasih”, “4 

Salah seorang adverteerder jang 
beberapa hari jang laloe memasang 
advertentie dalam roeangan kita, 
minta soepaja kita membikin recti- 
ficatie, karena ada kesalahannja. 

Advertentie itoe ialah menjatakan 
terima kasih kepada tabib jang mem 
beri pertolongan ketika njonja Rd. 
D. Danaitmadja melahirkan poetera- 
nja. Didalam advertentie ada tertoc- 
lis nama toean dr. Zakir, Itoe salah 
mestinja toean M. Zakir, jang kini 
masih mendjadi semi-arts, 

Dengan ini dibetoelkan, 

. Sikap Nederland dalam dewan 

»sTerima 

ra'jat. 

  

Kemarin Dewan Rar'jaf telah melang soengkan sidangnja dengan pedato pemboekaan oleh tocan Mr. Jonkman sebagai voorzitter. 
Moela-moela dinjatakan selamat- ta hoen baharoe, kemoedian dioeraikan kedoedoekan Wali Negeri dan pedato Wali Negeri dipering: tkan djoega jai 

toe pedato jang dioetjapkan oleh Jang dipertocan Besar pada pergantian ta- 
hoean baroe2 ini. "Nggak 
Toean Jonkman laloe menjeboetkan 

satoe persatoe nama2 kapal Nederland jang mendjadi koerban perang, dima- 
na hampir 200 orang tewas djiwanja. 
Kemoedian spreker menerangkan, ,,bah wa keneutralan Nederland terhadap pe 

| perangan antara Djerman lawan Polen- 
erantjis-Inggeris socdah dima'loen- 

kan ,,beda halnja dengan sikap kita ter 
“hadap kepada negeri Finland. Menoc-   roet hoekoem Volkenreeht Finland itoe 

meroepakan koerban atas perboeatan 
agressie negeri lain dan oleh segala ta- 
li perikatan jang di-eratkan di Oslo, 
maka Finland itoe satoe dengan kita, 
teristimewa sekali ia meroepakan se- 
boeah keradjaan sahabat kita. Sedjak 
dahoeloe sympathie Nederland ada di- 
arah Finland. Dengan soenggoeh2 ki- 
ta do'akan, moedah2an berhasillah per 
tahanan diri Finland itoe. 'Kemoedian 
patoet dinjatakan poedjian kita terha- 
dap teladan soetji dari Finland itoe ke 
pada semoea keradjaan ketjil2, dan ki 
ta haroes toendoek kepada segala pe- 
ngoerbanan jang dihadjatkan dari ki- 
ta”. 

Boeat sementara waktoe kita be- 
roentoeng masih tetap dapat berlakoe 
sebagai penonton dalam peperangan 
sekarang, soenggoehpoen tontonan 
itoe menimboelkan perasaan jang ter 
haroe dalam hati sanoebari kita, dan 
kita sedang giat mementingkan perse 
diaan kita, soepaja kita siap, djika — 
sebagai diterangkan oleh menteri 
Van Kleffens — djika kemerdekaan 
kita terganggoe. 

Kita haroes insjaf, bahwa kita 
akan toeroet menjoesoen ,,peratoeran 
baroe” (nieuwe orde), jang moeng- 
kin disadjikan sehabisnja perang 
dan kita haroes nanti memberi soem- 
bangan sebesar-besarnja oentosk pe- 
ratoeran baroe itoe oleh karena asal 
oesoel kita serta kedoedoekan kita 
didoenia ini (tentang peratoeran ba- 
roe itoe jang dapat diterangkan di- 
sini, ialah bahwa boleh djadi perloe   LELANG 

mari pakaian, medja dan kerosi, 
kajoe d.LI. 

KABAR TONTONAN. 

ALHAMBRA SAWAH BESAR 
Wide Open Faces. 

w 
8 & 

RIALTO SENEN. 
The Best Man Wins. 

. 

THALIA MANGGA BESAR. 
Film Mekka. 

ni 

CINEMA ORION GLODOK. 
Fishermans Wharf. 
  

dibangoenkan nanti hakim dan poli- 
sie internasional, soepaja peratoeran 
itoe dapat dilangsoengkan dan ber- 
dasar atas roekoen2 jang adil). 
Soembangan oentoek peratoeran ba- 
roe itoe kita akan sadjikan nanti per- 
tama dengan djalan mengatoer soe- 
soenan Keradjaan Belanda dan Indo- 
nesia sebaik-baiknja, hal mana dapat 
kita kerdjakan, dan patoet kita pen- 
tingkan dengan segala tenaga kita 
berhoeboeng dengan peri keadaan za- 
man sekarang. 

Rapat ini saja boeka sekarang. 
xk 

Setelah melakoekan pedato pemboe- 
kaan, maka voorzitter mengambil ke 
poetoesan memberi perkenan ikoet ber 
sidang kepada anggota jang baharoe 
terpilih, ja'ni Mas Salamoen.   ea Yana 

W KESKA MER 
Pada hari SAPTOE 13 JANUARI 1940 poekoel 9.30 pagi dalam roemah di SECRETARIEWEG No. 2, Batavia-Centrum. Weeskamer akan mele- langkan barang2 jang  terseboet dibawah ini: 
Satoe auto (touring) merk Packard model 1932 dan Chevrolet (sedan). . Satoe auto (sedan) merk Flying Standard Model 1937, satoe toestel ra- dio Philips type 153A, satoe duco verfspuit pakai motor dan compressor, satoe reisschrijmachine merk Everest, satoe partij meubel baroe ja'ni be- berapa medja toilet, medja toelis, bar, tempat tidoer, zitje, nachtkastje, le- 

gordijn, satoe partij perkakas toekang 

Pada hari KEMIS 18 JANUARI 1940 poekoel 9.30 pagi dalam tempat pendjoealannja di Molenvliet-Oost No. 7, Batavia-Centrum: Satoe brandkast, 1 timbangan Fairbank,s, 
rak, medja dasaran, vitrine, medja, kerosi, tempat tidoer, 

beberapa lemari toko, dan 
speda, mesin tangan Singer, satoe partij blok matjam-matjam kain djas boeat toean-toe- an, pakaian, penggorengan, thermosflesch, servies dan barang gelas, san- dal, kemedja, dasi, topi vilt dan topi helm, mainan anak-anak, sepatoe ten- nis d.LI. 

Lain dari pada itoe satoe partj BARANG MAKANAN dan MINOE- MANja'ni: 
mentega, margarine, 

dalam blik. 

Kim Pie merk Hiap Djoe ,Hoo, 

Mohamad Soerianatanegara dan Jo 

biscuit, macaroni dan matjam-matjam makanan 
Masoek boedel-boedel failliet Khoe Kwee Hin merk Tjin Hwa Hoo, Oey : H. Lensvelt, Thian Jit N Hin dan Nam Hin, Woen Tjong Kok merk Sin Ho Beri am merk Kong 

Raden Rangga Njong merk Toko Sindoro, dan boedel- boedel marhoem A. J. Jongen dan F. J. Kranenburg,   aa boleh melihat pagi-pagi sebeloem lelang, 
WEESKAMER, 
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Cinema Orion 
GLODOK  — — BATAVIA 

Mcelai ini malem tanggal 1l, 

.M 12, 13 dan 14 Januari 1940. 

»,FISHERMAN'S 

.WHARF" 

| @i BETAVI. 24 

8, No. 9, Kemis 11 Januari 1940 

  

  

Adventure: heartbreak and 

high hilarity'in a story 

locale new to the screen... 

withsa cast hand-picked for 
| 

the colorful:partsthey'play! 

LEO 

CARRILLO 
HENRY 

ARMETTA 
LEE PATRICK 

and 
SLICKER, The Seal 

. 
: RKO RADIO 

ba PICTURE 
Ol LESSER Directed by 

  

Produced by 
Bernard Vorhaus " Screen Play by Bernard Schubert, 
tan Hunter, Herbert Ciyde Lewis. 

  

Moelai 17 Jan. 194) 

ITOE FILM 

INDONESIA 

JANG SAMPOERNA 

  

  
  

" OUEEN THEATEIR 

Moelai ini malem 11 Jan. 1940 
dan malem berikoetnja 

Satoe Warner Bros. sekarang 
moentjoel lagi dengen satoe 

Actie film jang besar. 

»OKLAHOMA KID“ 
dengen 

JAMES CAGNEY 

Menembak, Berklai. 

Memboenoeh. 

Me AA Ae SER RSI 
  

  

Lelang Weeskamer 
Weeskamer akan mendjoeal diba 

wah tangan barang-barang sekalian- 
nja jang masoek faillissement Khoe 
Kwee Hin merk Tjin Hwa Ho 
Orang boleh lihat pada hari SE- 

NEN 15 JANUARI 1910 ant-ra 
djam 9 dan 12 siang, dalam to- 
ko di Pamanoekan. 
Penawaran semata-mata dengan 

soerat, sospaja disampaikan selam- 
bat-lambatnja pada tsnggal 19 JA- 
NUARI 1910, kepada Weeskamer 

  

PEMANDANGAN 

THALIA BIOSCOPE 
Mangga Besar Batavia 
  

  

Moelai ini malem 11 Jan. 1940 dan makm berikoetnja 

FILM MEKKA 
PERLOE menonton Penonton soepaja djangan sampe menje- 

- sel! Film ,PERDJALANAN KA TANA SOETJ:1” satoe film 
jang moesti dilihat oleh semoea Kaoem Moeslimin teroetama 
di ini waktoe. Liat pezimana tjantiknja keadaan di negri 
M:kka dan Medina Penoe dengen pemandangan jang indah. 

  

Extra film ,,Z AMBO” Atawa Tarzan King Kong 
»INGET BETOEL” di sampingnja ini film kita aken kasi 
lihat satoe Extra film jang piling djempol paling Heibat 

dan paling menarik. 

,»ZL AMB O" 
Anak2 boleh nonton. 

Perhatiken : Moelai maen djam “7. Ka 2 djam 9.30 

  

  

  

  
    

Harga doeloe f0.80 

Harga sekarang f0.60 

Per Blik Besar 

Harga jang lain tetep per blik 

t0.30 en f 0.10 

“| Fabriek ,,TJAP DEWA" 
Molenvliet Oost 84. 
BATAVIA-CENTRUM. 
“Telf. No. 1019 Bat.) 

KAN 

MENGANDOENS 
OBAT KETIANTIKA   
  

  

  
  

   

     

    

     Ini malam 
    

-     
din malam     

  

berikoetnja     Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum,       

Dengan penoeh kebanggaan COLUMBIA mempersembahkan N 

JOE E. BROWN poenja film jang paling besar jaitoe 

sWIDE OPEN FACES”" 
Djka Joe EF. Brown moentjoel dalam salah-satoe film, 
penonton tentoe soedah bisa mengetshoei aya iang b:kal 
dipsrtoendjoekkan, jaitoe satoe KELOETJOEAN dan KE- 
KOTJAKAN jang mana akan bisa membikin reronton akan 
tertawa terpingke'-vingkel dsri permoela: nsampai diachirnja. 

13-15 jan. 1940 

Yes, My Darling Daushter 
(EENGANTEN JANG OEROENG) 

dengan 

PRISCILLA LANE — JEFFREY LYNN 

       
    

        
    

  

  

  

        

    

    

   

  

   

Senen Batavia-C. 

  

  

  

    Pertoendjoeken boeat 1 malem sadja 

KEMIS 11 JAN. .940 

Satoe Columbia filr : 

vIhe Best Man Wins" 
Gengen 

EDMUND LOWE — JACK HOLT 

terbantoe oleh 

BELLA LUGOSI — FLORENCE RICE 

I2-13-14 jan "40 
BAGIAN KH1 DARI 

| THE 

        

    

      
    

  

  

     

  

KAS -- BOEK 
boeat tahoen 

1940 
dan kita ada sedia matjam' 

boekoe dengan harga speciaal. 

Toko ORION 
Kramat 14 - Batavia - Centrum 

Tel. 1981 Wi. 

  

  

Boekoe masakan dan koewe2 re- 
cepten dari kookmeester POPO jang 
terkenal, tjitakan jang ke III, gam- 
pang dimengertikan, lebih sempoer- 

  

PATI 
BELILAH 

  

      

   

   
     

   

|. MA 
2 Itoe, jalah tjapnja DJAMOE DJAWA jang symphatiek: jang asli, soetji 

dapat banjak soerat2 poedjian dari orang4 jang teraaina, sebab chasiatnja jang oetama! 

Keloearan Fibriek Djamoe Indongsier satoe2 nja. jang ternama daa terbesar diseloeroeh Djawa Barat. 

  

Djamoe Industrie ,,S OE 

SPECIAAL   
4 

PA 

I-G 
dan mandjoer, penoentoen sehat- koeat dan tjantik! Jang soedah men 

  

Radio, meubels, kro- poek oedang— 
ikan — koelit, dendeng sampyi, petis 
oedang dan trasi oed.ng dari Mid- 
den Java di Oude Tamarindelaan 
No. 136 Batavia-C. 

na dari jang doeloe, barga compleet 
bagian ke I dan ke Il f£1,68 aange- 
teekend tambah f0,20. Rembours, ti- 
dak dikirim. Pesan sekarangdjoega 
di administratie Pemandangan. 

  

Boek se GELDSCBIR TER 8-ORDON 
NANTIIE bisa pesen pada adm. Per 
anakan 10650 franco 17 04 -   

  

— Persediaan tjoekoep complset d:ri segala matjam Djamoe2 goena memelihara kesehatan dan mengobati matjam2 penjakit, jang boeat pemakan 

hasilnja amat memocaskan, dan bseat saulagar pasti mengoentoengkan. 
. Mintalah keterangan lebih djaoeh atau boskoe » Pedoman kesehatan dan ketjantikan” gratis pada: : 

KANAGARA"- Tanah Abong Heuvel 

  

12-14 Batovia.C. 

YEREKERS & TOURISTEN-GIDS 
YAN BAYA: Yerkigbanr bj adi 
Pemardangan yor stak d DA Inai, 
portoknaten 

    
     

    

Wa
 n
i
e
 Ta
i



  

PEMANDANGAN 

  
    

Tes, 
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Nota tentang atoeran 
ekonomi 

Jang soedah diadakan oleh Pemerentah 
hingga tgi. 1 Dec. 1939 

'Keadaan internasional di Eropah 
semangkin mendjadi boeroek: achir- 

| nja pada permoelaan boelan Septem- 

.. ber 1939 terbitlah peperangan. Lan- 

taran peperangan ini tanah kita ter- 

atoeran-atoeran ekonomi jang loear 

' “biasa. 
Pemerintah dapat mengadakan a- 

sa toeran2 dng. segera, karena soedah 
- bersedia lebih dahoeloe. Atoeran2 

itoe teroetama  bersangkoetan de- 
ngan: hal menghasilkan barang ma- 
kanan, hal perbawaan barang maka- 
nan, hal mengirim barang masoek 
kedalam negeri atau mengirim keloe 
ar negeri, hal pelajaran, pemboeatan 
barang di paberik2 (industrie) dan 
tingginja harga barang, : 

Atoeran-atoeran diatas itoe, menje 
babkan peperangan di Eropah ta” 
begitoe kedjam pengaroehnja pada 
keadaan penghidoepan dinegeri kita. 

Dalam perihal diatas jang teroe- 
tama diperloekan ja'ni beberapa cen- 
dang-oendang, jang dioesahakan oleh 
Pemerintah bersama-sama dengan 
Dewan Ra'jat. Bekerdja bersama- 
sama ini perloe sekali, soepaja sega- 
la. atoeran2 “dapat diboeat dengan 
tjepat. - 

Hal mendjalankan atoeran2 ini di- 
serahkan kepada Departement Eco- 
nomische Zaken. Pekerdjaan ini ter- 
djadi dengan moedah karena Departe 
ment itoe dibantoe oleh Bestuur dari 
masing-masing provincie dan locale 
ressorten, pembesar. B.B. dari ma- 
sing-masing gewest dan B.B. ambte- 
naar di masing-masing tempat, lagi 
poela mendapat bantoean dari pihak 
peroesahaan dan dari organisasi ka- 
Gem jang menghasilkan (producen- 
ten) dan kaoem pedagang. 

Atoeran2 jang telah diboeat, dapat 
'.didjalankan dengan setjepat-tjepat- 
nja diseloeroeh Hindia, karena diban 

— toe oleh perhoeboengan didalam 'ne- 
geri, jang sekarang soedah tjepat 

- djalannja (ja'ni dengan radio, mesin 
terbang). Disini patoet diseboet dja- 
sanja mesin2 terbang dari pihak Ma- 
rine: mesin2 ini dapat mengadakan 
perhoeboengan jang amat tjepat an- 
tara poelau Djawa dengan tempat2 
lain ditanah Seberang. 

Bantoean dari masing2 bangsa di- 
negeri ini dan dari masing2 peroesa- 
haan ada besar sekali. Dari sebab 
itoe hal mendjalankan atoeran2 — 
tidak sedikit djoemlah atoeran2 itoe 
— terdjadi dengan moedah: demiki- 
an djoega dengan hal mengadakan 
persediaan. Perboeatan ,,hamsteren” 
(menjemboenjikan barang daga- 
ngan) dan menaikkan harga diloear 
batas hanja sedikit sadja kedapatan. 
Pendoedoek tenang. Orang jang me- 
langgar oendang-oendang pendjaga 
naik harga diberi hoekoeman jang ba- 
rat. 

Bank2 dan peroesahaan2 kredit, 
apa lagi beurs, tinggal bekerdja te- 

Cemoemnja keadaan ekonomi 
tinggal hidoep langsoeng. 

Oleh karena atoeran ekonomi jang: 
loear biasa itoe banjak sekali, maka 
pers dan publik perloe diberi pene- 
rangan. Dari sebab itoe baroe? ini 
seorang Assistent-Resident dibantoe- 
kan kepada Direktoer Economische 
Zaken oentoek memberi penerangan 
kepada pihak2 terseboet. Dalam hal 
perhoeboengan dengan pers boemi- 
poetera, pada Assistent-Resident itoe 
dibantoekan seorang ambtenaar dari 
Departement Economische Zaken, 
jang soedah lebih dahoeloe bekerdja, 
dalam lapangan ini. 

Dibawah ini tertoelis masing2 atoe | 
ran jang telah diboeat oleh Pemerin- 
tah. Dari tiap2 atoeran akan diberi- 
kan (peringatan pendek. Atoeran? 
itoe jaitoe: 

1. Atoeran2 

larangan mengirim barang keloear 
negeri. Ha 

3. Atoeran2 jang bersangkoetan de- 
. ngan hal peladjaran dilaoetan. 

menanggoeng segala bentjana da- 
ri pengangkoetan barang dilaoet 
(boekan hanja bentjana jang tim 
boel dari peperangan sadja, teta- 

i djoega keroesakan biasa). 
5. Hal membeli dan mengirim hasil 

hasil negeri ini oentoek Pemerin- 
— tah di negeri Belanda. 

6. Atoeran2 jang bersangkoetan de- 
ngan kepentingan 'peroesahaan 
paberik (industrie didalam ne- 
geri. (anik 

: 7 Pembatasan “ditban hal mengha- 
silkan barang. 

“paksa bersedia. oentoek mengambil | 

f 

4. Atoeran bagaimana Pemerintah :   

8. Nood formatie (Pegawai peroe- 
sahaan dimasa soekar). 

9. Organisasi ekonomi. 
10. Bermatjam-matjam atoeran lain. 

Atoeran2 jang bersangkoetan de- 
ngan persediaan makanan. 

a. Voedingsmiddelen 
fonds. 2 

Oleh karena keadaan internasional 
telah mendjadi gelap, maka Peme- 
rintah soedah moelai berdjaga-djaga 
ditahoen 1939 pada pertengahan jang 
pertama. . Maksoednja soepaja, apa 
bila pada soeatoe koetika perhoeboe- 
ngan dengan loear negeri atau per- 
hoeboengan didalam negeri sendiri 
(dari satoe poelau kelain poelau), ti- 
ba-tiba. mendjadi poetoes, djangan- 
lah persediaan makanan terganggoe. 
Daripada itoe pada tanggal 25 April 
1937 didirikan ,, Voedingsmiddelen 
fonds”. Badan ini goenanja oentoek 
mendjaga, soepaja keadaan beras di 
soeatoe tempat, terlebih-lebih tempat 
tempat jang selaloe mendatangkan 
beras dari loear negeri, djanganlah 
terantjam bahaja, apabila perhoeboe 
ngan dengan negeri atau tempat2 
lain mendjadi poetoes. Didalam tem- 
pat2 itoe haroes ada persediaan be- 

|ras jang begitoe banjak, hingga da- 
pat memenoehi keperloean pendoe- 
doek sampai ,,atoeran2 loear biasa 
oentoek membesarkan kehasilan ba- 
rang makanan” ditempat itoe dapat 
memberi hasil jang tjoekoep. 

Voedingsmiddelen fonds tidak ha- 
nja tjampoer tangan dalam hal per- 
sediaan beras sadja, tetapi djoega 
dalam persediaan makanan lain. Ba- 
dan ini tidak hanja mengoempoelkan 
sadja, tetapi djoega diwadjibkan me- 
ngoeasai beras persediaan itoe, mem 
bawa beras itoe dari satoe tempat ke 
tempat lain, menjimpan beras itoe, 
dan menoekar beras persediaan jang 
lama dengan beras jang baroe. 

Hingga tanggal 1 December j.b.l. 
Voedingsmiddelen fonds telah mem- 
beli beras dari loear negeri 61.500 
ton, dari poelau Djawa 84.000 ton, 
dan membeli padi (gabah) dari poe- 
lau Djawa 80.000 ton. Selain dari 
pada itoe masih. ada pesanan beras 
dari.poelau Djawa lagi, jang banjak 
nja 17.000 ton: beras ini haroes diki- 
rim sebeloem permoelaan boelan Fe- 
bruari 1940. : 

Moela2 persediaan beras di masing 
masing tempat ditanah Seberang 
jang selaloe kekoerangan beras, di- 
tambah dengan beras jang boleh di- 
kirimkan dengan beratoeran. Dida- 
lam boelan September j.b.l. beras per 
sediaan ditempat-tempat terseboet 
ditambah dengan padi (gabah). Pa- 
Gi lebih baik dari pada beras, karena 
boleh disimpan lebih lama. Pada wak 
toe sekarang banjaknja persediaan 
ditempat-tempat itoe, ialah 40.000 
ton beras dan 70.000 ton padi. 

Hal membeli beras dan padi dipoe- 
lau Djawa boeat persediaan ini, mem 
bawa akibat baik kepada politik oe- 
moem boeat beras jang didjalankan 
oleh Pemerintah. Sebab Voedings- 
middelen fonds membeli beras dan padi menoeroet harga jang telah dite 
tapkan oleh Pemerentah sendiri. La- Asa pembelian itoe soedah dimoe 
al pada moesim besar i i di- 
tahoen 1939. ae ena 
Adapoen hal menjimpan beras dan padi, dan djoega hal mengoeasai ba- 

rang2 itoe, dimasing-masing tempat tidak sama. Perboecatan ini ditjotjok kan dengan keadaan disatoe-satoe tempat: maksoednja soepaja perda- gangan beras ditempat itoe djangan 
Es 6 . 

b. 'Pecltdwangordon- 
nansi 1939. 

Moelai tanggal 16 September 1939 

      

jang bergoena bagi 'ordoi £:4 - persediaan makanan. NN an ban : 2. Atoeran2 jang bersangkoetan ' soednja  ordonnansi ini soepaja. di- “dengan menahan naik harga barang | tempat-tempat jang sekarang selaloe dan dengan hal membeslah: serta | na NN 8 mendatangkan beras dari tempat 
   

  

(lain (loear negeri) atau lain tempat 
di Bang dapat dioesahakan de- 
Para setjepat-tjepatnja, menghasil- 
Kan anan jang tjoekoep oentoek keperlooan Sendi, ee Pento Pada tanggal 9 September 1939, 
menoeroet Go nent 
7, teeltdwang ordonnansi berlakoe 
di residensi2: Soematera Timoer, Soe 
matera : Barat, Riouw dan djadjahan- 
nja, Djambi, Bangka dan Billiton, 
Borneo Barat dan Menado. Menoe- 
roet  Gouvernementsk sluit No. 30, 
tg. 4 November 1939 ordonnansi itoe 
berlakoe djoega boeat residensi2 
Atjeh dan djadjahannja, Tapanoeli 
dan Borneo Timoer. 

   

  

     

' Tecltdwang ordonnansi 1999 tidak 
berlakoe boeat poelau2 Djawa dan 

  

uvernementsbesluit No.   

Madoera. Maoepoen begitoe, berhoe- 
boeng dengan keboeroekan zaman, 
dipoelau-poelau itoe dimana dapat 
peroesahaan tanaman makanan di- 
perloeas dan diperbaiki. Hal ini da- 
pat dioeroes lantaran djasanja dienst 
Binnenlandsch Bestuur dan Dienst 
Landbouwvoorlichting (Dienst pene- 
rangan tani). Dari sebab itoe boleh ' 
diharap, bahwa poelau Djawa akan' 
selaloe dapat menolong memenoehi' 
kekoerangan beras di tanah Sebe- 
rang, lagi poela tanah Djawa dapat: 
mengirimkan djoega djagoeng, kete- 
la, kedele dan katjang tanah jang ti- 
da sedikit djoemlahnja. (Poelau Dja' 
wa moelai dari tahoen 1936 mengi- 
rim berasnja keloear negeri, pengi- 
riman ini tidak sedikit: dalam ta- 
hoen 1936, 1937 dan 1938 banjaknja 
beras jang dikirim keloear negeri: 
96.000, 198.000 dan 53.000 ton). 

Pada penghabisan boelan October 
kebanjakan bibit soedah ditanamkan. 
Koetika itoe loeasnja tanaman ma- 
kanan di tanah Seberang, biarpoen 
Giresidensi, jang beloem lagi didja- 
lankan teeltdwang ordonnansi, telah 
diperloeas. 

Di Soematera Timoer onderneming 
onderneming diharoeskan toeroet 
membesarkan penghasilan tanaman. 
Onderneming2 tembakau jang terga- 
boeng pada Perserikatan Planters di 
Deli, telah menjoeroeh koeli-koelinja 
menanami tanah jang soedah habis 
dipakai boeat tembakau dari tahoen 
1939, dengan tanaman makanan. Loe 
asnja tanah ini kira-kira 3500 h.a. 
Lagi poela onderneming2 itoe menje 
diakan tanah bekas tembakau tahoen 
1938, jang loeasnja 10.000 h.a., boeat 
maksoed seperti terseboet. 

Koeli-koeli diizinkan menanami 
kira-kira seperdoea dari tanah itoe. 
Jang ketinggalan diserahkan kepada 
pendoedoek daerah disitoe oentoek 
ditanami. Jang ditanam teroetama 
djagoeng: poen ketela dan padi di- 
tanam djoega. 

Maskapai H.V.A. tiap-tiap boelan 
menjediakan tanah bekas tanaman- 
nja, loeasnja 400 h.a., oentoek dita- 
nami dengan tanaman makanan. 

Lain-lain onderneming jang terga- 
boeng pada A.V.R.O.S. menjediakan 
37.512 h.a. tanah hoetan boeat keper 
loean seperti terseboet. Dari tanah 
jg seloeas itoe maka 3.567 h.a. akan 
dapat diboeka sendiri oleh onderne- 
ming-onderneming. 

Disini boleh dichabarkan djoega, 
bahwa Pemerintah telah mendjalan- 
kan daja oepaja, soepaja pemberian 
tahoe tentang besarnja panen, Joeas- 
nja keboen, dan keadaan makanan 
di masing-masing daerah, terdjadi 
dengan lebih lekas. 
Algemeen proefstation voor den 

Landbouw, dengan bantoean Dienst 
penerangan tani, telah beroesaha 
soepaja bibit dari tanaman jang baik, 
teroetama dari padi, djagoeng dan 
ketela, dapat dihasilkan banjak2. La 
gi poela diichtiarkan dengan segala 
daja oepaja menoempas penjakit jang 
terdapat pada barang makanan jang 
patoet disimpan. Pertjobaan memoe- 
poek pada tanaman makanan poen 
diteroeskan dengan djalan jang lebih 
tjepat. 

Cc. Menjediakan ikan. 

Instituut voor de Zeevisscherij te- 
lah mengadakan rantjangan oentoek 
membesarkan dengan lekas hasil pe- 
nangkapan ikan dilaoet poelau Dja- 
wa. Hal ini perloe sekali apabila per 
hoeboengan dengan loear negeri men 
djadi poetoes, sehingga ikan kering 
dan ikan asin tidak dapat didatang- 
kan lagi dari negeri loearan ke tanah 
Djawa. 

Ikan asin dan ikan kering dari ne- 
geri loearan jang dimasoekkan dita- 
nah Djawa dalam setahoennja 50 
djoeta kg: jang didatangkan dari Ba 
gan Siapi-Api (Soematera Timoer) 
25 djoeta kg. Terasi jang dimasoek- 
kan dari Bagan Siapi-Api 15 djoeta 
kg. setahoennja. Oentoek keperloe- 
an ikan ditanah Seberang tidak per- 
loe diperboeat rantjangan seperti 
boeat poelau Djawa. Beberapa tem- 
pat ditanah Seberang betoel menda- 
tangkan ikan asin banjak djoega da- 
ri tanah loearan, tetapi djika perhoe- 
boengan kapal mendjadi poetoes, me- 
menoehi keperloean terseboet dapat 
dioesahakan sendiri2. | 

Oentoek membesarkan hasil ikan 
maka perahoe lajar oentoek penang- 
kapan ikan akan dibantoe oleh pera-: 
hoe motor, perahoe motor ini akan' 
mengambil ikan2 jang telah ditang- 
kap oleh perahoe Jajar, oentoek di- 
bawa kedarat. Hal mengasin ikan: 
poen akan diperbaiki. 
Kemoengkinan tentang hal mem- 

besarkan hasil pemeliharaan ikan air 
tawar, diselidiki djoega dengan seke 
ras-kerasnja. 
Hal mendatangkan ikam dari loear 

mendapat halangan oentoek 
sementara waktoe. Sjoekoer sekali 
negeri 

ini lekas dapat dilenjapkan. 
memakan jadkikikah   

  
  

  

  

Dienst P.T.T. ditahoen 1939. 

Baroe sadja pemimpin dienst P.T.T. 
memberi tindjauan tentang peroesaha- 
an ini pada tahoen 1939. Disitoe di- 
sadjikan beberapa angka dan makloe- 
mat, jang menarik hati dan meloeas- 
kan pemandangan. Tindjauan terse- 
boet adalah sebagai berikoet: 

Beberapa bagian dari peroesahaan 
P.T.T. menoendjoekkan hasil jang ting 
gi sekali djika dibanding dengan ta- 
hoen jang doeloe-doeloe. Pada wak- 
toe peperangan sekarang boekan se- 
dikit peristiwa2 jang begitoe penting, 
sehingga orang2 lebih banjak saling 
mengirim kabar dengan soerat, kawat 
dll. Maka hasil jang tinggi itoe adalah 
bertalian dengan keadaan sekarang 
jang loear biasa dan tidak dapat di- 
anggap sebagai tanda kemakmoeran. 

Oleh sebab itoe perhitoengan boeat 
hari jang akan datang djoega tidak da 
pat didasarkan atas penghasilan ta- 
di. 

Pada tahoen jang laloe beberapa 
orang pegawai tinggi meninggalkan 
dienst P.T.T. Diantara pegawai2 me 
nengah tinggi tidak tjoekoep orang, jg. 
dengan lekas dapat diangkat boeat 
menoetoep lowongan itoe. Berhoe- 
boeng dengan ini beberapa ambtenaar 
pensioenan perloe dipanggil kembali 
lagi bekerdja pada P.T.T. boeat bebe 
rapa tahoen. 

Djoemlah jang masoek, soedah ter- 
toe pos jang memakai peranko, naik 
dengan 10960 dan jang dibebaskan da- 
ri pemakaian peranko naik kira 1290. 
Djoemlah perkataan kawat2 naik.de- 
ngan 1290 boeat perhoeboengan dine- 
geri ini sendiri dan dengan 7940 boeat 
perhoeboengan dengan loear negeri. 
Bagian talipon madjoe dengan 746, 
dan pembitjaraan interlocaal dengan 
2V5 Jo. 

Djoemlah jang masoek, soedah ter 
hitoeng disini dienst2 disamping dari 
P.T.T., ada 1/4 miliard atau 1596 le- 
bih besar dari pada ditahoen jang laloe. 
Akibat keadaan peperangan pada boe- 
lan September 1939 dibitjarakan pan- 
djang lebar oleh toean Hillen. Peme- 
riksaan kiriman pos, jang dilakoekan 
diloear negeri moela2 ada mengchawa- 
tirkan, akan tetapi tidak berapa lama 
kemoedian ternjatalah, bahwa perhoe- 
boengan pos tidak begitoe terganggoe 
oleh pemeriksaan itoe, hanja sebagian 
ketjil kiriman pos jang diboeka dan 
jang terlambat sampainja. Dengan ke 
giatan K.L.M. serta dienst P.T.T. di 
Negeri Belanda maka dalam tempo jg. 
pendek sadja dapat dioeroes dienst 
cedara baroe jang setoedjoe dengan 
peri keadaan peperangan. 

Perhoeboengan ada menjatakan pe- 
ngaroeh jang besar dari peperangan. 
Biasanja hanja 2.1 djoeta perkataan 
jang dikirim dengan kawat dalam tem- 
po seboelan, tetapi angka ini naik 
sampai 3.9 djoeta. Perkataan jang di- 
pakai dalam perhoeboengan dinegeri 
ini sendiri naik dengan V, djoeta dan 
dalam perhoeboengan dengan loear ne 
geri dengan 1.3 djoeta. Pendapatan 
telegram diboelan September sadja na 
ik 400.000 roepiah. Tetapi sekarang 
pendapatan soedah hampir sebagai bi- 
asa lagi. 

Pendapatan perhoeboengan talipon 
interlokal 50.000 roepiah lebih tinggi 
dari pendapatan biasa. Pemakaian ra 
diotelefonie dengan seterang-terangnja 
menjatakan keboetoehan bitjara de- 
ngan kaoem keloearga dan perhoe- 
boengan dagang di Negeri Belanda. 
Waktoe jang dipakai boeat perhoeboe 
ngan radio-talipon naik dari 6 sampai 
16 riboe menit. Pada waktoe moela2 
perang perloe sekali ditetapkan, bahwa 
pembitjaraan paling lama 6 menit, soe- 
paja semoea permintaan bitjara dapat 
dipenoehi. Akan tetapi soenggoeh- 
poen demikian beberapa malam terpak 
sa bekerdja sampai djam 3. Sekarang 
djoega perhoeboengan radiotalipon 
masih tetap lebih banjak dipakai dari 
pada doeloe-doeloe sebeloem boelan 
September. 

Penghasilan ditahoen 1939 hampir 
2 djoeta lebih dari taksiran dalam ang 
garan belandja. Oleh karena penge- 
loearan hampir sama sadja dengan tak- 
siran maka oentoeng jang disampaikan 
kepada bendahari Negeri, setelah soe- 
dah dipotong boenga oeang dan ketoe 
roenan harga barang2 P.T.T, lebih da- 
ri 4 djoeta. : 

Selandjoetnja toean Hillen memper- 
Na ae 3 sekarang dengan 
peri keadaan ketika erangan ta- 
hoen 1914 - 1918, Na   

PENOETOEPAN POST. 

Ke Soematera Oetara. 

Sabtoe 13 Jan. dengan Knilm boe- 
at Palembang, Djambi, Soematra Ba 
rat dan Timoer, Tapanoeli, Atjeh 
dan Sabang. Pengambilan penghabi- 
san soerat2 aangeteekend Djoem'at 
djam 6 sore, dan soerat2 biasa Sab- 
toe djam 7.15 pagi. 

Ke Asia. 

Sabtoe 13 Jan. dengan kapal ,,/Plan 
cius' boeat Singapore (Straits) Asia, 
ketjoeali Djepang, Afrika, ketjoeali 
Afrika Selatan dan Timoer, Philip- 
pina, Amerika, Banka, Riouw, Pa- 
lembang, Djambi, Soematera Timoer, 
Tapanoeli dan Atjeh. 

Pengambilan penghabisan soerat2 
aangeteekend djam 1.30 siang dan 
soerat2 biasa djam 2 siang. 

  

Pada perang doenia doeloe perhoe- 
boengan soerat dibatasi oleh perdjala- 
nan kapal, jang tidak begitoe tetap dan 
jang atjap kali terlambat. Kawat ha- 
nja dapat dikirim dengan perantaraan 
kabel Inggeris. Kawat ini sering kali 
terlambat dan djoega mengandoeng 
tiap pemeriksaan (censuur) jang berat 
dan teliti sekali. 

Sekarang doea kali seminggoe be- 
rangkat pos ke Negeri Belanda dan 
sampai disana dalam tempo 8 hari. 
Soedah ada perhoeboengan radio-te- 
legrafie nasional, jang tidak dapat di- 
censuur orang loear serta radiotalipon, 
jang memberi. kesempatan bagi tiap 
orang boeat bitjara dengan Negeri Be 
landa. Disamping ini masih terdapat 
siaran? radio, jang sangat penting ba 
gi penerimaan kabar, boekan sadja da 
ri dalam melainkan dari loear negeri 
djoea (Aneta). 

Tip 

M.O.S. 
Pe atum-ats rhirada lagi? 

Pendoedoek Djakarta oemoemnja, 
tentoe mengenal nama M.O.S. Lebih? 
3 pendoedoek jang gemar sport, 

M.O.S. ialah -soeatoe perkoempoelan 
bola, jaitoe salah satoe dari anggota 
V.LJ. jang pada beberapa tahoen jang 
liwat namanja tak asing lagi dalam ka 
langan perkoempoelan bola. Dan te- 
lah pernah poela melawat ke Soema- 
tera sewaktoe. Abidin dan Jdris men- 
djadi spelersnja. Boleh dikata ham- 
pir seloeroeh perkoempoelan bola di 
Soematera (dari T. Karang sampai ke 
Medan) dapat dikalahkannja. Pada 
ketika itoe beberapa orang di Soema- 
tera menamakan M.O.S. itoe (Mentjoe 
koer orang Soematera). 

Tetapi bagaimana keadaannja seka- 
rang? Djaoeh benar bedanja dari ke 
adaan beberapa tahoen jang liwat itoe. 
Seperti siang dengan malam bedanja. 

Didalam kalangan V.LJ., M.O.S, boe 
kannja sadja sekarang perkoempoelan 
jang terlaloe zwak, akan tetapi teroe- 
tama M.O.S. kelihatannja soeatoe per- 
koempoelan jang tak mempoenjai or- 
ganisasi jang teratoer, poen kelihatan 
anggota2nja tak poela maoe memper- 
hatikan atau toendoek kepada peratoe 
ran jang telah diadakannja. 

Apakah kesalahan ini dari pihak p2 
ngoeroes atau dari pihak anggauta- 
anggautanja? Sehingga sekarang ke- 
lihatan M.O.S. itoe soeatoe perkoem- 
poelan jang tertoelis diatas kertas sa- 
dja. 

Sedangkan kalau melihat lijst dari 
anggauta2nja, njata M.O.S. masih mem 
poenjai spelers jang tjakap dan gesit, 
Akan tetapi spelers jang tjakap ini tak 
pernah tceroet bermain dalam pertan 
dingan kompetisi V.LJ. 

Djika organisasinja koerang baik 
apakah sebabnja pengoeroes sekarang 
atau anggota2nja tak maoe beroesaha 
akan memperbaiki bersama-sama per- 
koempoelannja terseboet? Sedangkan 
anggauta2 dari M.O.S. ataupoen pe- 
ngoeroesnja, boleh dikatakan semoea- 
nja pemoeda2 kita jang terpeladjar jg. 
mengetahoei  tjara berorganisasi, 
(Soenggoeh heran). 

Demikianlah kemarin Saptoe sore te 
lah terdjadi. Jang moestinja sore itoe 
M.O.S. moesti berhadapan dengan J. 
Krakatau dilapangan V. IL. Peto- 
djo. Tetapi dilapangan bola terseboet 
hanja kelihatan spelers dari J.K. sadja sedangkan spelers dari M.O!S. tak se, 
orang djoeapoen jang kelihatan, poen 
pengoeroesnja tak poela moentjoel. Se 
bab itoe dengan sendirinja M.O.5. di- 
kalahkan dengan stand 0 — 5 boeat ke 
menangan J. Krakatau. 

Hal ini bogkannja sekali ini sadja ig. 
telah terdjadi, tetapi sering kali La 
djadian. Soedah tentoe sadja kedja- 
dian jang sematjam ini akan menoe- 
roenkan prestige V.I.J. Sebab itoe ki. 
ta harapkan soepaja pengoeroes V.L.j. 
moesti bertindak sebagaimana moesti. 
nja soepaja prestige V.L.J. djangan toe roen, 

Demikianlah berita V.L.J. 
mna jasa 
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| Raad Justitie Betawi 
sa perkara P.J. Roze- 

  

   

  

   
    

ng tidak mempoenjai pe- 
dan doeloe-doeloe bekerdja 
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. 029.56, penggeiapan 
| antara boelan April 1932 sa 

lan December 1938. Pada tg. : 

|. cember 1938 terdakwa dimasoekkan 

santa .tahanga Seung 
—. Berhoeboeng dengan perkara ini 

tocan J.M.M. Bitter minta lepas tem- 
| po hari, akan tetapi beliau dioendang 

     

   

tap tinggal memegang djabatan direc- 
teiirsu . Ka 2 

Soesoenan Raad Justitie adalah se- 

— bagai berikoet: Mr. D.N.A. de Lange, 
president, Mr. J.H. Peter dan Mr. LC. 

Regt, anggota dan Mr. Frank, griffier- 

fers, sedang terdakwa dibela oleh Mr. 

MWagener, sun kn | 

7 orang saksi jang didengar dalam 

rkara ini. Diatas medja hidjau kita 
lihat letak boekoe2 kas jang tebal, jg.. 

dipegang terdakwa sampai boelan De- 
cember 1938. 3 Sa 

Setelah panggilan serta toedoehian di 
batja oleh griffier, maka atas pertanja- 

.an president terdakwa menerangkan, 
bahwa dia mengakoe. 

Pres.: Apa toean dengan sengadja 

menggelapkan oeang itoe? tg 
Terd.: Ja! "5 Ka 

Pres.: Boeat 
oeang itoe? 

Pesak: Sebagian besar boeat 
noetoep keroegian oleh karena specu- 
latie dengan eifect, dengan perantara- 

“an 4 orang makelaar dikota ini. 
— Pres: Berapa toean “kalah dengan 

| speculatie effect? SNN naa 
0. Terd.: Koerang lebih empat poeloeh 

riboe roepiah. : 
Pres.: Tjoba tjeritakan teroes. 
Terd.: Tiga poeloeh riboe saja kalah 

dengan permainan roulette. Saja main 
dikebon Binatang doea kali seboelan. 
'Dan djoega dengan patjoean koeda. 
Di Kebon Binatang saja main dari ta 
hoen 1934 sampai tahoen 1936. Dan 
saja bertaroeh dengan patjoean koeda 
(B.B.W.S.) dari 1935 - 1937, 

Pres.: Berapa taroehan toean? 
“ Terd. Antara empat atau lima ra- 

toes roepiah. Ditahoen 1933 saja moe 
lai dengan speculasie effect. Ditahoen 

“1932 saja beli auto harga f 2.100 dan 
|... kemoedian radio harga f 800.— 

20. Pres.: Berapa gadji toean? 
Terd. f 450.— 

| Keterangan terdakwa lebih landjoet 
menjatakan, bahasa dia hidoep seba- 
gai toean besar. Dia membeli koel- 
kast, gramofoon dan seteroesnja. 
— Menoeroet perhitoengan, jang disa- 

. djikannja pada polisi, ongkos2 hidoep 
. nja kira2 f 175.— lebih dari pendapa- 

tannja tiap boelan, beloem lagi terhi- 
.toeng disini oeang jang diboeangnja 

| dengan speculasie, djoedi d.LI. 
»... Moela-moela dia bekerdja pada Goe 

bernemen. Laloe dia bekerdja pada 
— kantor partikoelir dan kemoedian dia 

mempoenjai kantor sendiri. Sebe- 
loem dia diterima oleh Bavosta dia 

— bekerdja pada Automobiel Import Maat 
- schappij di Betawi sebagai sep oeroe- 
san dalam. Dia pindah ke Bavosta o- 
leh karena toko auto itoe jang djatoeh. 

Pres.: Berapa gadji tocan jang pa- 
ling tinggi? 

2 Persakitan: Lima belas ratoes seboe 
— lan, dikantor Klaassen di Soerabaja. 
Saja pindah dari sitoe oleh karena per 
selisihan. PL en San 

- Selandjoetnja terdakwa memberi ke 

apakah toean pakai 

3 

3 

t.: 

3. | ketjil. 

— oleh rapat aandeelhouder, soepaja te- 

&.. Ambtenaar penoentoet ialah Mr. Schef 

“ 
TES: 

terangan tentang pekerdjaannja di Ba 

aan ben ae La emmpg 

 Bavosta jang || 
pkan oeang 

| rang jang mempoenjai hoetang, mela- 
inkan penerimaan .kas ' 
djoega. Tiap boelan dia menerima 
tjatatan dari ocang jang- ditagih bank 

| ini, sedang oeang itoe distort teroes pa 
“da Escompto. Akan tetapi ocang jang 
lain terdakwalah jang pegang. Oeang 

“ini disimpan dalam peti ocang jang 

Pres: Apa tocan tidak pernah mem- 
npai boe- | bawa ocang ke Escompto? 

g. 16 De- | Terdakwa: Ja, akan tetapi 
tidak ada peratoeran jang membata- 

kas. Akan tetapi kalau oeang dalam 
| kas saja lebih dari enam riboe, maka 
saja merasa koeatir djoega sedikit, 
teristimewa pada waktoe banjak ter- 
djadi. perampokan dan pentjoerian 
di Tjibaroesa. Maka tempo2 saja 
stort sebagian oeang kas saja boeat 
disimpan dibrandkast toean Direc- 
teur. 3 
Presiden: Berapa djoemlah 

paling besar jang toean sekali ambil? 
Terdakwa: Tempo2 seriboe roepi- 

ah. Tetapi paling banjak f 2000.— 
sekali ambil. 
“Terdakwa menerangkan, be- 

loem pernah dicontrol kasnja. Tiap 
ihari dia meninggikan pengeloearan 
oeang boeat membeli barang, sedang 
djoemlah oeang jang masoek dike- 
tjilkannja. Lagipoela harga pendjoea 
an barang, jang ditetapkan oleh Di- 
recteur ditinggikan djoega oleh ter- 
lakwa. Ditoko Bavosta hanja seo- 
sang jang kocasa memeriksa boekoe 
boekoe terdakwa, ja'ni tocan Direc- 
teur. 
Presiden: Apa pernah toean 

lihat jang tidak beres dalam boekoe2 
pembantoe toean? 
Terdakwa: Tidak, tidak ada 

jang koerang satoe apapoen. 
Presiden: Soesoenan balans 

dan tjatatan tahoenan djoega toean 
Ipalsoekan dengan sengadja? 
“Terdakwa: Ja, pada tahoen 

|jang paling belakang saja tinggikan 
djoemlah dalam roeangan debiteur 
dengan f 3.500— dan roeangan cre- 
diteuren dengan f 7000.— dan reke- 
ning barang2 dengan f 11.000.—. 

| Terdakwa memberi keterangan 
jang pandjang tentang tjara hidoep- 
nja dari doeloe-doeloe dan tentang 
harta bendanja. Sebeloem dia beker- 
dja pada Bavosta, dia tidak pernah 
main djoedi atau main speculatie. 
Tidak ada seorangpoen jang sangka 
Pele eaapan itoe. Terdakwa mene- 
rangkan, bahwa rahasia itoe kebetoe- 
Ian sekali terboeka. Ada dikantor Ba 
vosta seorang hoofdassistent, jang 
djoega mempoenjai andil, jang me- 
rasa perloe mentjatat pimpinan toe- 
an Direktoer.. Hoofdassistent ini ber- 
pendapatan, bahasa direktoer ter- 
lampau lembek dan oentoeng Bavos- 
ta dapat ditinggikan. Lagipoela 
hoofdassistent ini berichtiar mendja 
bat pangkat onderdirecteur. Hoofd- 
assistent inilah jang berdaja oepaja 
beserta seorang aandeelhouder jang 
lain soepaja dilakoekan pemeriksaan 
boekoe. 

Terdakwa membentangkan dengan 
tegas seloek beloeknja penggelapan 
itoe. Terdakwa tidak ada memalsoe- 
kan post dari boekoe itoe. Ia ha- 
nja palsoekan djoemlah2 sadja. 

Djoemlah jang diseboet dalam toe- 
doehan itoe, ja'ni f 93.029.50, diteri- 
ma oleh terdakwa. 

Selandjoetnja terdakwa menerang 
kan tentang nafsoenja hidoep seba- 
gai toean besar. Sampai tahoen 1930 
sadjinja tetap antara 1000 dan 1500 
roepiah, dan tiba2 gadji itoe djatoeh 
mendjadi J 500.—. Oleh karena itoe 

| haloe terdakwa memberi ketera- 
jngan tentang boekoe2, borderel2 

ON, Soerat2 pembelian dan soerat2 

  

n. Pemeriksaan ini mengam-   
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Sambongan 72 
soERaBaja. | 

     
    

     

  

-. DJAWA BARAT 
sehari - hari | : tag 

|si oeang jang saja boleh pegang di- | 

| kali ini bandjir Kali Banten dapat me- 

dia tidak dapat hidoep dengan tjer- 

(bersidang poela berhoeboeng dengan 
ih koerban. 

SG toek pengoeroesnja seperti be: 

Ihammadijah, 
dari PSI, t 

  

   

  

  

Seat amn adan 

SERANG. 

Loekisan moesim bah. 
Dalam minggoe jang laloe moesim 

hoedjan moelai mangkin riboet sadja. 

Dari sana sini terdengar berita bandjir. 

Dari Anjer diwartakan, djalan. Anjer 

Tjilegon dibeberapa tempat terantjara 

air. “Demikian poela dari daerah da- 

erah pesawahan jang tiap-tiap tahoen 

diserang bandjir. 
Di daerah Serangpoen jang meme- | 

gang rol penting'jalah Kali Banten. Se 

roesak djembatari R.R., jang menghoe- 

boengkan desa Kaoedjon dan desa Koe 

bang. Banjak roemah dikampoeng Te 

galtongleng tereilam air sampai atap- 

nja . 
Achirnja diwartakan dari Waringin- 

koeroeng, bahwa moesim hoedjan ini 

mendatangkan ketjilakaan jang ngeri. 

Sebatang pohon djoear telah toembang, 

kebetoelan menimpah grobag hingga 

koedanja mati seketika itoe djoega se- 

dangkan orangnja diangkoet ke roe- 
mah sakit Serang dimana ia menghem- 
boeskan nafasnfa jang penghabisan, 
karena loeka-loeka didalam. 

Warta dari Kasemen menjoesoei poe 

ia. “Sedang Kali Banten kedatangan 

bandjir jang amat besar seorang oepas 

sergan Assistent Wedana Kasemen dan 

penghoeloe, jang hendak melintasi ka- 

li terseboet pakai rakit telah terdja- 

toch kedalam air dan hanjoet. Baiknja 

kedoea doeanja dapat tertolong dise- 

babkan tesangkoet pada pohon poho- 

nan, in 
Tanah wakai haroes vrij. 

Telah lama diatas tanah wakaf ke- 

poenjaan mesdjid Serang di Pegantoe- 

ngan ada berdiri. doea boeah roeman 

Beloem lama ini tiba-tiba diperintah- 

kan oleh jang berwadjib-soepaja r0c- 

mah2 itoe dibongkar oleh jang poenja. 

Ta' berani menggarap. 

Menjamboeng berita tentang perle- 

jangan penggarapan tanah wakaf dida- 

erah mesdjid Banten, sekarang dapat 

diberitakan bahwa perlelangan pada 

waktoe itoe berhasil ni hi l. Beri- 

ta lebih landjoet menjoesoel. 

BANDOENG. £ 

Pembantoe kita wartakan: 

Berita. Moehammadijah. 

Soesoenan pengoe- 

ros 
Telah kita wartakan, bahwa da- 

lara rapat tahoenan Moehammadi- 

jah tjb. Bandoeng jang diadakan pa- 

da tanggal 7 Januari jbl. telah dipi- 

lih 18 orang pengoeroes baharoe, 

dan tentang taakverdeelingnja dise- 

rahkan kepada bestuursleden jang ter 

pilih itoe. | 
Kemarin malam, soesoenan pe- 

ngoeroes tsb. telah dibentoek seba- 

gai berikoet: 
t. Soetalaksana ketoea, t. Ali Rat- 

man wakil ketosa, t. Baginda Oemar 

penoelis pertama, t. D. Marsoedi pe- 

noslis HI, t. Pardjaman bendahari I, 

t Adirman “bendahari II, t. Soehli 

Diredja pembantoe tevens ketoea ba- 
gian Tabligh, t. St.P. Samsoedin 

pembantoe tevens ketoea P.K.O., 

t. Nitiwidjaja pembantoe tevens ke- 
toca bagian Onderwijs, t. Garniwa 

pembantoe tevens ketoea bagian Pe- 

moeda, Njonja D. Pardjaman pemban 

toe tevens ketoea Aisjiah, tt. dr. 
Moerdjani dan A. Karim pemban- 
toe merdeka. 

Conferentie Wilajah. 

Di nantjaeketa 
Konferensi Wilajah dari Moeham- 

madijah tjb. Bandoeng, akan diada- 
kan di Rantja@kek pada tanggal 27 
dan 28 Jan. '40. Ar Ha 

Programmanja seperti berikoet:- 
Saptoe malam Minggoe 21/28 Jan, 

pk. 7—8 taptoe oleh pandoe H. W. 
Pk. 8—10 rapat terboeka, pk. 1 
rapat tertoetoep. NS 

Minggoe pagi 1 
monstratie oleh pemoeda H.W. 
lai pk. 8 rapat tertoetoep. 

| erloe programma ts 

   

    
   

  

       

  

   

    

  

Djika pe 
dioebah. 

ri Raja—permanent— 
jang didirikan cleh perkoempoelan2 
Islam di B eng, baroe2 ini telah | 

soedah dek 
#3 

— Dalam persidangan tsb. telah: 

   

  

hari raja 'idoe 'I- | 

3 K3 
     

      

   
    
    

  
&. Soetalaksana ketoea, dari 

&.E. Sasmita penoe 
li Ratman bendaha- 
madijah, t. H. Isma- 

          

      

Rn 

ri, dari Moehan 

Imam: t. Haris dan t. Hasan Efen- 

Idi sebagai reserve. 
Chatib: t. E. Abdoerahman (Per- 

sis) dan tt: @omaroedin (Persis), 
Soetalaksana (Moehammadijah) se- 
bagai reserve. 

Sembahjang idoe 'Ikoerban akan 
dilangsoengkan disportterrein Tegal 
lega sebelah loear, jang diserahi me 
ngoeroes persediaan ditanah lapang 
tt: Ismail dan Safei Nazir. 

Pendjagaan diserahkan kepada 
padvinderij Moehammadijah H.W. 

— 

| MALIMPING. 

Remb. menoelis: 
Wang f 5.— djadi f 0.70. 

Beloem berselang lama, oleh toe- 
kang main bola di Mlp telah diedar- 
kan lijst oentoek ioeran membeli bo- 
la. Sebagaimana biasa siapa jang ka- 
sih ioeran menoelis namanja dan 

| wangnja jang dioerkanja. 
Toean Adm. dari Palmolieonderne- 

ming Tjilangkahan, pada tanggal 2 
Jan. jbl. telah datang di kawedanan 
Malimping dan menanjakan ,,mana- 
kah jg main bola, toch saja soedah 
memberi bantoean oentoek membeli 
bola f 5—” katanja kepada toean 
Wedana. Mendengar itoe t. Wedana 
kaget, ,,ahi, f 5—?” serta memeriksa 
kepada jang mengoeroesnja lijst itoe. 
Demi diperiksa f 5.— telah 
ganti djenis djadi......... Toedoeh- 
pitjis. Sengadja kita disini tidak se- 
boetkan orang jang mempoenjai per- 
boeatanja. Teroesnja oeroesan: ini 
kita beloem mendengar kabar poela. 

Sebagai conclusie kita, telah bebe- 
rapa kali perkoempoelan voetbal di 
Mlp diberdirikan, tetapi hidoepnja 
selaloe tidak soeboer, ini tidak lain 
hanja lantaran oeroesan foeloes. En- 
tah dari oeroesan pemoengoetan con- 
tributie tidak memoeaskan, atau 
apa? : 

Kedjadian terseboet diatas, tjoe- 
koep memaloekan kepada pengoeroes 
perkoempoelan voetbal di Mlp jang 
tidak bersalah hoesoesnja dan/atau 
dalam oemoemnja pemandangan 
orang jang memberikan sokongan 
moengkin menaroh tjoeriga atau 
sjak wasjangka, oentoek memberikan 
wang seroepa itoe kepada lain-lain 
'perkoempoelan atau balai penoeloeng 
(sociaal). 

Oleh karena itoe hendaklah kedja- 
dian terseboet mendjadi tjermin ke- 
pada hoesoesnja jang soedah mem- 
boeat demikian dan oemoemnja ke- 
pada sekalian pengoeroes perkoem- 
poelan-perkoempoelan segala bangsa. 

Soal membosboehi sekolah. 
Oleh karena alangkah perloenja 

mendapat perhatian jang berwadjib 
(R.R. Lebak) maka ada lebih sem- 
poerna djika hal ini didalam sidang 
R.R. jang akan datang oleh leden 
Regentschapsraad Lebak dikemoeka- 
kan, soepaja didaerah Malimping 
mendapat tambahan sekolah-sekolah 
dessa atau vervoigscholen dan seboe- 
ah sekolah jang berpengadjaran ba- 
hasa Belanda. Hallo toean-toean. le- 
den R.R. soedilah kiranja memper- 
hatikan atas keboetoehan ra'jat jang 
diwakili oleh toean! 

Djalan R. BR. Malimping — Binoeangeun. 

Kalau kita berdjalan didjalan ter- 
seboet disitoe nampak keadaan dja- 
lannja pas precies oentoek kendaraan 
mobil, dus djika kita verwijs (ber- 
djoempa antara auto dan auto) hing- 
ga mendapat soesah karenanja. Dja- 
lanan ini dioeroes oleh Provincie dan 
tidak loepoet R.R. memberikan sub- 
sidienja ratoesan roepiah setiap ta- 
hoen. Soedilah kiranja hal ini men- 
djadi perhatian jang berwadjib, soe- 
paja diperbesarkan, agar soepaja ti- 
dak menjoesahkan kepada jg. berke- 
pentingan, pengandar auto misalnja. 

iyaa 

TJILODONG. 

Keadaan rakjat Tjilodong. 

Sidang pembatja tentoe masih 
ingat, tentang hal keloeh kesahnja 
rakjat Tjilodong. #2 

Rakjat tanah Tjilodong telah me- 
madjoekan rekest kepada jang ber- 

I wadjib, dengan bantoean Bestuur 
Pasoendan Tjilodong, tentang hal 
'keberatan2 jang dipikoel oleh me- 
reka. 2 

  

| Pada hari Sabtoe jang telah la- 
lloe, di Kongsi tanah Tjilodong | 
dengan dihadiri koera lebih 
700 orang, (dari pi jang 
berwadjib hadir P.t. Controleur Bo- 

. | gor, Wedana dan Assistent Wedana 
Tjibinong, dan Toean Tanah), telah 
diadakan pertemoean. 

Jang berwadjib menerangkan atas 

permintaan2 rakjat itoe, hampir ter- 
kaboel semoea, karena diperkenan- 
kan oleh Toean Tanah, jaitoe: 

4. Hal Compenian. — 
Soedah berdjalan tiga tahoen, rak- 

jat tidak diperkenankan kerdja Com- 
peni, haroes bajar dengan oewang 
sadja, seminggoe f 0,15. 
 Moelai dari 18 December '39, di- 

       |il dan t. Saf€i? 

  

Yazir pembantoe. 
| Me epotii dahoe- 

  

Lembaran ke II pagina 

PENOETOEPAN POST. 

  

i Ke Nederland. 

Kemis 11 Jan. dengan Klm. boeat 
Palembang, Djambi, Soematera Ti- 
moer dan Barat, Tapanoeli, Atjeh, 
Pinang, Singapore (Straits), Borneo 
Barat, Siam, Indo-China, Hongkong, 
Tiongkok, Djepang, Philippina, In- 
dia, Ceylon, Afghanistan, Iran, Irag, 

| Siria, Toerki, Balkan, Mesir, Afrika, 
Eropah dan Amerika. 

Pengiriman2 ditoeroenkan di Na- 
pels dan dilandjoetkan dengan kereta 
api Pengambilan penghabisan soe- 
rat2 aangeteekend djam 8.30 pagi 
dan kantoorbus djam 8.45 pagi. 

Ke Bali. 

Djoema'at 12 Jan. dengan Knilm 
FN Soerabaja dan Denpassar (Ba- 
Ta 

Pengambilan penghabisan soerat2 
aangeteekend Kemis djam 6 sore dan 
kantoorbus Djoema'at djam 6 pagi. 

Ke Borneo Timoer. 

Djoem'at 12 Jan. dengan Knilm 
boeat Soerabaja, Bandjermasin, Ba- 
likpapan dan Tarakan. Pengambilan 
penghabisan soerat2 aangeteekend 
djam 1.45 siang dan soerat2 biasa 
djam 1.55 siang. 

  

Dan pada waktoe ini, soedah ba- 
njak jang kerdja Comperi kalau ti- 
dak salah, satoe hari tidak koerang 
dari 70 orang. 

b. Jang maoce bajar dengan oe- 
wang, dalam setahoen haroes bajar 
f 5, dengan ditjitjil 4 kali, dalam 3 
boelan sekali f 1.25. 

| €. - Jang sakit, divrijkan tidak ba- 
jar, asal membawa rapport. 

d. Membajarnja tidak boleh ke- 
pada mandoor politie, haroes kepada 
toean Kwasa. 

2. Hal giriek2 pekarangan dan 
kebon, akan diganti menoeroet model 
setjara tahoen '36. . 

Dengan diperkenankannja permo- 
honan rakjat ini, kami mengatoerkan 
terima kasih kepada jang berwadjib, 
hanja toenggakan2 tahoen 1939 dan 
1938, jang haroes tidak diperkenan- 
kan kerdja koempeni itoe haroes di- 
loenasi djoega, dibajar dengan wang. 
Kalau tidak Salah rakjat semoea di 
Tjilodong, tidak koerang dari f 2000 
toenggakan itoe, jang mesti dibajar 
oleh rakjat. 
Pada hari Sabtoe jang laloe, ba- 

njak rakjat jang diboei, menoeroet 
poetoesan Landgerecht Bogor, di Tji- 
binong karena toenggakan tsb. 

—g— 

RENGAS DENGKLOK. 

Perkoempoelan penjimpan oeang. 

Pada hari Minggoe 7 Jan. P.M.O. 
mengadakan rapat, bertempat diroe- 
mah t. Itob, mantri-Waterbeheerder, 
di Kaoem Rengasdengklok. Meski- 
poen hoedjan deras rapat itoe dihad- 
liri oleh 30 anggauta jang datangnja 
dari Krawang, Medangasem, dan Ba- 

na Kian semoeanja perso- 
neel dari Irrigatie Krawang dan 
ngasdengklok. 2 Ta 
PG anggauta jang memin- 
Jam ocang, membajar oeang it 

ngan rente 495. : 1 
Pada pengabisan tahoen bo: . Pada per enga itoe dibagi2kan, antara Kan 

Sampai penghabisan tahoen 1939 
mempoenjai oeang djoemlah f 5835. 

Setelah rapat selesai, diadakan 
makanan dipintoe air (K.W. 137: 

Gara2 patjeklik. 

Soeami mendapat l1oe- 
ka isterinja djatoeh 
pingsan. 

diri. Kedjadian 
perti berikoet: : 

Roemsah, begitoe nama orang jang 

itoe disebabkan se- 

dapat loeka itoe, membeli satoe pi- 
koel bawang berharga f 5, bermak- 
soed hendak ditanam. Karena bana 
hoedjan, bawang itoe didjoeal dipa- 
sar dengan harga f 1.50. 

ti, laloe marah, soeaminja laloe me- 
ngambil golok oentoek menakoet2i 
isterinja. Tetapi golok itoe ditangkis 
oleh isterinja, hingga mengenai poen- 
daknja sendiri, jang laloe djatoeh 
pingsan. Bininja melihat keloearnja 
darah jang tidak sedikit itoe, toeroet 
djatoeh pingsan. 

Kedoea2nja diangkoet ke Polikli- 
'niek Rengasdengklok, dan soeaminja 
diteroeskan ke Bajoe-Karta- Kra-   wang. Pada malam Sabtoe 6 Jan. didesa.” 
Kartala telah terdjadi tjektjokan Da : 5 
tara soeami-isteri hingga si soeami 
mendapat loeka, karena kebatjok sen- 

Oleh karena si isteri tidak mengar- | 
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. Beda halnja de- 
— terhadap Finland: 

coem Volkenrecht Fin 

e, dan oleh i- 
ntara negeri2 Os- 

kita, lebih2 meroe- 
17 

. 

bt moekoel. Kalau 
bang marah disinggoeng aba 

- Bedjat sama 
joega. Kalau ba 

g, empok 
joega oeloe-hatinja. — 
mpok Bedjat keteradjang 

jat.......berdiri vrij. 

BANG BEDJAT. 
ndoedoek djati terganggoe kesehatan. 

— Di kampoeng Djati jang berwatas 
dengan eigendom kepoenjaan Hiap 

dan Joeng Lioeng, terdiri 2 boe- 
amat sedih ra'jat di 

jaitoe kampoeng Dja- 
nnja terganggoe pe- 

mereka haroes mene- 
ek jang keloear dari 

iek itoe dari pemboe- 
gga roemah2 itoe loe- 

, penoeh dengan dedek, 
i kalau datang angin dari se- 

doel ke Oetara, terlihat se- 
ap terbang masoek dan me- 

im » kampoeng terseboet. Dan 
ebab itoe mereka ditimpa oleh pe- 
akit mata (trachoom) sampai ba- 

njak orang koerang penglihatannja. 
Melihat keberatan ra'jat itoe, jang 
erwadjib hendaklah akan bisa mem- 

perbaiki dan akan bisa poela mentje- 
ah penjakit jang menoenggoe kepa- 

  

Roemah jatim Mochammadijah. 5 
—.. Akan mengadakan 

perajaan 3 tahoen| 
— berdirinja. 

' ANTARA” diminta mengabarkan, 
besok boelan Februari atau boelan 

rt j.a.d. RJM. Rangkasbetoeng, 
an mengadakan perajaan oentoek 

peringati berdirinja RJM. terse- 
lah genap 3 tahoen. Jang ma- 

, dalam perajaan akan dioesahakan 
nitenja mengadakan beberapa soe- 
“mendapat wang sebanjak2nja 

membantoe RJM terseboet, 
djoetnja diadakan Bazaar, 
 vergadering dan Excursie 
' keadaan RJM. itoe). 

an lebih 
hwa Roemah Jatim Moehammadi- 
itoe ada di tinggali 11 anak Ja- 

antaranja 1 adalah jang dise- 
n dengan perantaraannja Ass. 

Kota Rangkasbetoeng, se- 
nak ini didapat dari 

. Pandeglang jang kebetoelan iboenja 
. maoe tawarkan (djoeal) karena ke- 

. miskinannja ditinggalkan soeaminja 
meninggal), sedang anak jang ter- 
eboet belakangan baroe sadja ber 

landjoet dikabarkan |: 

daerah | 

bar, toedjoean perhimpoenan politik ba- 
(| xoe itoe ialah mentjapai ,Indonesia ber- | 

|| I parlement”. H 

Goena kesengsaraan di Finland. 
Melebihi f7000.—. 

Aneta mengabarkan, bahwa pe- 
ngoempoelan oeang “Locomotief di 
Semarang goena kesengsaraan Fin- 
land dalam waktoe perang ini soedah 
melebihi 7 riboe roepiah. 

Komite Fonds Amal Tiongkok. 
Mengirimkan 5000 
roepiah. 

Kepada kita diberitakan, bahwa 
Komite Fonds Amal Tiongkok Sema- 
rang telah mengirimkan lagi oeang 
goena Palang Merah Tiongkok ke 

| Kweiyang, sedjoemblah 5000 roe- 
Se opa 

“| Itoe adalah kiriman jang ke-22 da- 
'ri Komite Fonds Amal Tiongkok 
| Semarang (Aneta). 
: —0— 
SALATIGA. 

, Orang boeron. 

- Seorang dari 4 orang pendjahat, 
jang dapat melarikan dirinja dari 
roemah boei di Salatiga, ditangkap 
lagi disatoe desa beberapa kilometer 
djaoehnja dari Salatiga. Dalam wak- 
toe jang sesingkat itoe, ja'ni dalam 
waktoe sebeloem ditangkap lagi oleh 
polisi, ia soedah melakoekan tidak 
sedikit pentjoerian jang besar-besar. 

Sekarang polisi dengan giatnja la- 
gi mentjahari pentjoeri jang oeloeng, 
bernama Djojosoekarto alias Moeri- 
djan. Dahoeloe pendjahat itoe me- 
Injoesahkan sekali pendoedoek Ten- 
garan, karena perboeatannja jang 
takoet tjahaja terang. 

Boeat korban perang. 

Sebagai ditempat-tempat lain di 
Salatiga poen didirikan seboeah ko- 
mite, jang toedjoeannja mengoem- 
poelkan oeang goena korban perang 
bangsa Belanda dan Fin. Oesaha 
jang pertama dari komite itoe ter- 
diri antara lain dari 
jang dilakoekan dengan djalan oe- 
moem oentoek memberikan ,,kaart- 
pot” selama boelan Januari dan Fe- 
bruari kepada komite. 

Komite itoe sekarang soedah me- 
nerima banjak tanda persetoedjoean. 

: (Aneta). 
2g ' 

DJOKJAKARTA. 

' Prijsvraag Perhimpoenan ndogja 

Yaaralge. 
'Pengoeroes Perhimpoenan ,,Jogja 

Vooruit” telah memoetoeskan menga- 
dakan prijsvraag boeat membikin sa- 
toe reciamebiljet. Bentoeknja recla- 
mebiljet itoe persegi pandjang dan 
pantas oentoek digantoengkan dipel- 

bagai stasioen dan tempat2 lain, ja'- 
hi goena menarik perhatian oemoem 
boeat Jogjakarta dan daerahnja. 

Dalam gambar reclame itoe choe- 
soesnja haroes digambarkan tjorak 

| Kedjawaan dari Jogjakarta. 
Boeat prijsvraag ini disediakan 

|oentoek prijs jang pertama oeang 
50 roepiah, prijs nomor doea 30 roe- 
piah dan prijs nomor tiga 20 roe- 
piah. : 

Mereka jangi toeroet dalam prijs- 
vraag ini haroes mengirimkan gam- 
barnja kepada secretariaat Perhim- 
poenan ,,Jogja Vooruit”. Kebon Da- 
lem 2 Jogjakarta. Pengiriman2 itoe 
seachir-achirnja soedah haroes dite- 
rima pada tanggal 15 Februari. 

Jang memoetoeskan ialah soeatoe 
'komisi jang terdiri dari orang2 jang 
ahli. Komisi itoe kini masih haroes 
diangkat. 5 
C3 Tan (Aneta).   oemoer kira2 10 bo 

  

Baloem selang berapa lama toean ter- | 
| seboet dipanggil menghadap P.I.D. dan 
didengar keterangannja. Menoeroet ka- 

permintaan | 

KB 21 itoe tiada njata. 

POERWOKERTO. 
PN Ahn 

Pada hari Minggoe pagi ddo. 7/1- 
'40 tjabang P.K.V.I. 
mengadakan rapat tahoenan. Rapat 

Iterboeka oleh ketoea pada djam 
9.30 mengoetarakan pemandangan 
tahoen jang telah silam dengan akan 
memberikan verslag2 pekerdjain ta- 
hoen jang soedah laloe terhadap le- 
den, kemoedian secretrais membatja- 
kan verslag itoe. 

Sesoedah rampoeng membatja ver- 
slag Bestuurs lama meletakan djaba 
tannja, teroes menjoesoen bestuurs 
baroe, kebanjakan bestuurs lama ter- 
pilih lagi, bestuur2 itoe terdiri: 

1. Ketoewa I. T. Sohib. 
2. Ketoewa II T. Djoema Tirto- 

mihardjo. 
3.  Bendahari I. Nona Ariatoen. 
Bendahari II Njonjah Soedjnem 

Samsoe. , 
4. Penoelis I T. Soedjono. 
Penoelis II T. Sadjiman Karsosoe- 

wito. 

Commissarissen:  # 
1. Nonah Soedarmi 2. Nonah 

Soeparti, 3. T, Moedjadi 4. T. Soe- 
wardi. 

Selesai pilihan bestuur, agenda 
bagian rondvraag di minta oleh per- 
temoean, boeat mengadakan selama- 
tan, memperingati berdirinja tja- 
bang soedah setahoen dengan keada- 
an jang menggembirakan. 

DJAWA TIMOER 

KEDIRL 
Moehamadijah kehilangan seorang 

tenaga. 
Toean R. Soekirno jang kelihatan 

toeroet kembangkan Islam di Kediri 
tanggal 6 Januari '40 soedah 
berangkat ke Bogor sebab dipindah 
pada S. S. Bogor. Moedah-moedahan 
keroegian Moehammadijah Kediri da 
pat mendjadi keoentoengan Moeham 
madijah Bogor. Beliau baroe sebentar 
di Kediri tetapi djasanjapoen telah 
ditjoerahkannja, hingga berangkat 
beliau diantarkan anggauta P.O., 
K.K.I. dan Moehammadjjah. 

Inna filahi wainna ilaihi radjioen. 
Bekas ketoea Jibda Doho pada hari 
5 Januari 40, karena mederita sakit 
jang agak lama, telah poelang ke- 
rachmattoelloh. Djinadjah dimakam 
kan pada hari terseboet djam 3 siang 
dengan . diantarkan para Goeroe 
goeroe, anggauta Jibda, Jib dan pan 
doe-pandoe Natipy dengan pandinja. 
Setelah djinazah dimakamkan, maka 
beberapa hadirin berpidato. 

Pertama tampil kemoeka atas na- 
ma familie, menerangkan terima ka- 
sihnja pada hadirin dan djoega me- 
riwajatkan, pendapatan boeah peker 
djaan nama. SOEKIMAN ketika ma- 
sih mendjabat ketoea Jibda. Laloe 
Jib, Jibda dan Natipy toeroet adakan 

| ijkrede dengan singkat dan mera- 
wankan. 

Cooperatie saboen Doho. 
Peroesahan saboen terseboet dia- 

tas telah adakan jaarvergadering, 
jang dapat koendjoengan baik. Sete- 
lah dilangsoengkan rapat, laloe per- 
toendjoekan wajang koelit dengan 
dalang SOERATMAN jang memoe- 
askan . hadirin dipertoendjoekkan. 
Banjak hadirin jang hingga pagi ha- 
ri baroe poelang. Inilah peroesahaan 
saboen Kediri jang dapat mentjapai 
oemoer 8 tahoen. Lainnja sedang di- 
am. Karena terboekti tjakapnja, ma- 
ka pengoeroes lama dengan ketoea 
toean Dwidjosoemarto dipilih lagi. 

TANAH SEBERANG 

MEDAN. 

Pemboenoehan di Poeloe Brayan. 
Beberapa hari berselang di Poeloe 

Brayan dekat Medan terdjadi pem- 
boenoehan jang ngeri. Korban pem- 
boenoehan ini ialah anak lelaki bang- 
sa Tionghoa, nama Kie Koeng Siong, 
anak soeloeng seorang saudagar di- 
pasar Poeloe Brayan. Mait anak itoe 

.| diketemoei didalam parigi dibelakang 
kelenting. Pemboenoehan ini mendja- 
di boeah toetoer disana, oleh karena 
bapa korban itoe orang jang terke- 

£ (mal 'dibilangan Poeloe Brayan. Sam- 
pai sekarang beloem ketahoean, sia- 
pa jang melakoekan pemboenoehan 

kan tetapi sekarang 
3 | pendapatan, moengkin dji n | boenoehan itoe pembalasan « (ti. Berhoeboeng dengan ini 

ditahan dan didengar ole! 
3 

orang bangsa Bengala, jang be 

da menerima : 
tan dalam perkara ini. | 
lasan boeat menjangka orang Ben- 

dilandjoetkan.   'emeriksaan masih 
CA — (Anota). 

Poerwokerto | 

KOTA BOEMI. 

Oeang rodi. 

Pada hari Minggoe, 24 Desember 
tahoen jl., pendoedoek kampoeng Tg. 
Radja, marga Rb. Sepoetih telah di- 
soeroeh bekerdja gawe radja dan 
margadienst oentoek tahoen 1940. 
Djika mereka tidak maoe bekerdja, 
maka dikenakan oeang afkoop se- 
banjak f 9,20 (f 5,20 boeat gawe ra- 
dja (heerendienst) dan f 4 oentoek 
margadienst, 

Poen djoega orang goeroe agama 
jang asalnja boekan dari daerah itoe 
diharoeskan poelia menoenaikan se- 
matjam kewadjiban dienst itoe. Se- 
lain daripada kewadjiban jang dipi- 
koelkan kepada rakjat sebagai jang 
terseboet diatas ada poela jang dise- 
boet kemit (djaga doesoen) jang la- 
manja 2 hari pada tiap2 boelan. 

Djika tidak dipikoelkan kewadji- 
ban lain, maka rakjat jang telah be- 
kerdja oentoek heerendienst, marga- 
dienst dan membajar padjak seha- 
roesnja, diharoeskan bekerdja de- 
ngan tidak mendapat oepah sekoe- 
rang2nja 52 hari dalam setahoennja. 

Menoeroet berita pendoedoek kam- 
poeng itoe telah memadjoekan per- 
mohonan kepada Resident Tandjoeng 
karang oentoek dibebaskan dari ke- 

| mit itoe. 
| Tetapi hingga kini beloem djoega 
diterima djawaban. Kiranja soeal ini 
mendapat perhatian dari jang ber- 

| wadjib. 
Tara Peni 

TELOEK BETONG. 

Persatoean Kemoeliaan Kampoeng 
Pesawahan. 

»ANTARA” mendapat kabar, bah- 
wa di Teloek-Betoeng telah didirikan 
satoe perkoempoelan terseboet diatas, 

| jang akan berkerdja sebisa moengkin 
| oentoek memperbaiki dan mendjaga 
keselamatannja  Rakjat kampoeng 

| jang kebanjakan lagi dalam serba 
| kegelapan, soepaja mereka bisa me- 
ngoesahakan tjara bagaimana mem- 
pertahankan haknja masing-masing. 

Soesoenan pengoeroes dari P.K.K. 
P. terdiri dari toean2: W. A. Rah- 
man, Ketoea, Mohamad Isa Mohajin, 
wakil ketoea, Ahmad Djalil, penoelis 
I, Oosman Haroen, penoelis II, Kia- 
goes Abd. Hakim, Bendahari, sedang 
pembantoe2 adalah toean2: Kiagoes 
Hadji Moenis, Intji' Abdoe'rrachman 
Isa, Kiagoes Hadji Agoes, dan Daing 
Hadji Ahmad. 

gjamna 

TANDJOENG PANDAN. 

Jaarvergadering ,,Noeroel Islam”, 

Pada hari Minggoe tanggal 31 De- 
cember 1939, vereeniging ”Noeroel- 
islam” di Tandjoengpandan, telah me 
ngadakan Rapat Tahoenannja jang 
ke II, bertempat digedong "Noeroel- 
islam” Missigitlaan 52, jang dihadiri 
oleh hampir semoea oetoesan2 Tja- 
bang dan Groep. 

Pada djam 9.30 Voorzitter Comite 
Congres, toean A.Aidit, berdiri diatas 
podium memboeka Rapat, dengan oe- 
tjapan salam dan bahagia ,,serta me- 
minta semoea hadirin berdiri seben- 
tar, bersama-sama membatja "Alfati- 
hah” boeat menghormatkan Djoen- 
djoengan kita Nabi Moehammad s.a. 
Ww. 

Sesoedah semoea doedoek pada 
tempatnja, lantas beliau mengoetjap- 
kan selamat datang dan terimakasi 
atas perhatian semoea hadirin - dan 
speciaal oetjapan terimakasih terha- 
dap kepada Toean2 dan Njonja2jang 
telah mengirimkan beberapa banjak 
bouguet2 (kembang2), menambah 
perhiasan Congres mendjadi gilang 
goemilang. Jang hadir, ada — 200 o- 
rang (laki2dan perempoean). 

Sesoedah diterangkan sedikit ten- 
tang atoeran ketertiban vergadering 
(reglement van orde), lantas pembi- 
tjaraan diserahkan kepada toean E- 
lias Voorzitter Hoofdbestuur N. I. 

. Ditengah-tengah oedara dan pera- 
saan jang demikian, beliau moelai bi- 

| tjaranja, dengan oetjapan assalamoe' 
alaikoem w.w. ,berikoet hormat dan 
'aerimakasih pada segenap hadirin 
(Toean2 dan Njonja), jang telah me- 
noendjoekkan perhatiannja terhadap 
ini congres teroetama kepada oetoe- 
san2 Tjabang dan Groep jang datang 
dari djaoeh jang tidak takoet mem- 
boeang ongkos oentoek menghadiri 
ini Rapat tahoenan, jang memang 
penting dan hanja sekali setahoen sa- 
dja diadakan. Inilah satoe tanda ke- 
setiaan, jang patoet diambil tjontoh 
teladan kepada anggauta2 dan o- 
rang2 jang dekat, jang selaloe soeka 
segan2 mendatangi vergadering. 

Sebeloem Voorzitter menentoekan 
'balans jang menggambarkan kema- 
djoean dan kemoendoeran ini vereeni 

diatas angin, dan kesebelah Timoer,   djoean Islam, - 

Tahoen 1940. 

dibenoea Tiongkok dan Tanah Dje- 

    

PASAR BETAWI. 

Tepoeng terigoe: Harga banjak 
naik tjap Kodok f 2,30 tjap Boeroeng 
kaleng Koeda merah dan Harrison 
f 2.15 lain-lain merk dari f 2.10 sam- 
pai f 2.— per bantal. 

Goela: Sup Hoofd Suiker f 11.20 
per karoeng dari 102 kg. terima di 
dalam goedang pendjoeal, 

Minjak kelapa: Harga roepa-roepa 
merk f 1.70 per blik dari 1424 kilo- 
gram. 

Copra: Barang sedia kwaliteit Ban 
tam 9546 kering kira-kira f 6.25 per 
100 kg. terima di fabriek. 

Katjang Tanah: Kloearan Cheri- 
bon dan Bogor f 10.50 p. 100 kg. 

Kentang: Keloearan Bandoeng da- 
ri f 1— sampai f 7.75 p. 100 kg. 
Emping Blindjo: Kloearan Laboe- 

an No. 1 f 25.50, No. 2 f 22.— Tjile- 
gon No. 1 f 24.— dan No. 2 f 21.— 
per 100 ke. 

Asem: Keloearan Soerabaja No. 1 
dari f 8.25 sampai f 8.75 per 100 kg. 

Bawang merah: Cheribon Twaliap 
f 8.50 Tiongtoa f 7.50 dan Tiongliap 
f 7— per 100 kg. 

Katjang Kadele: Gendja Tegal 
franco perahoe Tegal lev. Januari 
f 5,50 pendjoeal Bali cif Tg. Priok 
Januari-Febr. f 5,65 pembeli PA 
pendjoeal. Pasoeroean-Probolinggo 
fob f 4,70 pendjoeal dan Djember 
franco wagon Djember Januari F1 455 
pendjoeal dan Feb.-Maart f 4.70 pen- 
djoeal lev. Januari kwaliteit Amboe- 
loe franco wagon Djember f 4.70 
pendjoeal per 100 kilogram. 

Tapioca meel: Kwaliteit A roepa- 
roepa merk franco wogon Tg. Priok- 
Cheribon f 6.60 dan kwaliteit AA 
L 7.— p. 100 kg. 

Damar: Sumatra export kwaliteit 
A-E lev. Jan, 1940 f 27.— pendjoeal 
dan Pontianak A-E f 26.— per 106 
kg. berikoet peti. 

Karet: Std. Sheet dan Std. Crepe 
lev. Januari f 0,354 dan f 0,364 
pembeli per V5 kg. 

Citronellas Kemaren pasar ada 
djadi contract A lev. Januari Jan.- 
Maart dan Jan.-Dec. f 1,121 per kg. 
Ini pagi lev. terseboet pembeli tawar 
f 1.10 pendjoecalnja pegang f 1.1214, 

Koffie: Ek. Telok 154 teriage 
lev. Jan.-Maart 1940 f 10.40 pem- 
beli, f 10.60 pendjoeal per 100 kg. 

Lada Item: Pasar kemaren djadi 
|e.k. Telok'lev. Jan. f 9.85 dan Jan.- 
Maart f 9.75 per 100 kg. Ini pagi 
ley. Jan.-Maart f 9.60 pembeli, f 9.45 
pendjoeal dan lev. Maart-Mei f 9.40 
pembeli, f 9.60 pendjoeal. 

Noteering London 354 d. per Ib. 
hom. (harga tetap). 

Noteering New York Spot 4,20 
(harga tetap) Januari 4,16 pembeli, 
(toeroen 5 punt) dan Maart 4.25 
pembeli, (toeroen 7 punt). 

Lada Poetih: Lev. Januari fob. 
Pangkal Pinang f 20,75 nom. per 
100 kg. Noteering London 484 d. per 
Ib. nom. (toeroen 14 d). : 
  

Kemoedian moelai ditoetoerkan 
tentang perdjalanan vereeniging da- 
lam setahoen ini, jang dimoelafi"de- 
ngan daja oepaja mendjalankan poe- 
toesan Jaarvergadering I pada boelan 
December 1938, jaitoe N.I. mendiri- 
kan gedoeng sendiri, maksoed mana 
telah dapat disampaikan (berhasil), 
sehingga dalam tempoh jang singkat 
N.I. soedah bisa mendoedoeki roe- 
mahnja sendiri dan vergadering ini 
tahoenpoen soedah dilakoekan diroe- 
mah sendiri. 

Sebab itoe sebagai menoetoep per- 
hitoengan tahoen, dalam vergadering 
ini poen diseroekan lagi oetjapan te- 
rima kasih kepada segenap penjo- 
kong dan penderma, dengan tiada 
membedakan bangsa dan agama. 
Bahkan kepada jang mentjela, me- 
ngedjek dan jang menghalang-hala- 
ngi poen dikirimkan oetjapan terima 
kasih itoe, karena dengan tjelaan dan 
edjekan itoe, roepanja langkah N.I. 
boekan akan soeroet, tetapi sebalik- 
nja, bertambah giat dalam segala 
hal, sehingga bisa berhasil jang di- 
maksoed. see 

Tetapi, dibalik itoe tidak koerang 
diseroekan kepada anggota2 jang la. 
lai memenoehi kewadjibannja, soe- 
paja mendjelaskan perhitoengannja. 

Bagaimana tentang pengalaman 
dan perdjalanan N.I. dalam tahoen 
1939, jang penoeh bertahoer dengan 
kepahitan, kesoelitan dan rintangan? 
digambarkan oleh pembitjara dengan 
njata, sehingga perasaan hadirin 
Jang mendengar, silih berganti, sedih 

ging, terlebih doeloe diambilnja pe Aa ea an mann 
, terlebih d di nja pe- Ingat...... sehingga ketika di - mandangan kebenoea-benoea Islam | Mangan ttoee Ora 

kan atas serampangan itoe, orang 
merasa poeas dan gembira, tanda per setoedjoean atas sikap dan beleid 
Bestuur,   pang, jang meloekiskan tanda2 kema-  



   

  

  

V.O.R.O. 

Zendet Y.D.G. 8 golilengte 89,82M. 

Studio Mentengweg 20. 

17.00 Lagoe Soenda. 

17.30 Lagoe Djawa. 

18.00 Pembatjaan soerat Kabar. 

18.30 Lagoe Barat. 

18.50 Pendjawaban soerat2 dan rap- 

ort. . 

. 20.00 Roepa2 dari plaat gram. 

20.03 Krontjong-orkest ,,Menara . 

23.00 Berhenti. 
Djioem'at12Jan. 

10.00 Pengadjian Gur'an. 

10.30 Lagoe Gamboes. 

1 17.03 Isi programma. 

Bandoeng II 192, Bataviall 197. | 
P.M.H. 45. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

17.05. Studio-Orkest. 
18.30 Lagoe gambang-kromong. 
19.00 Pertanian anak, negeri dan me- 

melihara ikan. Si 
19.30 Mendjawabi soerat dan rapport. 
19.35 Berita Pers. 
20.00 Peladjaran bahasa Belanda. 
20.40 Strijkorkest Belloni. 
21.00 Ketjapi-concert Soenda. 
23.00 Toetoep. 

P.M.N. 29 
22.00 -Ketjapi-Concert Soenda. 
23.00 Boenga rampai. 
23.30 Lagoe krontjong. 
24.00 Toetoep, 

PROGRAMMA NIROM. 
Penjiaran Barat. 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— 

atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 

Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che- 

ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe- 

mi 192, Oost- dan Midden-Java: Soe- 

10.00 Vocaal. 

        

   
   
    

    

   
   

  

   
     

    

  

   

    
   

  

   

  

   

  

    

   

  

   

              

   

   

      

    

     

    

    

   

    

   

  

    

    
   

   

   

    

        

   
   

  

   

11.30 Lagoe Soenda. 

, 12.00 Lagoe Tionghoa. . 

12.30 Lagoe Djawa. 

13.00 Lagoe Hawaiian. 

13.30 Lagoe Arab. 
14.00 Berhenti. 

17.00 Lagoe Ambon. 

PENJIARAN NIROM 

17.05 Krontjong-concert 
hoa”. 

“se 1845 Kasidah Arab. 

19.20 Gamelan Djawa. 

19.35 Berita Pers. 

'20.00 Lagoe krontjong. 

20.15 Pengadjian 
sirnja oleh nj. Siti 

23.00 Toetoep. 
P.M.N. 29. 

23.00 Concert Melajoe. 
24.00 Toetoep. 

Djoem'at, 1 

6.03 Membatja @uran. 
6.30 Berita Pers. 

7.00 Lagoe Degoeng. 
7.20 Berita Pers. 
7.30 Toetoep. 

12.03 Lagoe Toerki. 

12.30 Lagoe Soenda. 

13.30 Berita Pers. 
” 13.45 Lagoe Ambon. 
14.00 Studio-Orkest. 
14,15 Berita Pers. 
14.30 Toetoep. 

4 13.00 Gamboes Arab. 

' 43.30 Berita Pers. - 

13.45 Lagoe Ambon. 
1400 Serba-serbi. 
14.15 Berita Pers. 
14,30 Toetoep. 

11.00 Lagoe Melajoe Seberang. 

Djawa Barat. 

Bandoeng II 192, Batavia Il 197 
P.M. 

18.30 Adzan, diteroeskan dengan lataz 

sembahjang oleh t. R. Haroen. . 

19.00 Pemandangan oemoem. 

19.30 Mendjawabi soerat dan rapport. 

@ur'an dengan tai- 

21.00 Lgoe Arab modern. 

21.30 Concert Tiongho oleh Yang 

Khiem-orkest.,,Pok Oy Sa”. 

:22.00 Concert Tionghoa. 

Bandoeng II 192 dan Bandoeng Hi 50, 
Batavia Il 197. 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. 

6.40 Lagoe Arab modern. 

Bandoeng II 192 dan IlI 50. 

12.00 Tanda waktoe. Pemb. 

13.00 Lagoe Malaya Singapore. 

Batavia II 197. 
12.00 Tanda waktoe. Pemb. 

12.03 Lagoe ketjapi Soenda. 
12.30 Lagoe Malaya Singapore. 

17.30 Lagoe Hindustan. 17.03 Boenga rampai: 

18.00 Lagoe Belloni. 18.00 Arendsnest. 

18.30 Pembatjaan soerat2 kabar. 18.30 Swing-muziek. 

19.60 Oentoek anak2. 19.00 Berita Pers dan Oedara. 

19.20 Pembatjaan kitab Indjil. $ 19.25 Dari doenia film. 

20.00 Plaat gramofoon. 20.15 Penindjauan. 

20.05 Gambang-Kromong. 20.30 Lagoe Belanda. 

25.50 Berhenti. 20.55 Organist Dudley Beaven. 

TIMOER. 2 

M.H. 23.00 Toetoep. 

Kemis,li Jan. Djoem'at, 12 Jan. 

Bandoeng II, Batavia Il 197, 6.30 Pemboekaan. 

P.M.H. 45. 6.31 Berita Pers. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 6.38 Gymnastiek. 

17.03 Isi programma. 6.50 Dari plaat gram. 
Sinar Tiong 

» 

Noerdjannah. 

2 Jan. 

  

        

   

      

   
  

    

    

| bajar sewa kamar dan 
. masih diperkenankan 

1... #4 

  

    

        

    

    

   

  

Saban2 hari dari pa 

Oerahan hati cigenaar da : : ernah pengina- 

sampai ma- 
lam, ketjoeali hari tg atau hari Ming- 
goe, Amran keloear roemah, menti: ri 

1. pekerdjaan, Bengkel auto, pabrik sa- 
boen, toko obat, roemah penatoe dil.- 
nja jang djaoeh letaknja dari kota di- 
datangi dengan berdjalan kaki sadja, 

|. tetapi kesemoeanja menolak ——t & 

— takan, bahwa mereka tidak dapat me 

     

   
   

  

    

    
      
       

      

Oleh Zoel, 

oempang, sete 

rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 

25 m. 
122, Malang, Djokja 181, Solo 188, 

Tjepoe 186. 

17.00 Tanda waktoe. 

17.01 Isi programma. 

21.00 

22.00 
22.01 

12.30 Matinee-concert. 

13.20 Berita Pers dan Oedara. 

1420 Berita Pers dan Oedara. 

14.30 Toetoep. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

17.01 Isi programma. 

110.00 Berita Pers dan Oedara. 

20.05 Pemandangan oemoem. 

20.20 Omroep-orkest. # 

21.58 Koers di Amsterdam. 

22.00 Tanda waktoe. 

“Miss dari mana, boy?” tanja eige- 

       

   
   
   
   

Soerabaja III 196, Semarang 

Kemis, Il Jan. 
Pemb. 

Omroep-Orkest. 
Koers di Amsterdam. 
Tanda waktoe. 
Boenga rampai. 

1.58 

7.00 Tanda waktoe. 

7.01 Dari plaat gram. 
7.30 Berita Pers. 
7:37 Dari plaat gram. 
8.00 Toetoep. 
11.00 Tanda waktoe. Pemb. 

11.01 Kesoekaran bertjakap2 pada a- 
nak-anak. 

11.30 Orkest Alfredo. 

12.00 Cellist Maurice Marechal. 

13.35 Boenga rampai. 

17.03 Boenga rampai. 
18.00 Peladjaran bernjanji. 
18.40 Berita disco. 

19.25 Kamer muziek. 
19.50 Piano-duet. 

20.45: Vocale selecties. 
21.00 Radio-hoorspel. 

22.01 Muziek dansa. 
22.50 Tiga matjam lagoe. 
23.00 Toetoep. 

R.V 
Stadszender 157,89 M, Archipelzen- 

der 61,66 M. 
Kemis,ll Jan. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.04 Berita Pers. 
17.25 Lagoe Zigeuners. 
17.40 Programma vocaal. 
18.00 Symphonie. 
18.30 Berita Pers. 
18.45 Soeara Lucienne Boyer. 
19.00 Viool-soli. 
19.12 Cinema-orgel soli. 
19.30 Concert. 
20.30 Programma roepa2. 
21.00 Phohi-relay. 
21.10 La Boheme. 

nerima personeel lagi...... papi 
aa # 

| Pada socatoe pagi, Amran tidak da- | 
pat.bangoen dari tempat ketidoeran- 
nja. Sekoedjoer  badannja berasa 
sakit dan kepalanja berasa pening. Ke 
pada eigenaar Boarding-house jang se 
gera datang melihatinja, ia berkata, 

bahwa beloem pernah seoemoer hi- 
doepnja ia mendapat penjakit demiki- 
an dan dimintanja sekali pertolongan- 
nja soepaja mengirimkan  perkabaran 

dengan telegram kepada orang toea- 

nja. ra 

Dalam pada itoe datang seorang boy 

memberitahoekan, bahwa dikamar ta- 

moe ada seorang miss (nona) minta 

berdjoempa dengan toean eigenaar, 

naar roemah penginapan itoe. 
— ,Katanja baroe datang dari Ma- 

la, maoe tjari kamar!” 5 
— ,Katakan kepadanja, sebentar 22 

latang!” 1 De 
2 Naas k »      

  

    

1 “house itoe memberi hormat dan memi- 
  

PEMANDANGAN 
  

PN ran Lembaran ke II pagina IV 
Men aa Ma KA ain cesar aman 

          

    

   
   

   
   
    

   
   

  

Djoem'at, 12 Jan. 

6.00 Tanda waktoe.  Pemb. 
6.04 Soeara pagi. 
6.15 Berita Pers. 
6.30 Lagoe gembira. 
7.15 Berita Pers. 
7:30 Programma roepa2' 
9.00 Lagoe marsch. 
9.20 Xylophoon - guiter-saxophoon- 

soli. 

10.30 Lagoe Hawaiian. 
11.00 Orkest Lajos Kiss. 
11.30 Lagoe2 Operette. 
12.00: Oentoek orang2 sakit. 
12.30 Sonate. 
12.55 Lunchprogramma. 
14.30 Toetoep. 
17.00 Tanda Waktoe. Pemb. 
17.04 Berita Pers. 
17.25 Lagoe roepa2. 
18.00 Radio-cursus tentang Stenogra- 

TS, 

18.30 Berita Pers. 
18.45 Symphonie. 
19.30 Concert. 
20.30 Lagoe piano. 
21.00 Phohi-Relay. 
21.10 Lagoe militair. 
21.30 Lagoe Yodelen. 
21.50 Vocaal-concert. 
22.15 Lagoe operette. 

  

ALMANAK 1940 SOEDAH HABIS 

Almanak Bedak Virgin 1940. sekarang soedah kehabisan, hing- 

ga boeat langgana'2 jang soedah kirim etiket2 boeat toekarannja, 

kepaksa Almanak itoe tidak bisa dikirimkan lagi. Boeat itoe semoea 

kiriman etiket2 kita simpenin sadja oentoek kita toekarkan dengan 

boekoe jang bakal terbit. 
Boekoe ,,Penghiboer  Virgias No 5 sekarang tinggal sedikit, 

boeat dapatken itoe boekoe, harap langganan2 lekas kirim 3 stuk 

etiket #oox Bedak Vrgin No. 1. Harga djoeal per 1 boekoe 50 ct. 

Boekoe ,,Pengh-boer Virgin« No. 6 samboengannja » penghi 

boer Virgin“ No. 5 tidak lama lagi aken terbit. Dalem itoe beekoe 

Ne. 6 aken lebih banjak terdapet phote?nja orang2 ternama dan gam- 

bar2 dari roepa2 vorm moeka, idoerg, moeloet, koeping dan laer2 

anggota di moeka. Siapa ingin dapet itoe boekoe, dari sekarang 

boleh “kirim etiket etiket boeat toekarannja jalah 3 stuks etiket 

does Bedak Virgin No 1. Harga djoeal per 1 boekoe 50 cents. 

Bedak Virgin Speciaal boeat Lelaki. Pemoeda2 jang banjak 

penjakit di moska haroes lekas tjoba pake Bedak Virgin Speciaal, 

jang harganja per 1 doos No. 3 tjoema f 040 Diika kirim eewang 

lebih doeloef 0,49 itoe bedak aken dikirim postzegel 4 cents bisa 

dapet | pak mensternja boeat diboektiken. 

  

  23.00 Toetoep. 

Bedak Virgin 

Sole Agents: 

N.V. Handel Mij. , Kian Gwan”, 
Diseloeroeh Indonesia.   Kiriman etiket2 atau oewang 

pada: ,Chin Lim“ & Co. 
Kantoor & Fabriek, 

Tjidengweg West No. 2 & No3, 
Batavia-Centrum.   

  

  

maloeannja berbaoe, gatel 

  noem, 1 

oentoengan. 

kit bengek. 

  

  

perkenalkan diri kepada tamoenja de- 
ngan basa Inggeris jang lantjar. 
“Saja 'baroe 3 hari sampai disini, 
maoe sewa kamar boelanan!” kata no- 
na itoe “memoelai bitjaranja. »Apa 
tocan ada mempoenjai satoe kamar be- 
sar boeat saji. 

   

  

song, semoeanja berisi. Tetapi 
nona maoe kamar jang sedikit ketjil sa 
ja bisa kasih. Nona boleh periksa doe- 
loe dan saja pikir itoe kamar tjoekoep 
“besar boeat nona, kalau nona tjoema 

sendirian sadja!” 
1 ng saja sendiri sadja!” 

Mr. Nakawa dan miss Mary Smith 
. memeriksa sebocah kamar ketjil, dise- 
belah kamar jang ditempati oleh Am- 
TARI 2 

— nike mat ini terlaloe ketjil boeat 
saja. Saja maoe matjam kamar jang 

disebelah ini!” AA 
— ,,Kalau nona maoe pakai ini ka- 

mar, saja maoe-djoega tjoba tolong bi- 

     
    — Mr. Na! cawa -— eigenaar boarding- kalau2 ia maoe,bertoekar kamar de- 

ngan nona!” 
bi 

c 

     PIL BIDADARI 
(OBAT KEPOETIAN) 

Obat paling sampoerna boeat ketentre- 
man jang beroemah-tangga. 

Adapoen kekoeatannja jang teroetama dari 
ini Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan 
segala matjem penjakit jang dari djalannja 
darah dan penjakit-penjakit diperanakan 
seperti: jang (kepoetian), bengkak dikoelit 
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, 
datang boelan tiada tentoe, keloear darah 
dari peranakan dilain waktoenja, jang ke- 

: dikemaloean, 
peranakannja letjet serta pedih, tangan kaki 
dan pinggangnja sakit seperti ditarik-tarik, 
sakit sesoedahnja bersalin dan selainnja 
dari itoe oentoek mengekelken perhoeboe- 
ngan SOEAMI-IST RI. Pendeknjainilah 
obat jang boleh dibilang SOEMBER JANG 
INDAH OENTOEK PERTJINTAAN. 

Pakeinja ini PIL BIDADARI tida dimi- 
bidji boeat 1 Minggoe. 

HARGA SEKARANG: jang boeat terpakai 10”Minggoe per 

SENTOS 
UBAI BENGEK (ASTHMA) 

| Semoea orang poen tentoe telah ketahoei kesengsaraannja orang jai 8 

diterdjang penjakit bengek, hingga apabila pada sa'at jang keliwat pajah, 

hilangiah orang poenja angem-angen atau keinginan oentoek dapetken ke- 

  

tjarakan kepada toean jg. menjewanja,   

Goena kamoe poenja kese- 

batao, pilihlah obat jang 

soedah termashoer: 

PIL BIDADARI. 

Pjangan keligla 

jang sanget 
djabannja 

dan kesoesahan jayk Musa 

hoeboeng dengan p&klal 

orang prampocaki 
seperti kepoe 

“uan &SLL 

. » ” » 

" » » ” 

” 

“Ini obat kemoestadjabannja ada jang Special boeat, mengobati penja- 

Tenggorokannja tida kepempet lagi, napasnja djadi lega dan senang, 

batoeknja berenti dan bisa enak tidoer. 
Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnj 

tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa ter 
dipakei pada waktoe timboel koematnja penjakit, bisa ternj 

sadja, demikian poela boeat hilangken batoek bisa dengan gampang, pendeknja dipakaenja me- 

ngobati bisa sampai sampoerna menoeroet kita poenja kemaoean. 

- 'TJOTJOK PENJAKITNJA: Boeat bengek, sakit didjalanan 

djan (batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, mengompo 

wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang membikin lelah. 

HARGANJA: per flesch isi 20 tablet . . . . 

Ini obat2 bisa dapat beli ditoko-toko Japan jang mendjoeal obat, kapan tida ada atau ke- 

babisan boleh teroes pesen dikami poenja toko. 

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

Agent | Besar NK ITO GS Co, 
Molenvliet West No. 203-204 

— ,,Dia orang Inggeris?” 
»Tidak, miss! Dia orang Melajoe 

dari Hindia Belanda!” 
. Mr, Nakawa minta soepaja tamoenja 
itoe menantikannja sebentar dikamar 
.tamoe, karena ia hendak membitjara- 
kan perkara pertoekaran kamar kepa- 
da Amran. 

| Beberapa menit sadja poetoeslah 
pembitjaraan, karena Amran sedi- 
kitpoen tidak merasa keberatan akan 
pindah kekamar jang sedikit ketjil. 

Keesokan harinja setelah pindah ka- 
mar, penjakit Amran tambah be- 
rat. Mr. Nakawa jang merasa belas 
melihatnja, segera minta pertolongan 
dokter 22 

,Penjakit tocan ini!” kata dokter se 
telah memeriksa dengan teliti” tidak- 
lah bera benar. Demam panas bi 
asa jang dalam beberapa hari sadja a- 
kan semboeh kembali. Tjoema kalau 
soedah semboeh nanti, ia ta” boleh be- 
kerdja berat dan mesti makan obat te- 
roes, obat pengoeatkan badan sampai 
2-3 boelan”. 

      

    

   

     

   

Paket sadjaini PIL “IDADARI 

teroetam:$ Saul G5 

hoecat Mamboehken 

Njonja-njonja dari gakkpkasa, 

a penjakit, bisa 
loepoet dari pada kesoesahan. Djika 

ata khasiatnja seperti obat soentik 

napas, 
| (kentjing diwaktoe tidoer), sakit 

Telf. 205 Batavia 

  
doos F 4.25 

SN Ea 
a27.» kos 
» » 1.10 dan EF 0.55 

antero batoek, batoek re- 

f 0,70 

  

Mr. Nakawa menganggoekkan ke- 
palanja, sedang Amran tidak dapat 

berkata apa-apa. 
Beberapa kali ia menggerakkan bi- 

birnja “akan bersoeara, tetapi kerong- 

kongannja seakan-akan tersoembat. 
Dalam ingatannja: ,,akoe menjerah 

kan peroentoengankoe kepada Allah, 

karena hanja Dia sadjalah jang berkoe 

asa atas segala sesoeatoe......!”  . 

»Toean Amran!” kata Mr. Nakawa. 

,Toean djangan bersoesah hati. Pe- 

njakit toean tidak berat dan saja ten- 
toe akan memelihara tocan dengan se- 
dapat-dapatnja sampai toean. sem- 
boeh kembali!” 

Karena Amran tidak dapat. menge- 
locarkan soearanja akan mendjawab, 
dalam hatinja ia mendo'a: ,,Ja Allah! 
Engkau telah melimpahkan karoenia- 
Moe kepadakoe...... rs 

Lama bibir Amran bergerak-gerak. 
Agaknja melandjoetkan do'anja: do'a 
keinsjafan dan permohonan kepada Al- 
lah jang dioetjapkannja dengan ber- 
soenggoeh hati!   1 (Akan disamboeng). 

   
    

e
 

2 
S
a
b
a
:
 

a
e
 
M
a
t
a
 
F
 

t 
Na
e




