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PEMBAJARAN DI MOEKA. 
. Boleh bajar boelanan, tetapi berhenti 

haroes diachir kwartaal. 
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EROPAH MEDAN BARAT 
  

PN ALAM ,,Soeara Parindra” no. 
FD 12 boelan December 1939 katja 
348 didapati toelisan toean mr. Soe- 
Santo tentang ,,amtenar dan politik”. 

“| Kita anggap perloe diketahoeinja 
(oleh sidang ramai. Dari itoe kita soe- 

| 

roeh sadjikan dilain bagian seante- 
ronja. 

: Disini tidak  oesah diterangkan, 
bahwa kita 10077  menjetoedjoei 
maksoed dan kebenaran isi oeraian 

'Soecan Soesanto. Dari itoe kita poe- 
djikan, moga-moga mendapat perha- 
tian sebagaimana diharapkan oleh 
penoelisnja. - Tjoema sadja, soepaja 
soal ,,amtenar dan politik” dikogpas 
lebih praktis, ada baiknja, djika kita 

|Yikoet meroendingkan soal terseboet. 
? 

Kekoeatan partai partai politik di- 
sini pada oemoemnja ialah kaoem pe- 
gawai, jang sehari-hari diseboetkan 
amtenar.. Ini tampak sekali pada 
Parindra (doeloe B.O. dan P,B.I.) 
dan . Pasoendan. Djoega 'S.I. (seka- 
rang P.SILI.), marhoem P.N.I. dari 
Ir, Soekarno mempoenjai tidak sedi- 
kit anggota amtenar. Dan kita tidak 
akan heran, djika djoega Gerindo 
mempoenjai tidak sedikit anggota 
sematjam itse. 

Pendek kata: jang bergerak dari 
Gahoeloe sampai sekarang teroetama 
kaoem boeroeh, baik boeroeh parti- 
kclir maocepoen boeroeh negeri! Ini- 
lah kekoeatan gerakan politik disini 
jang djoega mendjadi kelemahannja. 

Apa sebab? Maoe tidak maoe, se- 
nang tidak senang, setoedjoe tidak 
setoedjoe: kehoeroehan atau keam- 
tenaran seseorang itoe dalam prak- 
teknja mempengaroeehi gerak-gerik- 
nja, lagak-lagoenja, tingkah-lakoenja 
dimedan politik. Terhadap jang satoe 
lebih atau koerang daripada jang 
lain. 

Dan... kesemoeanja itoe pada ha- 
kekatnja sama sekali tidak berbaoe 
perasaan takoet, melainkan meloeloe 
sebagai akibat (gevolg) dari kedoe- 
doekannja dalam masjarakat. Orang 
merdika mentjelanja, tetapi mele- 
njapkan pengaroeh keboeroehan atau 
keamtenaran tadi tidak bisa. Dari i- 
toe goena kemadjoean dan keberesan 
gerakan politik-diboetoehi daftar oe 
saha jang serapi-rapinja, tjotjok de- 
ngan kekoeatan para pengikoet serta 
para pemimpinnja. Oesaha sedemi- 
kian itoe haroes timboel dari orang 
jang bersangkoetan dan dari partai 
jang berkepentingan. 

Kita djoempai tidak sedikit ,,am- 
tenar” jang dirapat rapat :,,berani”, 
ja ,,radicaal” tetapi lantas mengoen- 
doerkan diri karena mendapat ,,tego- 
ran” ini dan itoe dari chefnja, baik 
dengan langsoeng maocepoen dengan 
tidak langsoeng. Dari itoe gerakan 
politik akan lebih beroentoeng, djika 
anggota bagian amtenarnja tidak be- 
gitoe menampakkan diri, apalagi 
sebagai pemimpin atau pemoeka. Ke- 
wadjiban mereka teroetama oentoek 
memetjahkan soal perongkosan orga- 
nisasi, jang serapi-rapinja. Anggota 
amtenar. jang actief dirapat rapat 
tidak begitoe besar artinja bagi par- 
tai kalau diperbandingkan dengan 
anggota amtenar jang walaupoen ti- | 
dak bersoeara, tiap-tiap boelan de- 
ngan setia memberikan sebagian dari 
gadjinja pada partai. Karena dengan 
oecang jang diperolehnja itoe, roda 
mesin partai dapat dipoetar oleh tena 
ga tenaga merdika jang tjakap dan 
telah mendapat didikan dan peladja- 
ran (scholing) seperloenja. Dari itoe 
andjoeran kita: siapa jang tidak le- 
loeasa bergerak dalam lapangan po- 
litik... boekalah dompet toean oen- 
toek.mengongkosi organisasi partai 
politik jang toean setoedjoei! 

Sedang kepada tenaga-tenaga mer- 
dika jang tjakap dan boleh dipertja- 
ja haroes diberikan kedoedoekan jang 
baik dalam lingkoengan organisasi. 

Baik boekan sadja beroepa men- 
dapat tepoek-tangan, penghormatan 
dan poedjian, tetapi djoega baik be- 
roepa mendapat nafkah sepantasnja 
tiap-tiap boelannja. 

M.T 

Kruiser ,/exeter” tenggelam 
di Rio De La Plata 

Perioek api banjak minta korban 

KAPAL PENGANGKOET MINJAK INGGERIS HANTJOER. 
Londen, Djoem'at (Reuter): 
Kapal pengangkoet minjak Inggeris  E1 Oso jang beratnja 7267 

ton telah didapat hantjoer dipesisir barat dari Inggeris. Moengkiaskapal itoc 
melanggar perioek api. Dikabarkan 3 orang anak kapalnja mendapat ke- 
matian dan 8 lainnja mendapat loeka berat. Kapal pengangkoet minjak itoe 
terdiri atas 36 anak kapal. 

3 KAPAL INGGERIS DITENGGELAMKAN. 
Amsterdam, Djoem'at (Transocean): F 
Menoeroet berita-berita jang datangnja dari Londen, maka pada hari Ke- 

mis 3'kapal Inggeris jang bersendjata dipesisir timoer Inggeris telah dise- 
rang oleh pesawat-pesawat Djerman dengan kemoediannja ditenggelamkan. 

Pendoedoek dipesisir itoe mendjadi saksi dalam pertempoeran antara 
aa dagang Inggeris jang dipersendjatakan dengan pesawat2 -Djerman 
ge. 

Tembakan2 senapan mesin dapat didengar dengan tegas, dan -bom2 jang 
dilemparkan djatoeh disekitar kapal itoe. 

Pesawat2 Inggeris naik oentoek memberi bantogan, tetapi menoeroet me- 
reka jang menjaksikan sebeloemnja soedah terbakar. . 

Poen djoega ada 2 kapal pedagang Inggeris didekat pesisir jang men- 
dapat serangan dari pesawat Djerman. Ketika itoe tenggelam, maka anak 
kapalnja dengan sekotji2 berdaja menjelamatkan diri. 

5 KRUISER ,,EXETER” TENGGELAM. 
Buenos Aires, Djoenvat (Transocean): 
Menoeroet soerat kabar jang terbit di Buenos Aires, ,, Pa m PD Kro 

maka kruiser Inggeris ,, E xeter” jang terkenal ketika bersama A jax 
dan Achilles melakoekan aksi terhadap Admiral Graf Spes, 
dimoeara Rio de la Plata di tempat jang 80 my! djaraknja dari Bahia Blanca 
telah tenggelam. 

Setelah melakoekan pertempoeran dilaoetan kruiser itoe mentjoba men- 
tjapai poelau2 Falkland, tetapi karena keroesakan2 jang didapat tidak lagi 
berhasil oesahanja dan tenggelam. 

Kapal perang ,,Exeter” 'itoe tenggelam didekat Bahia Blanca, dan anak 
kapalnja mendapat pertolongan dari kapal perang Perantfjis, »Dunkergue” 
jang mengiring kapal kawannja jang mendapat keroesakan itoe, Lebih lan- 
djoet soerat kabar itoe menoelis, bahwa dokter dan djoeroe perawat jang di- 
kirim kepoelau Falkland oentoek memberi pertolongan kepada anak kapal 
»Exeter” jang mendapat loeka tidak mendjoempai kapal itoe disana. 

Denemarken madjoekan protest 
kepada Djerman 

Colija bermoesjawarat 
dengan Ciano 

Inggeris membantah. 

Dalam keterangan dari ambassade 
Inggeris di Tokio, nampak kekoeasa- 
an jang diberikan kepadanja oentoek 
memberi keterangan, bahwa ,,Exeter” 
berada dalam keselamatan. Tetapi de 
ngan alasan jang haroes diketahoei 
sendiri tidak dapat ditoendjoekkan di 
mana tempat berlaboehnja ,,Exeter”. 

Kalangan marine di Singapoera mem 
beri. kekoeasaan kepada Reuter oen- 
toek menerangkan sebagai berikoet: 
»Gdapat dikatakan, bahwa hingga kini 
dengan tidak sangsi lagi dapat ditoen- 
djoekkan boekti, bahwa ,,Exeter' 'ber- 
ada dalam keselamatan. 

Kapal Italia tenggelam. 

Rome, Djoemat (Transocean): 
Kapal Italia jang seperti dikabar- 

kan telah melangar perioek api, njata 
»Traviata” jang beratnja 5000 ton. A- 
nak kapal jang 60 orang banjaknja 
mendapat pertolongan. 

Kapai Inggeris hantjoer. 

Londen, Djoemat (Reuter) 
Dikabarkan, bahwa kapal Inggeris 

»Granta” jang beratnja 2719 dipesisir 
timoer Inggeris telah melanggar peri- 
oek api dan tenggelam. Anak kapal- 
nja mendapat pertolongan dari lain 
kapal. 2 5 

— GIBRALTAR PENGIAN PERIOEK 

Algee ira , Dioemat (Wavas): 
Orang jang mempoenjai kapal pe- 

nangkap ikan telah memberi tahoekan 
ke Inggeris, bahwa 
di Selat Gibraltar oleh kapal2 selam te 
lah diletakkan perioek2 api. Ditikoe- 

la perioek api jang terapoeng. Dida- 
patnja disebelah barat dari Tarifa di- 
provinsi Spanjol, Cadiz. pa 

Makloemat Perantjis. 
Paris, Djoemat (Reuter): 
Makloemat pagi menjatakan, bahwa 

sepandjang hari tidak didapat incident   jang berarti. Kedoea pehaknja melakoe 
kan pertempoeran patroeli. 

ngan Bolonio dikabarkan terdapat poe |   

Makloemat Djerman. 

Berlin, Djoemat (Tr.-Ocean) : 

Oberste heeresleitung mengabarkan, 
bahwa pada 11 Januari dimedan barat, 
nanja terdjadi pertempoeran antara ar 
tillerie dan tentara penjelidikan. Ke- 
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koeasaan “oedara Djerman meneroes- 
kan penerbangan penjelidikannja dipe- 
sisir “timoer dari Inggeris, Schotland 
dengan poela dipoelau2. Shetland. Di 
dekat pesisir Schotland 3 kapal patroe- 
li Ingeris melepaskan tembakan kepa- 
da pesawat2 Djerman. .Dan poela ter 
dapat kapal pedagang Inggeris jang di 

persendjatakan. Ketika terdjadi per- 
tempoeran oedara dengan pesawat 
pemboeroe Ingeris, maka seboeah pe- 
sawat moesoeh telah ditembak roen- 
toeh. Pesawat2  Inggeris melakoekan 
serangan terhadap poelau2 Djerman, 
tetapi tidak menimboelkan keroesakan. 

  

Sovjet.— Roeslan — Djepang 
  

KONPERENSI GOENA MENETAPKAN BATAS. 
foskou, Djoem'at (Havas): 

Sidang jang kesepoeloeh kalinja dari komisi gaboengan, jang dipasrahi 
menetapkan batas antara repoebliek kerakjatan dari Mongolia dan Manchu- 
kuo, didaerah mana telah terdjadi Nomonhan-incident, pada tanggal 10 boe- 
lan ini telah dilangsoengkan di Harbin. Jang memimpin persidangan itoe 
ialah wakil dari repoebliek kerakjatan Mongolia, Djamsaron. 

Komisi itoe melandjoetkari permoesjawaratan tentang soeal ini dan'pada 
tanggal 13 boelan ini akan bersidang lagi. Lia Ex 

PERMOESJAWARATAN PERDAGANGAN DILANGSOENGKAN 
Moskow, Djoem'at. (Transocean): 
Permoesjawaratan antara delegasi perdagangan Djepang dengan wakil 

pemerintah Sovjet Roeslan kini sedang dilangsoengkan. 
Gedelegeerde Djepang jaitoe ambassadeurnja, Togo dan sebagai pemim 

pin dari delegasi perdagangan minister Matsushima jang mendapat mandaat 
penoeh. Sedang dari pehak Sovjet Roeslan diwakili oleh kommissaris ke- 
rakjatan bagian oeroesan perdagangan loear negeri, Mikoyan dan penggan- 
tinja Kaganowitsj. 

Ambassadeur Togo telah menjampaikan kepada Mikoyan pemandangan 
tentang oesoel2 pemerentah Djepang jang berkenaan dengan perdjandjian- 
perdagangan jang dioesoelkan. 

Kalangan politik di Sovjet Roeslan mendoega, bahwa oesoel2 ini kira- 
nja akan mendjadi dasar dari peroendingan di permoesjawaratan jang heu- 
dak dilangsoengkan. 

PERHOEBOENGAN SOVJET-ROESLAN — BOELGARIA. 
Moskou, Djoem'at (Transocean): 
Madjallah Weri tentara merah, Krasnaja Zwiesda, menerangkan, bahwa 

diadakannja perdjandjian perdagangan antara Sovjet-Roeslan dan Boelgaria 
berarti satoe boekti baroe dari politik perdamaian dari Roeslan. 

Lebih landjoet soerat kabar itoe menoelis: ,,sedangnja perang kepoengan 
Inggeris-Perantjis memaksa dengan keras kepada negeri-negeri netral oen- 
toek toendoek kepadanja, kini pemerdntah di Moskou mendjalankan politik 
oentoek bekerdja bersama-sama dengan negeri netral jang ketjil. Mengoeat- 
kan perhoeboengan perekonomian antara Sovjet-Roeslan dan Boelgaria akan   mendjadikan tambah kekalnja persahabatan dari kedoea rakjat bersaudara 
itoe”. 

Roeslan bombardeer abo dari oedara 

Penoempahan darah disektor Salla 

Di Tjerotjok Karelia Roes 
bertindak nekat-nekatan 

Italia akan tjari lain djalan? 
Londen, Djoemat (Havas): 
Kalangan politik di Londen ingin se 

kali mengetahoei politik apa sebenar- 
nja jang hendak didjalankan oleh Italia 
dikemoedian harinja. Maka berhoe- 
boeng dengan penahanan alat sendjata 
Italia jang hendak dikirimkan kepada 
Finland dengan melaloei Djerman, dan 
alatnja itoe dikembalikan, dari mana- 
kah nanti akan mengirim alat sendjata 
perang itoe menoedjoe Finland? 

Djika pertanjaan ini terdjawab, ma- 
ka ini poela akan memberi pemanda- 
ngan tentang aksi Italia didalam meng 
hadapi gaboengan Djerman-Roeslan. 

PENOEMPAHAN DARAH. 
Helsinki, Djoemat (ANP): 
Pada hari ini dimedan perang Fin- 

land keadaannja aman. Dalam sera- 
ngan Roesian terhadap Mannerheimli- 
nie terpaksa mereka berlakoe membela 
diri. Kemoedian dikabarkan, bahwa 
perterpoeran disektor Salla telah me 
noempahkan darah dimana ikoet poela 
bertempoer 2 divisie Roeslan. 

Hoedjan bom di Abo. 

Stockholm, Djoemat (United 
Press): 

Kabar telefoon dari A-bo menjatakan, 
bahwa pehak Roeslan telah bombar- 
deer Abo dari oedara. Kedjadian itoe 
antara djam 11 dan 12 siang menoe- 
roet djam ' Finland. Dalam serangan 
itoe tidak seorangpoen tewas. Melain 
kan seorang wanita mendapat loeka 
dan 6 roemah roesak-poekak.   

Djerman tidak mengakoei? | 
Amsterdam, Djoemat (Havas) 
Kalangan asing di Berlin berpenda- 

pat, bahwa Djerman tidak hanja tidak: 
mengakoei adanja pemerentah Kuusi- 
nen di Finland jang dibangoenkan oleh 
Roeslan, tetapi djoega masih tetap me 
ngakoei berdirinja pemerentah Fin- 
land. 

TENTARA ROES DI KARELIA. 
Stockholm, Djoemat (Tr. Oce- 

an): 
Dari Helsiriki dikabarkan, bahwa kini 

tentara Roeslan telah memaksa. oen- 
toek mendapat kemenangan di tjero- 
tiok Karelia. Tjara jang mereka pakai 
jaitoe dengan mendjatoehkan tentara- 
nja dari oedara dengan memakai val- 
scherm. Didoega, bahwa dengan dja 
lan demikian telah didjatoehkan 50 o- 
rang jang kini berada didaerah Fin- 
land. 

Kalangan militer Finland menerang- 
kan, bahwa dipehaknja djoega dilakoe 
kan persediaan oentoek mengadakan 
serangan jang setjara itoe. 

Perloetjoetan sendjata? 

Londen, Djoemat (Havas): 
Berita-berita jang datangnja dari 

Helsinki, dimana dibitjarakan kemoeng 
kinan adanja perloetjoetan sendjata, 
dan kesoediannja pemimpin2 Soviet 
Roeslan kelaknja mengadakan permoe 
sjawaratan perdamaian, dalam kala- 
ngan Inggeris diterimanja dengan sang 
si. Berita2 ini djoega oleh kalangan 
Sovjet Roeslan di Londen dengan pas- 
ti dibantahnja: diterangkan oleh kala- 
ngan itoe, bahwa pertempoeran di Fin 
land akan dilandjoetkan dengan tidak   

memperdoelikan akibatnja. 
Kalangan Inggeris berpendapat, bah 

| wa Kremlin benarnja berada dalam ke 
bimbangan. Djika peperangan di Fin- 
land itoe dihentikan, tentoe merasa ke 
hilangan prestige. Sedang djika -di- 
teroeskan nantinja akar menimboelkan 
resiko jang lebih besar. 

Roeslan dihimpit. 

Vaticaanstad, Djoemat (Ha- 
vas): : 

Soerat kabar ,,Observator Romano” 
jang mempeladjari sikap oemoem ter- 
hadap serangan Roeslan di Finland, ki 
ni menerangkan, bahwa kebanjakan 
negeri2 Eropah dan Amerika praktis 
telah memoetoeskan perhoeboengannja 
dengan Roeslan. 

Soerat kabar itoe menoelis, "bahwa 
setjara juridis tindakan itoe dibenar- 
kan, sedjak Roeslan telah dikeloearkan 
dari Volkenbond. 

Lebih landjoet soerat kabar itoe me 
noendjoekkan, bahwa Inggeris, Peran 
tjis dan Italia telah memanggil kemba- 
li ambassadeur masing2 jang ada di 
Moskou oentoek dalam waktoe jang 
tidak ditentoekan. 

HOEDJAN BOM DI LAHTI. 
Helsinki, Djoemat (Reuter): 
Pada hari ini pesawat-pesawat Roes 

lan telah melakoekan bombardement 
terhadap Lahti. Laloe pesawat jang 
banjak djoemlahnja telah menjerang 
Abo, kota Riihimaki dan banjak tem- 
pat2 dipesisir barat daja. 

Toedjocan mereka jang teristimewa 
jaitoe djalan-djalan sepoer.  Perhoe- 
boengan telefoon dengan Zweden se- 
mentara terpoetoes. Pada djam 2 si- 
ang di Helsinki terdjadi alarm oedara. 
Tetapi diatas iboe kota tidak nampak 
pesawat. 

teram kembali. 
Pada djam 3.45 keadaan ten   
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| tegas didoenia Islam soenji, althans 

      

  

  

Dimasa “Genting didoenia loear 
itge, maka didoenia Arab atau lebih 

ampaknja, atau tidak mampaknja. 

itoe, boekan main banjaknja berita 

tentang (misalnja) Palestina, dima- 
“na sampai sat petjahnja perang, | 

beloem djoega ada padamnja akan 

perlawanan bangsa Arab jang mera- 

sa terantjam kenasi ija, kare- | 

na Inggeris hendak membangoenkan 
Nasional-Home Jahoedi disitoe. 

Kini soenji disana. 5 

Boekan soenji, karena bangsa Arab 

disana diam tertegoen atau tertje- 

ngang-tjengang, tetapi soenji, sebab 

kantor kabaran Inggeris sendiri s0e- 

dah ,,ambles” F nja. Hampir2 ti- 

dak ada lagi berita dari sana jang 

tiba kemari. Moestahil djika sekoe- 

njoeng-koenjoeng bangsa Arab disa- 

na ketika petjah perang di Eropah 

teroes berbalik, dan membolehkan 

seloeroeh Palestina mendjadi nasio- 

nal Home bocat bangsa Jahoedi itoe. 

Demikian poela halnja dengan 

Transjoerdania dan lain-lain, seakan- 

akan soenji senjap disana, sedang 
tempat letaknja dengan medan pepe- 
rangan tidak begitoe djaoeh djika 

dibanding dengan India, apa poela 

Indonesia 
Djika ada berita dari sitoe, maka 

nampak ,/perhoeboengan baik antara 

bangsa Arab di Palestina dengan 

Inggeris”, jang ,kapan” dan apa 

»sebab-nja” tidak pernah terdengar 

kemari. 

Tetapi meskipoen demikian, dida- 

lam riboet-riboetnja negeri2 pertoe- 

an di Eropah hendak mempereboet- 

kan ,,Dardanellen, Gibraltar “dan 
Suez”, jang sesoenggoeh lebih tjon- 
dong kepentingan doenia Arab itoe, 

tentoenja doenia Arab tidak tinggal 

diam, bahkan sebaliknja, dengan z7 

dak nampak tetapi giat membentoek 
poela blok jang soedah sangat lama 
mendjadi idam-idaman doenia Islam 

disitoe se'oemoemnja, jani tertjipta- 
nja Pan-Arabia, tetapi soekar poela 
djika senantiasa antara negeri2 itoe 
ada satoe-doea kekoeasaan asing 
jang menjelinap atau kalau antara 
mereka timboel kebingoengan kepa- 
da sogal ,siapa kelak chalifahnja.” 

Seperti orang tahoe, letak pintoe la 
oet Gibraitar itoe lebih dekat kepada 
negeri Islam daripada kepada Ingge- 

.ris. Poen Dardaneilen masih terma- . 
soek Toerki, tidak termasoek Ingge- 
ris atau Roeslan ataupoen Italia, se- 
dang Suezkanaal psen ada diantare. 
Arab-Saoedijah dengan luesir. 
Mereka (negeri-negeri barat) se 

ma mereboetkan pintoe laocoetan “ 
jang sesoenggoehnja negeri-negeri 
Arablah jang berhak mendjaga dan 
mengocasainja. 

Sementara itoe berita-berita ten- 
tang India senantiasa bersalah-sala- 
han satoe sama lain. Ada jang ber- 
kata di India tenteram, dan ada noe- 
la jang menjatakan, bahwa di India 
koesoet. 

Ada poela jang mengatakan, bah- 
wa kacoem Congress India "mendesak 
Inggeris dengan sekoeat-koeatnja, se 
dang ada poela jang mengatakan 
bahwa kaoem Moeslimin jang terga- 
boeng dalam Muslim League disitoe 
tidak setoedjoe dengan toentoetan 
kaocem Congres itoe. f 

Mana jang benar, wallaho#'alam. 
“dan berita2 itoe hanja dibikin-bikin - 

ha
 

' ka. Walaupoen baroe2 ini ditrompet- 

hadjatnja. 

djadi djoea pertaroengan 
. negeri di Eropah. Dan makin 

. Pertaroengan disana itoe, makin 

semata. 

| Orang tahoe, bahwa di India-poen 
kaocoem Moeslimin ingin soepaja nege- 
ri India berdiri sendiri sesoeai de- 
ngan hadjat kaoem Congres (Nehru 

. es). Moengkin perselisihan antara | 
“Moeslim-Hindoe disana itoe hendak | 
dikobar-kobarkan kembali, agar soe- 

. paja tetap India beroleh keadaan ber 
endiri. Pada hemat kita, ialah: 

    

   

  

    

   
   

  

    
   

   
   

     

   

  

4, asal djangan minta 
. Menoeroet desas-de- 
noenggoe kesempatan 

toean Roes, sebaliknja 

  

Moeslimin tidak. Tetapi be- 
tapapoen djoega, berhadapan dengan 
politik Inggeris, '€ roepalah 

Sementara itoe. 

koelah alat sendjata bikinan Ameri 

kan orang, bahwa Inggeris mempoe- 
njai pesawat besar djoemlahnja, ta” | 
oeroeng ia hendak membeli lagi dari 

4 # Biar 
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Roemah obat jang diboeka. . 

Minggoe. 15 Januari. 
Bavosta, Riiswijk. 
Nederlandsche Apotheek. 

| De Gedeh, Pasar Baroe. 
Sam Soen Apotheek, Stad. 
Centraal Apotheek, Meester. 

—Jj-— 

Pengangkoetan tembakau dalam 

Melebihi 50 prosen 
dari simpanan. 

Pengangkoetan tembakau dalam boe 
lan Januari ini kenegeri Belanda, me- 
noeroet S. Hbid. adalah 50 procen lebih 
banjak dari pada simpanan tembakau 

jang soedah disediakan oentoek diki- 
rimkan . Goena Djawa Timoer sendiri, 

termasoek djoega Soerabaja, djoemlah 
tembakau jang dalam boelan ini akan 

diangkoet, adalah 12.500 pak. Ada- 

poen djoemlah ini sebagian besar ada- 
lah terdiri dari opkooptabak. 

LA 

Van Veen terbang. 
Dengan naik kapal terbang ,.Nan- 

doe” kepoenjaan K.L.M. kemarin telah 

bertolak dari Tjililitan ialah toean £. 

Ft van Veen, hoofdagent dari Koloniale 

Bank di Soerabaja, jang akan ganti pe 
sawat di Cairo. Disitoe akan pindah 
keresawat ,,Reiger” jang akan teroes 
ke Airika Selatan. : 

Berhoeboeng dengan ini maka ,,Nain 

doe” mesti mengadakan penoeroenan 

jang special di Cairo. 
Pa 

Dioeroe toelis mengisap. 
Memoengoet lebin 
dari pada mestinja. 

Hari Rebo siang jang laloe polisi di 

kota ini telah menangkap seorang djoe 
roe toelis kelas satoe dari peroesahaan 

pelaboehan, jang bernama NI , di 

Priok. 
Ia telah ditoedoeh mengisap, demi- 

kianlah pengiraan peroesahaan pela- 
boehan. Ia telah memoengoet oeang 
sewa tanah lebih banjak dari pada apa 
jang telah ditetapkan didalam peratoe 
ran, dan lebihnja itoe ia simpan sen- 
diri goena keperloean diri. 

Polisi dalam penjelidikannja dapat 
menemoekan boekti2 jang tjoekoep, 
bahwa djoeroe toelis itoe memang me 
ngerdjakan perboeatan demikian itoe. 
Hingga iapoen diangkoet oentoek di- 

. tahan. 
pena 1 

Pertemoean Iboe Islam di Rex 
Theater. 

Kaoem lelaki tak bo- 
leh masoek. 

Dalam pengoemoeman kita jang kita 
toeroenkan dari makloemat rapat ka- 
oem iboe Islam jang akan diadakan di 
gedoeng Rex-Theater hari Minggoe de 
pan masih beloem terseboet, bahwa 
rapat itoe meloeloe oentoek kaoem 
boe belaka. 
Djadi dengan ini teranglah bagi pen 

oedoek Betawi bagian laki2, bahwa 
mereka tak oesah mengoendjoenginja, 
sebeloem lambat oentoek ditolak di- 
depan pintoe nanti. Demikianlah jang 
kita terima lebih landjoet tentang ra- 
pat itoe. 

—-A— 

Mentjari familie. 

Poeblik tentoe soeka menolongnja. 
Tiap orang akan merasa sedih, apa 

bila ia kehilangan salah seorang dari 
familienja, meskipoen familie itoe se- 
beloem hilang selaloe koerang baik 
pemeliharaannja, dan kerap mende- 
rita koerang enak djoega dari keloe- 
arga. 5: 

Soedah empat poeloeh tahoen jang 
laloe adalah seorang nama Oteng 
jang asalnja dari Tendjoajoe, jang 
telah menghilang, oleh karena orang 
tocanja soedah keras sekali berlakoe- 

inja terhadap dia. 
Berhoeboeng dengan ini maka de- 

ngan djalan ini poeblik jang boedi- 
man dan penjajang sesamanja, akan 
rela kiranja memberi tahoekan hal 
Ini kepada familie. Lihat advertentie 
dilain bagian hari ini. 

. Pangan belandja tambahan. 
“Sebesar f361.240. 

Volksraad menerima anggaran be- 
landja tambahan jang ditoedjoekan 
goena setoran sedjoemlah f 361,240.— 
dari byzonder uitvoerrecht dari karet 
Ne dalam rubberfonds (Ane- 
a). MEA 
    

  

Amerika beriboe-riboe poela. Ia sa- 
dar tentoenja bahwa dilaoetan sa- 
ngat berbahaja baginja, karena tidak 
menjangka bahwa Djerman memboe 
at kapal? selam sebanjak itoe, ditam- 

“| oah poela dengan perioek-perioek api 
dptaanan jang tidak ampoen lagi itoe. 

ari itoe, satoe-satoenja djalan 
Inggeris ialah mengatasi banjak 
djoemlah pesawat Djerman. 

Orang2 disana itoe terang akan 
mendjadi koerban hasil ketjerdasan   NC jadi 

'akalnja sendiri, Tg 

    

Barang2 jang masoek di Indonesia. 
Aneta mendengar kabar, bahwa moe 

(lai 1 Januari 1940 banjak djoemlah ba- 
rang2 import jang datang di Tandjoeng 
Prioek. 

Kapal2 negeri Belanda sadja mem- 
bawanja sedjoemlah Lk. 20.000 ton, se 
dang kapal2 italia, Inggeris dan Dje- 
pang mempoenjai moecatan barang2 
import jang tidak sedikit djoemlahnja. 

Ambtenaar2 douane sekarang ha- 
roes bekerdja keras, karena barang2 
jang datangnja pada 1 Jan. beloem ter 
bongkar semoea. 

Barang2 itoe tidak hanja barang2 da 
ri Eropah sadja. Djoega dari Austra 
lia tidak sedikit barang2 jang masoek 
ke Indonesia,. tetapi barang2 Djepang 
sebaliknja berkoerang, barangkali di- 
sebabkan kenaikan harga disana. 

Pertoendjoekan amal. 
Dicesahakan 
PPP 

Pada hari Sabtoe malam Minggoe 
10-11 Februari P.P.P.I, akan mengada- 
kan pertoendjoekan toneel,- bertempat 
di SCHOUWBURG dan dimoelai djam 
8 malam. Hasil bersih akan diamalkan 
kepada Studiefonds, Pergoeroean Rak 
jat, K.RJ. dan Kongres Bahasa Indo- 
nesia. 

Jang akan dipertoendjoekkan tjeri 
ta: ,SANDYAKALA NING MAJA- 

oleh 

PAHIT” jang dikarang oleh t. S. 
Pane. . 

Segan 

Mengemoedikan mobil sambil bertjan- 
da. 

Achirnja lain orang 
djadi koerban. 

Doea orang merpati kemarin ma- 
lam telah naik moebil didjalanan Pri- 
ok. Roepanja masih dalam keadaan 
jang hebat sekali, hingga mereka ta' 
ingat bahwa moebil itoe masih ber- 
djalan dikendarai sedang jang me- 
ngemoedikan ialah salah satoe dari 
merpati itoe jaitoe Belanda. Merpati 
jang lainnja ialah nona Belanda. 

Ketika sampai didjalanan antara 
Amtjol dan Soengai Tirem, maka de- 
ngan tidak mereka ketahoei, moebil 
tadi menoebroek doea orang agen po- 
lisi jang naik sepeda, jang baroe men- 
djalankan dienstnja dari Priok -dan 
hendak poelang. Mereka kedoea ini 
(polisi kelas I dan Il) dalam keadaan 
pajah diangkoet ke C. B. Z. sedang 
pengemoedi jang sembrono itoe mes- 
ti beroeroesan dengan polisi seksi 
Priok (Rep). 

—0— 

Coliege van Gedelegeerden. 

Persidangan "1989-1940. 
Rapat hari Rebo 10 Januari 1940. 

. Ketoea Mr. Jonkman. 

Militaire luchtvaart 
ordonnantie. 

Soal'jang dibatjarakan jaitoe ont- 
werp-ordonnantie dimana termak- 
toeb peratoeran goena memadjoekan 
pemakaian lapangan2 penerbangan 
militer di Indonesia dengan selamat 
dan tiada mendapat rintangan. 

Toean Blaauw (LE.V.) mempoe 
njai tjorak staatsrechterlijk, jang di- 
bentangkan olehnja dengan pandjang 
lebar. 

kekew artierin so r- 
domnantie. 

Kemoedian jang dibitjarakan in- 
kwartieringsordonnantie (ordonansi 
oentoek memberi penginapan kepada 
militer). 

Toean Kerstens (IL.K.P.) me- 
nerangkan, bahwa keloearga jang le- 
bih besar, terlebih dahoeloe dibebas- 
kan dari penginapan militer dari pa- 
da keloearga jang ketjil. Dengan te- 
gas pembitjara mengemoekakan, bah 
wa dia tiada meminta agar keloear- 
ga jang besar dibebaskan dari pengi- 
napan serdadoe. Tetapi soedah dike- 
tahoei, bahwa keloearga jang lebih 
besar oemoemnja selaloe mempoenjai 
tanggoengan jang lebih besar poela, 
Gjoega terhadap penginapan serda- 
doe.. Pemerintah poen sebagaimana 
terlihat dari Memorie van Toelich- 
ting sependapatan dengan pembitja- 
ra. Tetapi Ia menganggap soeatoe 
pengambilan jang tentoe dalam or- 
donnansi tidak perioe. Praktek akan 
mengatoer dengan sendirinja hal ini, 
katanja. 

Oentoek pembitjara hal ini men- 
djadikan tidak tenang hatinja. Dine- 
geri Belanda poen ada dimadjoekan 
keberatan2 tentang hal ini. Pembi- 
tjara tidak gkan memadjoekan oe- 
soel mengoebah (amendement). Te- 
tapi meminta ketentoean jang pasti 
bahwa kepentingan keloearga jang 
besar, selaloe diperhatikan. 

Toean Soetardjo (P.P.B.B) 
dalam hal ini membela kepentingan 
anak negeri, ja'ni soepaja mendapat 
perlindoengan terhadap perboeatan 
dan perlakoean2 orang militer jang 
koerang sopan. Oleh karena itoe pem 
bitjara menganggap - perloe adanja 
soeatoe peratoeran. 
- Selandjoetnja pembitjara mempoe 

|njai keberatan terhadap  peratoeran 
kekoeasaan Bestuur Eropah dan Boe 
mipoetera, dan ia memadjoekan se- 
boeah amendement dalam hal ini. 

Achirnja pembitjara menoendjoek     

LEMBARAN I PAGINA IE. 

      

2 KASAR sei EA UN BIAN 
  MA NaaPa Ae vera AM Ma nanya rn Maa    

kan, bahwa dibeberapa bagian dita- 
nah Seberang sekarang ada demang 
jang tidak memegang pangkat kepa- 
la district. Pembitjara menganggap 
dalam hal itoe perloe kekoeasaan de- 
mang diatoer dengan terpisah. 

Toean Kan (Chung Hwa Hui) 
mendapat alasan dalam beberapa pe- 
ratoeran dari ordonansi itoe, boeat 
menoendjoekkan kepada kemoengki- 
nan, bahwa oleh peratoeran2 itoe da- 
pat  timboel “perbedaan kebangsaan 
terhadap golongan pendoedoek Tiong 
hoa dan anak negeri. 

Pembitjara menganggap kini ada- 
lah soeatoe kesempatan jang bagoes 
oentosk menghilangkan kemoengki- 
nan itoe dan mendesak kepada Peme 
rintah boeat maksoed ini. 

Peroendingan tentang soal ini dan 
tentang soal jang dibitjarakan terle- 
bih dahoeloe, kemoedian ditoenda 
sampai pertengahan minggoe jang 
akan datang. 
Maka pada moela-moelanja akan 

mendjawab wakil Pemerintah, luite- 
nantgeneraal Berenschot, ' comman- 
dant balatentera. 

Haa 

Pegawai negeri ke Indonesia. 

Peratoeran perdja- 
lanan didarat. 

Berhoeboeng dengan adanja pe- 
rang, maka maskapai2 pelajaran .,Ne |- 
derland” dan ,,Rotterdam” memoe- 
toeskan oentoek memoelai pelajaran 
ke Indonesia dari pelaboehan Genua. 
Oleh karena itoe pengangkoetan pe- 
noempang dan barang2 dilakoekan 

Idari pelaboehan terseboet. 
Berhoeboeng dengan ini maka men 

teri djadjahan telah menetapkan pe- 
ratoeran” memberikan ongkos lebih 
mosgrah kepada pegawai2 negeri jang 
bepergian itoe selama perdjalanan di 
darat. 

Pembajaran kersegian itoe seperti 
berikoet: 

goena penoempang didarat dari ka 
pal kelas satoe: 

dari 10 tahoen dan lebih f 105.—, 
anak2 dari 3—9 tahoen f 70— 

goena penoempang2 didarat dari 
kapal kelas doea: 
dari 10 tahoen dan lebih Ff 80.— 
anak2 dari 3—9 tahoen » 59— 

goena penoempang dari kapal ke- 
las tiga: 
dari 10 tahoen dan lebih f 60.— 
anak2 dari 3—9 tahoen f 30.— 
goena anak2 jang lebih moeda dari 
pada 3 tahoen tidak akan diberikan 
keroegian. 

Pembajaran2 djoemlah itoe boekan 
Gjadi uitkeering atau pembajaran ke 
roegian jang disebabkan karena ong 
kos2 dari perdjalanan didarat poen 
djoega boekan boeat baboe. 

Pembajaran keroegian itoe akan 
dilakoekan oleh maskapai2 tadi, asal 
penoempang2 itoe, jang mengenai 
perdjalanan didarat, bebas dalam pe. 
milihannja kesempatan perdjalanan 
dan accomodatie. 

Selandjoetnja diterangkan djoega, 
bahwa penoempang2 jang naik boot- 
trein lain dan tidak menoeroet jang 
soedah ditetapkan goena pelajaran 
itoe, haroes ditanggoeng sendiri, apa 

| bila ia datang lambat dari pada be- 
rangkatnja kapal itoe. 

—0—- 

Moefti Amin Alhoesaini. 
Film Mekkah jang 
bergoena sekali. 

Tiga malam bertoeroet2 Thalia Bi 
oskoop telah memoetar film Mekkah 
dengan extra film Hindoestan alias 
Tarzan ala India: Zam bo. 

Tadi malam kitapoen dapat mem- 
persaksikan film jang bergoena dan 
menarik sekali itoe. 

Dalam film Mekkah itoe ditoen- 
djoekkan bagaimana tjara2nja ka- 
oem Moeslimin ,,membikin” hadji, 
mencenaikan roekoen Islam jang ke- 
limanja itoe, dari sedjak orang ber- 
rihram, tawaf goedoem, saie, melon- 
tar baroe di Mina, Woekoef di Ara- 
fah, tawafoel Ifadah. Sekaliannja da 
pat dilihat dengan njata, negeri de- 
ngan gedoeng2nja jang bertingkat2 
@a'ba dil. jang sesoeai dengan apa 
jang diseboetkan didalam sedjarah 
Islam, Djadi apabila orang soedah 
mendengar dan membatja sedjarah 
itoe sendiri, maka dengan melihat 
film tsb. ia akan lebih lebar peman- 
dangannja tentang soal2 jang menge 
nai itoe. 

Disamping itoe dapat kita memper 
saksikan poela oepatjara pengiringan 
Mahamal dari Cairo ke Baitoellah, 
pelaboehan Djeddah jang merajoe- 
kan hati. Poen djoega nampak ba- 
ginda Ibn Saoed serta poeteranja, di- 
ikoeti pemimpin jang terkenal Amin 
Aihoesainy, Moefti dari Palestina. 

Pendek kata, betapa tertariknja 
penonton oleh film itoe, tidak perloe 
kita gambarkan. Orang jang telah 
melihat film itoe tentoe ingin akan 
ke Mekkah, apabila ia tjoekoep sja- 
ratnja oentoek memenoehi roekoen 
Islam jang kelima: Hadji. Dan mere- 
ka jang pernah ke Mekkah naik ha- 
aji, kiranja akan timboel lagi ke- 
nang2an jang doeloe mereka perda- 
pat diperdjalanan kenegeri soetji 
itoe (Bafagih) 

  

  

Oefening Perlindoengan Oedara. ” 

Peratoeran Potirre 
bertentangan de- 
ngan siaran L.B5.D, 

A. Si menoelis: 
Beberapa hari lewat telah dioemoem 

kan, bahwa peladjaran perlindoengan 
oedara boeat sectie 6 dan 7 telah ber- 
djalan dengan moelai djam 5.10 sore. 

Dalam siaran L.B.D. hari Sabtoe ada 
diseboetkan, bahwa djalan2 jang mem 
batasi daerah tempat pertjobaan itoe, 
tidak masoek lingkoengan pertjobaan 
itoe.. Djalan jang diseboetkan sebagai 
batas Oetara jalah: Oude Tamarinde- 
laan, Djoharlaan, van Heutzplein, seba 
gian dari Oranje Boullevard, Struis- 
wijkstraat dan Drukkerijweg.  Artinja 
kendaraan2 dil. boleh laloe di djalan2 
terseboet. Tetapi tatkala oefening itoe 
dilangsoengkan pada hari Rebo sore 
j.h, ternjata atoeran2 politie jang men- 
djaga laloe lintas pada batas2 ada 
bertentangan dengan ketentoean sia- 
ran diatas. 

Oempamanja kendaraan2 jang da- 
tang dari djoeroesan Kramat, tidak di- 
izinkan - masoek ke-Struiswijkstraat, 
baik boeat teroes ke Drukkerijweg a- 
tau tidak. Dan dari Pasebanweg,  ti- 
dak boleh masoek ke Drukkerijweg. 

Begitoe djoega sebaliknja,. kendara- 
an jang hendak ke loear dari Drukke- 
rijweg soedah tertahan dihadapan mes 
djiid djami G. Tengah. Boeat mem- 
belok ke Pasebanweg jang tjoema be- 
berapa meter sadja lagi, tidak diizin- 
kan. - Djoega. boeat menemboes dari 
Gang ketjil jang ada disisi djalan kere 
ta api ke-Pasebanweg Binnen, dila- 
rang. 

Kita soedah perioekan boeat berta- 
nja kepada pegawai politie jang men 
djaga disitoe dengan mengemoekakan 
alasan diatas, tetapi djawabnja: ,,Sa 
ja tjoema mendjalankan perintah dari 
jang lebih atas”. 

Hal seroepa itoe sangat meroegikan, 
teroetama kepada kendaraan2 taxi dan 
delman, jang soedah berdjaga-djaga 
dari .moelanja boeat berada diloear 
lingkoengan pertjobaan sebeloem per- 
tjobaan datang waktoenja. Tegasnja 
mereka seolah2 terdjebak. 

Kabarnja ditempat2 lain poen ada 
djoega terdjadi keadaan seroepa itoe. 

Harapan kita boeat oefening j.a.d. 
soepaja L.B.D. mengeloearkan peratoe 
ran2 jang lebih teliti, teroetama jang 
mengenai djalan2 jang mendjadi batas, 
dan dari pehak polisi memberikan in- 
struksi2 jang tegas2 kepada pegawai- 
pegawainja jang akan diwadjibkan me- 
ngatoer laloe lintas pada tempat2 ter- 
seboet. 

neon 

C.B.Z. dengan moerid2 sekolah. 

A.Si menoelis. 
Soedah oemoem, bahwa boeat ber- 

obat di C.B.Z., bagi moerid2 sekolah 
mendapat kelonggaran jang beroepa 
keringanan ongkos berobat, asal sadja 
mereka membawa verklaring dari ke- 
pala sekolahnja. 

Tetapi kerapkali kedjadian moerid 
jang datang kesana meski dengan 
membawa verklaring, telah mendapat 
kesoekarang2 dengan pertanjaan2 ten 
tang pekerdjaan dan gadjih orang toea 
nja, bangsa enz. 

Kalau orang toeanja dipandang mam 
poe, apalagi kalau ia orang asing, lan 
tas ia dikenakan bajaran jang mem- 
boektikan tidak ada keringanan  di- 
dapatnja (f 0.25 atau f 1.—). 

Kita bertanja: ,,Dimanakah Jetaknja 
keringanan jang telah dioentoekkan ke 
pada moerid2 sekolah? Adakah ke- 
ringanan itoe atau tidak?” 

Harap mendapat perhatian! 
—L—— 

Pembelaan t. Belonje karena ditoedoeh 
menghina Hitler. 

Tang 
Beberapa hari jang berselang soe- 

dah dipoetoeskan perkara dakwaan 
penghinaan Hitler, selakoe kepala 
dari negeri tetangga dari negeri Be- 
landa, jang dilakoekan oleh hoofdre- 
dacteur s.k. Het Nieuws, t. Belonje. 
Karena djoestisi memoetoeskan be- 
bas, maka perkara itoe kemoedian di 
madjoekan depan Mahkamah Tinggi. 
Poetoesan disinipoen lepas djoega 
dari hoekoeman. Ia memang dinjata- 
an tidak bersalah menghina Hitler 
sp. 

Berhoeboeng dengan kebebasan ini, 
maka toean Belonje sendiri menoelis 
hoofdartikel dalam s.k.nja kemarin, 
seakan2 membela diri kembali sam- 
bil menjatakan, bahwa ialah jang 
ada difihak jang benar, dan memang 
tidak ada maksoed menghina Hitler. 
Toelisannja itoe boleh dikatakan ke. 
ras. Dalam penoetoepnja ia seakan2 
memberi  peladjaran kepada badan 
jang mendjalankan pemeriksaan de- 
liet sematjam itoe, agar dikemoedian 
hari tak lagi diperboeat kesalahan 
Men Belonje) dalam perkara 
itoe. 
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—. mengoempoelkan  keterangan2 
. penting dan mengadakan pertempoe- 

| oedara jang hendak 'meletaki 
—. oek api. AG 

/A DI TIMOER-DJAOEH. 

'entara komoenis Tionghoa 
moelai melawan 

—... Koumintang | 

... Pasoekan2 Djepang terpoekoel 
Kah AMA teroes-meneroes 

En k PEHAK TIONGHOA MASIH BERGERAK TEROES. 
.Berita2 medan Pa Tiongkok mewartakan, bahwa pasoekan2 

1 Tionghoa soedah berhasil me ntasi soengai sebelah Oetara Canton. 
z engan segera melandjoetkan geraknja kearah Selatan. Seboecah bari- 

san madjoe kearah Sinkai didjalan kereta-api terseboet. Barisan lainnja ma- 
| 'djoe ke Selatan disebelah Barat sedikit 

20000 Djenderal Abe 
a : permintaan 

Prins Konoye dikan- 
big didotkan ikal 
'Menjerang djalanan kereta ap - 

kiang — Nanchang. 
“ Ada beberapa pertaroengan di 

- Kiangsi-Oetara, dimana - bari- 
san2 bermoebil Tionghoa soedah 

. melakoekan serangan kepada . 
». djalanan kereta-api  Kiukiang- 
— -Nanchang. : 

“Pada malam tanggal 9Januari 
3 : pasoekan2 Tionghoa menjerang 

| djalanan kereta-api tadi diber- . 
| bagai-bagai tempat. Achirnja : 
| berhasil merampas stasioen Ma- 

hujiing, dipertengahan djalanan 
antara kedoea2 tempat itoe. ' 

  

, 3 

| Pertaroengan hebat disebelah oetara : 
1 Nanning. 

|. Seboeah barisan Tionghoa, setelah 
“berhasil mendoedoeki stasioen itoe, 
-madjoe ke Oetara ke Kiukiang. Ba- 
risan lain teroes ke Selatan menoe- 
djoe Tehan sebelah Oetara Nanchang 
Pertaroengan2 hebat masih dilan- 

- Gjoetkan disebelah Timoer-Lacet Nan 
: ning didaerah Kwangsi-Selatan, di- 
mana pehak Tionghoa beroesaha de- 
ngan sekoeat-koeatnja oentoek meng 
hantjoerkan pasoekan2 Djepang, jg. 
kini memperlindoengi tempat, jang 
letaknja kira2 25 mijl sebelah Timoer 
Laoet dari Nanning. 

Pertaroengan centoek mereboet pegoe- 
noehgan? stratagie. 

Petaroengan2 jang paling he- 
bat ialah, dimana pasoekan2 

- 'Tionghoa.. dan pasoekan2 Dje- 
pang sama melakoekan serangan 
serangannja dan perlawanannja 
dalam pertempoeran oentoek 
.mereboet pegoenoengan2 jang 
penting goena strategie. 

Selandjoetnja pesawat2 ter- 
“bang Tionghoa dan pesawat2 ter 
bang Djepang, antara satoe sa- 
ma Iainnja, soedah melakoekan 
pertaroengannja oentoek mere- 
boet kekoeasaan dioedara. 

Djenderal Abe meminta onslag. 
Tokio, Djoem'at (Reuter): 
Sesoedah diadakan persidangan 

Kabinet, maka dari soember jang bo- 
eh dipertjaja didengar kabar, bahwa 
Ijendral A be soedah menjatakan 
kepada kawan2nja, bahwa ia berniat 
akan memadjoekan permintaan ont- 
.slagnja dari Kabinet kepada Kaisar. 

(Samboengan dari pagina 1). 
Makloemat malam. 

Paris, Djoemat (Reuter): 
. Makloemat malam menjatakan terdja 
dinja pertempoeran lokaal antara ten- 
tara penjelidikan. 

| KENETRALAN BELGIA DILANG 
GAR. 

Brusseil, Djoemat (Reuter): 
. Pada hari ini sekali lagi pesawa'!2 
loear negeri terbang diatas daerah Bel 
gia. Penolak serangan ocdara mele- 
paskan tembakan2, dan pesawat peri- 
boeroe melakoekan pengedjaran, dau 
pesawai2 itoe dioesir kembali kebatas. 
Pesawat asing itoe diantaranja telah | 
menerbangi provinsi Luik, Limburg. 
“Orang jang mengetahoei sendiri di- 
distrik Zouftgen menerangkan bahwa      

  

   

    

     
   

  

lak serangan oedara itoe ada seboeah 
pesawat jang roentoeh. Ta 

Pesawat Inggeris Giata. 
Londen, Djoemat (Havas): 
Kalangan opisil 

telah menerbangi Bremen, 

.ran dahsjat dengan patroeli pendjaga 
keamanan ditikoengan Helgoland. 

. Pesawat Inggeris itoe katanja men 
- dapat tembakan jang seroe, tetapi de- 
ngan selamat dapat kembali lagi. Pe |: 
lempar bom Inggeris di Rantumbaai 
mendapati tjahaja2, jang moengkin oen 
toek memberi djalan kepada ps wat2 

menerima kabar, |. 
. bahwa pesawat2 Inggeris pada malani | pa, 
. Djoemat : 
Frankfort, daerah Roer. Mereka itoe | 

jang: 

— Pemerentah joego Slavia menetap- 

dari djalanan kereta-api itoe. 

memadjoekan 
ontslagnja 

Prins Konoye terpilih mendjadi can- 
: didaat. 
Tokio, Djoem'at (Trans-Ocean): 
Soerat2 kabar Djepang hampir se 

moea menjatakan persetoedjoeannja, 
| (bahwa angkatan darat, angkatan- la 

cet, kalangan2 jang mempoenjai pe- 
ngaroeh dan orang2 jang setoedjoe. 
itoe, sama memilih Pring Konoye se- 
“bagai kandidat dan mendesak-desak 
'kepadanja oentoek memegang pim- 
pinan Kabinet baroe. Pemilihan kan- 
Gidat atas dirinja Pring Konoye ini 

| dan disampingnja itoe dibantoe oleh 
“beberapa soerat2 kabar, menegaskan 
bahwa didalam keadaan pada waktoe 
sekarang ini tidak ada seorang lagi 
jang lebih tjakap oentoek melakbe: 
kan pekerdjaan membentoek Kabinet 

Kaoem koemoenis dengan Kuomia-: merta P3 

Dari Tokio diwartakan oleh 
Domei: : | 

Sebagai akibatnja perselisihan jg 
kian lama kian bertambah hebatnja 
antara tentara Komoenis Tionghoa 
dan Koumintang di Shensi, maka di 
Shensi soedah terdjadi beberapa per 
taroengan2. 

Djoega di Shensi soedah terdjadi 
pertaroengan2 hebat antara divisi 
Tionghoa jang ke 166 dan tentara 
komoenis jang ke 8. Pertaroengan2 
ini sangat boleh djadi ditimboelkan 
karena adanja perselisihan tentang 
pemberian makanan. 

Menoeroet berita2 Djepang, di 
Shantung. poen.soedah terdjadi pe- 
perangan saudara.” . 

Disana orang soedah memadjoe- 
kan permintaan kepada pehak ko- 
moenis sebagai berikoet: 

Pertama: 
Soepaja divisi kelima dari 

.Touteleger jang ke 8 dengan se- 
tjepat-tjepatnja mengoendoerkan 

ja. 

Kedoea: 
Memberhentikan mobilisasi ra 

jat disebelah Timoer Shantung, 
Ketiga: 

Memberi hoekoeman kepada 
penjerang2 dan ke-empat: 
Memadjoekan permintaan ma' 

af dengan opisil. 
Pehak komoenis tidak memperha- 

tikan sedikitpoen djoea terhad 
mintaan ini. , Pan 

COLIJN — CIANO. 
Amsterdam, Djoemat (Reu- ter): 

: 
Koresponden dari »Telegraaf” di Ro me mengabarkan, bahwa sedjak bebe- rapa hari Colijn berada di Rome, Nam 

pakaja Colija tidak berkesoedian mem 

adjoekan oleh koresponden itoe, 
Satoe2nja jang ia katakan jaitoe, 

bahwa ia telah mengadakan permoesja 

10. Orang dapat menggambarkan de 
ngan tegas, bahwa kepergiannja Colija 
ke Italia itoe ialah oentook kepenti- 

kap politik dari Italia. Soecatoe nege ri besar jang tidak terseret dalam pe- 
aja 5 rbaikan adanja perdamaian.” 251 

ng ke Nederland, dimana nanti tanggal 2 hari di Paris. 

epsi jang tiap2 tahoen di- 

langsoengka 5 

Haroes poenja gasmasker. 
Belgrado, Djoemat (Tr. Oce- 

Any Tn .' 

kan, bahwa moelai tanggal 15 Jn. 

Mean ene aan NN ANN 

    

beri djawaban atas pertanjaan jang di 

waratan jang lama sekali dengan Cia- | 

ngan Nederland goena mengetahoei si | 

2 pa ra dan karena alasan2 jang ba 

| karena dikena tembak oleh alat peno- | perda 
“Pada tanggal 21 Januari Colijn akan | 

1 soepaja djangan diada- 3 

jang bersifat apapoen |“ 

waktoe itoe tidak di- | 

PEMANDANGAN 

DENEMARKEN PROTEST DJERMAN. 
ROME, Djoem'at (Reuter). 

Menoeroet telegram dari Kopenhagen, 
pemerintah Denemarken memberi in- 
stroeksi kepada wakilnja di Berlin oen- 
toek menjampaikan protestnja kepada 
pemerentah Berlin. Adapoen sebabnja 
berhoehoeng dengan serangan pesawat? 
Djerman terhadap Denemarken. 

Denemarken akan tangkis. 
Kopenhagen, Djoem'at (Ha- 

vas). 3 

Kepada wakil2 ,,Berlinkske Tiden- 

de” dan ,,Socialdemokraten”, premier 

Denemarken,  Thorvald Stauning 

memberi keterangan, dimana ja mene 

gaskan, bahwa djika Denemarken di 

langgar kenetralannja maka dengan 

sendirinja segenap tentara pembela- 
an negeri akan dimadjoekan kemedan 

erangan. 
Naoanja oentoek menangkis se- 

moea serangan2 jang datang. 

Radja Carol dan Prins Paul. 

Boekarest, Djoem'at (United 
Press). Peran 

Dari kalangan opisil diterima ka- 

bar, bahwa kemaren sore Radja Ca- 

rol: telah. mengadakan permoesjawa- 

ratan dengan prins regent dari Joego 

Slavia, Paul. Permoesjawaratan itoe 

dilangsoengkan didekat Timisshoara, 

dimana Radja itoe mempoenjai tem- 

pat tinggal. Radja Carol dan Kroon- 

prins Michael pada hari ini telah kem 

bali ke Boekarest. Radja Carol dan 

Paul telah mengadakan . Kkonperensti 
jang 2 djam lamanja. Didoega 19. di 

bitjarakan jaitoe tentang permoesja 

waratan negeri? Balkan j.a. dilang- 

soengkani.-Dengan poela tentang soe- 

al daja cepaja Italia, Hongaria dan 

Joego Slavia oentoek meminta kepa- 

da Roemenia soepaja menjelesaikan 

perselisihan dengan Hongaria. 

Konperensi Indoesiri. 
Londe n,'Djoemat (Reuter): 

' Menoeroet "radio Roma, maarschalk 
Goering berkehendak oentoek menga 
'dakan konperensi antara kaoem in- 
doestri. : EN 

Soedah banjak para indoestri Djer- 
man jang sampai di Berlin oentoek me 
ngoendjoengi konperensi ini. 

—9— 

NEDERLAND. 

. Tentang ketjelakaan Tajandoen. 

Den Haag, Kemis (A.N.P.): 

Dewan Perlajaran telah menjelidi- 

ki perkara tentang ketjelakaan kapal 

»Tajandoen”, dimana gezagvoerder, 

J. B. Roeterink, 2de stuurman, G. 

Jonker dan 5de machinist, J. F. Mui- 

ser, mendjadi saksi. 
s Presieot mengetahoei, bahwa 

haroes ditetapkan, apakah ketje 

lakaan ini moengkin timboel da- 

ri dalam. Ketika itoe Roeterink 

menerangkari, bahwa orang haroes 

tidak perloe merasa takoet ter- 
' hadap adanja peletoesan didalam 
kapal terseboet. | 

Selandjoetnja iapoen berpen- 

dapat, bahwa kapal ,,/Tajandoen 

itoe kena torpedo, karena baha- 

ja perioek-api sekarang soedah 
tidak ada lagi. Ketika itoe ia- 
poen mengetahoei, bahwa ada 
tjahaja lampoe kira2 5 meter di- 
atas air, ketika perahoe2 ketjil 

ditoeroenkan keair, tetapi ketika 
itoepoen ia masih beloem menge- 
tahoei darimanakah datangnja 
tjahaja lampoe itoe. . : 

Ketika 2de stuurman melihat 
lihat, maka iapoen mengetahoci 
djoega tjahaja ini dari kapal 
itoe. 

Roeterink menerangkan sekali 
lagi, bahwa Kapal ,,Tajandoen” 
soedah tentoe kena torpedo, kare 
na soedah lengkap boekti2nja. 
Ditempat jang oekoeramnja 56 
yadem itoe memboektikan, bah- 
wa disitoe boekanlah soeatoe la- 
pangan perioek api. Tetapi pele- 

' dakan itoe menjatakan, bahwa 
hal ini tidak disebabkan oleh pe- 
rioek-api jang hanjoet.. 

... Kemoedian Jonkerpoen pan 
| rangkan djoega, bahwa ketika 
Taan itoe terdjadi, ia mera- 

|sa soeatoe gerakan jang hebat 
| dan Kapal terseboet miring sedi- 
' kit kemoeka dan selandjoetnja 
iapoen berpendapat, bahwa ke- 

   

  

(| tjelakaan ini djoega disebabkan 
'oler karena kena torpedo, kare- 

| ma ia mengetahoei djoega ada 
— tjahaja lampoe dari dek campagne 

| Keterangan2 ini sangat sesoeai 
| dengan keterangan gezagvoerder 

Muiser menerangkan djoega, bah- 
.wa ia mengetahoei bahagian atas 

dari seboeah kapal silam jang sedikit 
keloear diatas air dan kapal silam 
terseboet soedah melaloei kira2 2 me 

k berenang kesitoe, tetapi ketika 

  

    
    

  

    

| ito ia laloe itolongana gezagsloep 
alo: |dan penjelidikan laloe ditoenda. 

“Hal ini akan dipertimbangkan oleh     an peri- | 
Eye MANA TKA Ag 

'semoca pegawai haroes mempoenjai 

Sa Ha NA 2 Vahli2 tarp ada atau ahli? nerisek-api. 

mm masya, MN MMA MAMNABAL WANeMn Aang MAMaTe Ta 

Belakangan 
Onder aannemer Belanda menggelap- 

kan f 1.000.— 

Meroegikan Kubaugh. 
Di Pasanggrahan dalam daerah Ba 

njoemas telah diketahoei penggelapan 
jang dilakoekan oleh onderaannemer 
Belanda P.F. barangkali, hingga me- 
roegikan peroesahaan aannemer Ku- 
baugh, jang Jetaknja di Oengaran, jg. 
mendapat perentah oentoek memoelai 
mengerdjakan pekerdjaan2 irrigatie di 
daerah Tjilatjap. 

Djoemlah itoe boeat sementara wak 
toe jang ketahoean ialah f1.000.— jg. 
beroepa oeang dan alat2 bahan. On- 
deraannemer 'itoe kini dipetjat dari 
djabatannja. Polisi mengadakan - pe- 
meriksaan. (Aneta). 

Ag — 

Ganggosan pada ialoe lintas di Bogor. 
Moebil pengangkoet 
barang terlaloe be- 
rat. 

Djalan raja pada hari Rebo Jl. di- 
toetoep goena perdjalanan laloe lin- 
tas jang berdjalan teroes (djalan itoe 
ialah Bantamsche weg). Seboeah 
moebil pengangkoet telah masoek de 
ngan rodanja jang belakang, keda- 
lam bagian djembatan jang masih 
dibetoelkan. Setelah perbaikan itoe 
selesai, jang makan 2 djam, maka 
perdjalanan Ialoe lintas dibolehkan 
lagi sebagai biasa. 
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Ditjari Lekas, 
Ditjari lekas boeat dikerdjakan di 
SABANG (Sumatra Oetara) se- 
orang Sleep-boot Kapitein Boerni- 
poetera jang berpengalaman seren- 
ta mempoenjai diploma Indische 
kleine vaart atau locale vaart 

Pelamaran dengan soerat disertai 
Salinan (afscbriften) diploma dan 
lain-lainnja dikirim pada. 
HADEL MAATSCNAPPIJ V/E. 
DE LANGE & Co.   Binnen Nieuwpcortstraat 18 

Batavia. 
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MENTJARI FAMILIE 
Nama Oet@ng asal dari Ten- 
djoajoe, sebab orang toewanja 
terlaloe kerasj pada kira 40 
taon jang lampau Oeting me- 
ngilang. Toean2 jang bhersoea 
stawa dapat taoe adresnja soe- 
dilah toelseng kabarken pada 
Adm. ini s.k. — Senen 107 Bat. 
C. Sabelonnis hoendjoek heri-   boe trima kasih 

     NE 

  

20 Januari 

Pasar Baroe 72-76 

Roepa-reepa sport baroe 
Empang” Park). 

3. Adoe tangkep ikan 

dihadiaken roepa2 persenan 

4. Adoe tarik tambang 

sport diatas ser, 
poeasan jang 100 persen !!! 

LE EN AE RUU KORAN AS MN TAN 

PRINSEN-PARK Ez” 
13 Januari « Programma Baroe. malem Minggoe. 

Adoe Goeletan diatas aer (Worstelien). 

terdiri dari, berbagai-bagai yartij jarg terkenal gagah 
Gan gesit, pertempoeran jang hebat diadskan diatas aar ! 

satoe sport diatas aer jang paling menarik dan kotjak! 

jang ada didalem Empang Park! 

Satoe matjem sport diatas aer 
Kita minta tosan2 soeka dateng saksiker itoe roepa-ycepa 

jang kita tanggoeng aken member. ke- 

HI. KRONTJONG AYOND. 

5 Februari 

TOKO WELTEVREDEN 
(FILIAAL: TOKO DE. ZON) 

Batavia- Centrum 

  

   

  

    

  

   

          

   

   
    

    

   

  

dan moderr diatas aer: (di 

bagi jang bisa tangkep ikan 

jang paling menggewperken ! 

SEE EA Ian 

TJATETLAH KITA POENIA HARI 

| viTverkoop 

145 en 9.45 

IV. THEATER Ke 2 

  

I 

1 

mereboet kampiosn 1940. 

2. Adoe lari diatas batang pinang Iitjin 
satoe sport model baroe jang djoega diadaken diatas aer! 
Tapi awas! kaloe djato, boekannja didsrat tapi diaer! 

dipimpin o'eh Kr. Orkest ..rinsen 
Yark” dengin penjanjian2 jang ter- 
kenat, Miss Annie Landbow — kam- 
pioen krontjong zsngeres jang di- 
soekai oleh ' ribho'au pengenger2 

krontjung | 

Miss Ijem  'Tjilatjap — Zangeres 
jang paling populair di kota Batavia. 
Miss Soerip, Djocja — $atoe za- 
ngeres jang soedah reboet hatinja 
dari riboean pendenger krontjong. 

Korsi2 disediaken v rij! 

II. PRINS-THEKATER : 

CHARLIE CHAPLIN in 
»MODERN T MES« 

Badot jang paling besar dan terkenal 
dalem tjerita jang paling disoeka oleh 
penonton2 diselroeoeh doenia ! 
HARI MINGGOE MATINEE: djam 10 
pagi en djam 4 sore. 

Anak-anak boleh nonton. 

pertoendjoekan 'Tooneel boecat Fonds 

V. TEEATER Ke 5: 
Amal Tiongkok. 

VI. THKATER Be 4: 

   
    

           THE MALAYAN REVUE ambil tjerita 
"— VERLOREN DIAMANT. — 

Film Tiongkok 10 PCt. Bitjara Cantonese 
loudern Miss Tiauw Sam — 

nonton vrij. 
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RIALTO BIOS sCOOP 
Batavia-t. Senen 

Boeat hari: DIOEMAHAT 12 sampe MINGGOE 14 JAN. :940 

»THE OREGON TRAIL“ 
(PERDJALANAN “KA OREGON JANG BERBAHAJA) 

dengan 

John Sic. Brown 
BAGIAN KE 1 

The Oregon Trai?” Satoe film avontuur jang paling besar 

dari keloearan NEW UNIVERSAL FILM dan jang akan 
memberikan 100 pCt. kesenangan, kegoembirahan dan ke- 

pogasan jang sempoerna 

TIMPIAN DI BALI | 
ada film-bitjara Melojoe jang berlainan dengen lain-lain films Indonesia! 

   

  

   
     

    

  

  

   
      

    

    

GLODOK 

BATAVA 
  

  

Ini malem dan besok malem 
: Hah ang PALA SA ah ai Pesgabisan 

Regae Ani »nFISHERMAN'S 
Ba ea WHARF" 

dengen BOBBY BREEN 

MATINEE 13—14 Jan. 40 
Saptoe-Minggoe djam 4 Sore. 

»WIDE OPEN FACES” 
dengen JOE E. BROWN 

Moelai 1916 Jan. "40 
“DARK RAPTUREs 
dengen WILD CARGO 

  

  

Moelai 

14 Jan. 1949 

ITOE FILM 

INDONESIA 

JANG SAM- 

POERNA    
  

OUEEN THEATER 
Ini malem dan besok malem Pengabisan 

OKLAHOMA KID" 
dengen JAMES CAGNEY Satoe Actie film jang besar 

Moelai 15—16 Jan. '40 

»THE SHOPWORN ANGEL“ 
dengen MARGARET SULLAVAN — JAMES STEWART 

  

2 IR 

    

   

     

      

   Ini malam 

din malam 

berikoetnja 
Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum. 

Sate WARNER BROS Comedie-Schlager tiada 

tandingannja : 

Yes, My Darling Daughter 
(PENGANTEN JANG OEROENG) 

dengan PRISCILLA LANE — JEFFREY LYNN 

doea bintang film jang soedah termashoer, terbantoe oleh : 

ROLAND YOUNG — FAY BAINTER — MAY ROBSON 
IAN HUNTER dil. 

Satoe film Comedie romance, jang djarang bisa lawan, 

dari pertjintaannja satoe pasangan pemoeda .. . jang ambil 

kepoetoesan doeat merat goera tjari pengidoepan 

beroentoeng. 

16 —17 Jan. 1940 

| »FOUND A LIFE" | 
MEMBERI TAHOE 
  

Moelai December 1939 kita Soedah boeka 

Filiaal di Bekasiweg No. 2 (Sebelah ..Centraal" 

Apotheek) Hoek Kerkstraat, Bekasiweg. 

Telefoon 673 Mc. 
  

Rijwiel -— Radio - Meubeihandel 

SIN Te 
  

  

  

#OSCOPE 
Batavia 

   
Mangga Besar 
  

  

Ini malem dan malem berikoetnja 

FILM MEKKA 
PERLOE menonton Penonton soepaja djangan sampe menje- 
sel! Film ,PERDJALANAN KA TANA SOETJ1” gatoe film 
jang moesti dilihat oleh semoea Kaoem Moeslimin teroetama 
di ini waktoe. Liat pegimana tjantiknja keadaan di negri 
Mekka dan Medina Yenoe dengen pemandangan jang indah. 

  

Extra film ,Z AMBO” Atawa Tarzan King ga 
»INGET BETOEL,” di sampingnja ini film kita aken kasi 
Tn Matoe Extra film jang paling djempol gahag Heibat 

dan paling menarik. 

(6 
“1Z AA . M 5 2 

"3 Anak2 boleh nonton. 
Perhatikan : — moolai maen djam 7. Ka 2 djam 9.30 

MATINEE 13 Jan, 40 djem 4 Sore hari Saptoe 
Speciaal boeat kaoem Istri dipertoendjoeken film: 

MEKKAH ,PERDJALANAN KE TANA SOETJI” 

Extra film .ZAMBO" atawa Tarzan King Kong 

MATINBE 14 Jan. '40 Minggoe djem 10 Pagi & 4 Sore 
»I COVER THE WAR” dengen JOEN WAYNE 

    

   

Lelang Besar Dari an mana 
Bongkaran Bouwmaterilen 

Hari Rebo 17 Januari 1940 Djam 9 pagi 

Di Waterlooplein Noord (Tanah Lapang Singa) 

Barang-barang seperti: 

Balok, Papan, Kaso, Reng, pintoe-pintoe panil dan dje- 

loesi, Koesen djendela. Semoewa dari Kajoe Djati Dan 

Oebin Atjeh, Oebin Item, Oebin Amberel dan Batse Bata 

Tiap Hari boleh dapat lihat di Tempat jang terseboet. Dja- 
pgan ilangkan ini tempo jang bisa dapat barang moerah 

dan baik. 

LE Sa 

  

FASsLLISS EMENT 
DiHat OESKAN dengan vonnis 10 Jan. '40 R. Cs. Mr. J. Klomp: 
Tan T'iang Tjham (Tiam) merk Nam Tau, pedagang, Pontianak, 
Oxy Bouw Tek, desa daa district Leuwiliarg, Bogor, 

dengan vonnis 12 Jan. '40 R. Cs. Mr. A. P.C. Nelson: 
Tjia Tek Kian, pedagang, berniaga pakai merk Toko Priangan, 

Kebon Klappa 129 P. Senen, Batavia-C, 
H. Smit, tinggal di Bandoeng, Papandajaniaan 54. 
MEMASOEKKAN SOERAT, FENAGIHAN selambat-lambatnja padatg: 
31 Jan. '40 Rd. Rg. Moshamad Soerianatanegara, Mr.-Cornelis. 
12 Febr. 40 W. J. E. Meesters, Ratavia-O. 
VERGADERING oentoek VERIFICATIE poekoel 10 pagi dalam gedong 
R. v. J. Betawi tg.: 
14 Febr. '40 Rd. Rg. Mochamad Soerianatanegara tsb., 

er 460 W. J. E. Meesters tsb 

MENJEDIAKAN LIJST FEMBAGIAN coentoek jargperloe melihat di- 
kantor Griffie R.v. J. (Salinannja di Weeskamer) selama 3 ming- 

pengh. 0/5). 
BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar pembagian pengh.: 

(ts 2 Jan. '40 Oey Djim Siang, Djatiwangi, Cheribon, 
2 , 40 Ouw Eng Djin, Bandoeng, 
2 » 40 B. Schuppers, Betawi, 
2 2 40 Tio Koen Tjie merk Kong Miauw, Batavia-C. 

  

Memboeka praktijk 

Nona MOEDINEM 
Arts 

Aehedina 107 telef. Mr.-C. 

408. 

djam bitjara (poetri2 dan anak- 

anak) 1.30 — 9 pagi 

ketjoeali hari Minggoe dan 

hari besar.   
  

  

  

Berpraktijk di Betawi 

NONA SOETINAH 

DJAJADIREDJA 
IND: TANDARTS 

Djam bitjara pagi 8—11 

sore 5— 7 

Parapatan no. 3 
  

  

ALI DAHLAN 
Ind. Tandarts (Dokter Gigi) 

MATRAMANWEG 44 — Telf. 
Mc. 715. 

Djam bitjara, 8 — 11 pagi 

Hari kerdia. 5 —« 1 sore 
dan menoeroet perdjandjian. 
  

  

Dokter SALEKAN 

Aris 

pja Dokter 

ABDULRACHMAN SALEH 
Arts 

KWPLANG 7 

Djam bitjara 5— 7. sore 

Boeat panggil tel. 3995 WIL.       

  

Sedapdanlama segar 
sehabis mamdi! 

Lebih dahoeloe mandi 2erjang enak 

soeam boeat mengeloearken segala 

kotoran, kemoedian bersiram baek? 

dengen aer sedjoek dan pada ka- 
soedahannja dan itoe teroetama: 

bedaki toeboeh dengen tjoekoep 
Bedak Purol, lebih? tempat? jang 

lebih banjak keloear keringet. Se- 

soedah berboeat begitoe baroelah 

toean mengetaoei bahwa toean me- 
meliharaken dengen baek badan 

tocan dan toean aken tinggal me- 

rasa senang selama sisanja hari itoe. 

Bedak Purcl jang sedap menjegar- 

ken dan menjedjoekken, memberi- 

ken kepada toean perasaan karid- 
laan jang tida diketaoei. Toean boe- 

kan sadja menegahken kaloearan 
keringet terlaloe banjak, melaenkan 

petjah dan pedih koelit poen. Dan 

jang achir tetapi tidak jang koerang 

penting: zat? penawar, jang -hanja 

terdapet dalem Bedak Purol dan 

tidak dalem bedak? laen apapoen, 

memeliharaken toean daripada dan 

menjemboehken segala ketjelaan 

koelit seperti roeam, poeroe, panau 

merah, kakasaran koelit, biang ke- 

ringet dsb. Tiap? hari memake Be: 

dak Purol membikin toean tinggal 

segar, soeka hati dan bergaja, dan 

itoe soenggcesh merawanken hati 

dinegri panas: 

BEDAK 
PUROL 

.. Boeat membikin 
koelit tinggal sehat, 

  

     
  

sedjoek dan kering.   
808 
Wong Joen Kin merk Toko Sun, Soekaboemi (jang pertama dan 

  

HOTEL SOFRARATA (Osman Hotel) 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden — Batavia-Centrum. 

Inilah satoe-satoenja Hotel Indonesia jang terbesar dan termashoer 
didalam kota Betawi. 

Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station 
Weltevreden. 
Menerima tetamoe segala mangsa, djoega tetamoe kelTann dengan 
harga pantas. 
Hai ga tarief boleh berdamai Tempat bersih dan rawatan memoeas- 
an, 

Menoenggoe dengan hormat: 

De Directie 

Maia PEN EENEENE 

    

     

   
    

   

 

Dalem koepi dari #0.90 dan f1 50 

Disemoea roemah obat dantoko2.     Aas 

  

PA TJ A R 
MINTA BELI 

Satoe machine rolling (giling Mas) 
berdjalan sama tangan atau motor, 
oekoeran dari 10 c.m. sampai 20 c.m. 
NOOR & CO. — Molenvliet West 94 
Batavia-C. 

  

  

OBRAL BE8AR! 
Dari roepa2 Kemedja, Pyama, Polo- 
Shirt, Sweater, Kaos kaki, Band 
Koelit, Dasi dan pakean Anak2 
TOKO: HOAT Senen 175 Bat. C. Telf. 
Welt. 2894. 

Boekoe GELDSCHIETERS-ORDON:- 
| NANTIK bisa pesen pada adm. Pes 

0 fr 0, Pan 50 franco £ 0,04 »—   
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“loe djoega dari fihak B.B. telah nyp- 

“ta pergi kedaerah regentschap Poer- 
: wokerto. Dari sini kita laloe masoek 

.koerang orang memakan nasi. 

—— ternjata sekarang sedang repot dengan 

  

Bahaja lapar dan ganggoe- 
an tanaman dalam residen- 

tie Banjoemas 
TA | Padi habis, ampas tapioca sebagai gantinja. 

Pemandangan-pemandangan jang memiloekan hati. 
Bandjir kanaal haroes dikerdjakan sekarang djoega. 

Oleh: 4. Hamid dalam tournee. 
I 

GK EBAGAIMANA para pembatja tentoe beloem loepa, maka 
pada moelai boentoet dari tahoen jang laloe hingga akan se- 

karang poen djoega jalah pada beberapa hari jang baroe laloe 
sadja, orang dapat banjak saksikan bahasa lapar dalam kalangan 
pendoedoek desa-desa jang sangat mengoeatirkan. Boekan sadja 
dikoeatirkan oleh Negeri, noen oleh sesama manoesia kekoeatiran 
itoe ternjata sangat hebat dirasa kamnja. 

Salah satoe boekti akan rusa kekoeatiran dalam kalangan 
Negeri, jalah itoe pertoeloengan jang meroepakan rawatan dalam 
pnolikliniek ditempat-tempat dimana bahaja itoe menjerang. Di- 
sampingnja ada poela satoe tindakan dari fihak B.B. di regent- 
schap Banjoemas oempamanja jang lantas memberi pertocloe- 

“ngan dengan meroepakan pembagian beras dan obai-obat jang 
perloe. 

Terhadap bahaja kelaparan dalam district Soempioeh, oleh 
Weerstandsfonds dengan sigara dikeloearkan sedjoemlah oeang 
goena dapat menolong selekas moengkin. 

Pendek kata, tentang bahaja kelaparan jang sekarang se- 
dang meradjalela di beberapa tempat di poclau Djawa, adalah 
tjoekoep menarik perhatiannja dari beberapa matjam golongan. 
Banjak diantara para pembatja tentoe bisa membajangkan ba- 
gaimana soekarnja mereka jang s edang menderita bahaja terse- 
boeat, akan tetapi kita pertjaja kalau pembajangan jang menda- 
dak di woedjoedkan itoe sedikit banjak akan bersalahan atau 
sekoerang koerangnja tidak begitoe djitoe dengan datang me- 
ngocendjoengi sendiri tempat-tempat jang lagi diserang bahaja 
lapar. 

Goena menambah pembajangan jang oleh para pembatja di- 
woedjoedkan dari djaoeh dan sekedar membikin lebih terangnja 
segala sesoeatoe dari keadaan-keadaan di tempat-tempat jang 
sengsara tadi, maka sengadja kita poenja speciale medewerker 
datang mengoendjoengi tempat-tempat terseboet goena bebe- 
rapa penjelidikan jang lebih dalam. 

Dibawah ini kita berikoetkan verslagnja jang dimoelai de- 
ngan: 

APA JANG PERTAMA KITA 
LANTAS BISA LIAT. 

Karena memang kita kenal dengan 

beberapa matjam keadaan dalam djoe- 

ga daerah-daerah di Djawa Tengah 

pada sekian waktoe sebeloem terde- 

ngarnja pengamoekan dari bahaja la- 

par, maka sebegitoe lekas poela kita 

laloe datang koendjoengi boeat perta- 

ma kali tempat-tempat dalam residen- 

tie. Banjoemas. Dari semendjak bebe- 

'rapa tahoen jang laloe, tempat-tem- 

pat disana sebetoelnja. soedah mela- 

hirkan beberapa pemandangan jang 

koerang sehat. Baik terhadap keseha- 
tan badan maocepoen terhadap roemah- 
roemah dar sawah ladangnja. Soedah 

sepatoetnja kalau dari semendjak doe- 

        

'njediakan - satoe ,,Weerstandfon 

jang ditoedjoekan kepada penoel 
ngan kepada kesengsaraan ra'jat 
masing-masing. 

Setelah sebentar kita melihat-li 
keadaan dalam residentie Cheribon, 

teroetama sekali dibilangan Tjiledoek 

dan Waled, dimana onderneming-on- 

derneming goela pernah mengibarkan 

benderanja dengan setinggi-tingginja 
dan pada waktoe sekarang kita ada 
poela dapatkan pendoedoek menanem 
bawang, — padahal menamen ba- 
wang pada waktoe moesin hoedjan ti- 
dak dibolehkan —, maka teroeslah ki- 

kedalam beberapa district, teroetama 
sekali dalam district Soempioeh dima- 

“na pada waktoe sekarang sedang dide- 
rita bahaja koerang padi, dus djoega 

Tjotjok dengan apa jang kita soedah 
bisa bajangkan terlebih doeloe, salah 
satoe tempat dalam district terseboet 

“berma:jam oesaha pertoeloengan. 
Di beberapa pekarangan kita banjak 

lihat, tetoemboehan jang sama sekali 
tidak berfaedah, malah sangat meroe- 
gikan kepada tanaman jang lain jang 
bisa digoenakan hasilnja. Alang-alang 
dan tetoemnboehan Jainnja soedah sa- 
ma berconcurrentie dalam hidoepnja, 
sedang roemah-roemah jang berdiri 
dalam pekarangan itoe ternjata soedah 

2 03.3 kosong. Katanja mereka telah 
mengangkat kaki pergi ke Lampoeng, 
Benkoelen dan Medan Deli. ik 
"Kita tentoe tidak maoe bantah atas 

salnja: ,,Tjobalah toean lihat itoe ta- 
neman padi jang begitoe soeboer 
toemboehnja.” 

Kita djawab soeara jang sedemikian 
roepa dengan satoe senjoeman jang 
semanis-manisnja sedang didalam ha- 
ti kita tidak dapat.kita sangkal atas 
hidoepnja kata-kata jang begini boe- 
njinja: ,,Apakah taneman 
begitoe soeboer dengan daoen-daoen- 
nja jang sama hidjau soedah tjoekoep 
mendjadi garantie akan bagoes djoega 
hasilnja nanti pada waktoe panen?” 

Menoeroet biasanja, memang sesoe- 
atoe taneman jang soeboer toemboeh- 
nja akan moesti memberi panen jang 
baik. Akan tetapi menoeroet pengala- 
man poela jang kita sering dapatkan, 
maka baiklah terlebih doeloe orang 
tjari tahoe tentang keadaan dari tanah- 
tanah sawah jang ditanami padi itoe. 
Dalam onderdistrict Kemrandjen jang 
mempoenjai banjak sekali desa beri- 
koet kira-kira 40.000 djiwa pendoe- 
doek dan letaknja didalam district 
Soempioeh, orang sering alamkan hal- 
hal jang gandjil sekali dengan tanaman 
padi. Satoe kegandjilan jang oleh pa- 
man tani, tidak bisa diketahoeinja hing 
ga akan sekarang. Tanaman tjoekoep 
soeboer, segala sesoeatoenja baik dan 
terpelihara, akan tetapi pada waktoe 
pohon padi tadi haroes berboeah, ter- 
njata gagal sama sekali. 

Oleh karena demikian, maka peman- 
dangan atas tanaman padi jang soe- 
boer serta hidjau semoea daoen dan 
batangnja, beloem bisa didjadikan sa- 
toe pertanggoengan jang tentoe akan 
»Gjempol” nanti panennya. 

Selain dari pada pemandangan atas 
sawah itoe, ada poela satoe matjam 
pemandangan jang tidak begitoe se- 
dap dilihatnja. banjak diaritara orang- 
orang kampoeng disana jang memakai 
badjoe jang soedah begitoe boeroek 
seperti djoega kain jang memboeng- 
koes bagian bawah dari toeboehnja. 
Terhadap anak-anak jang telandjang 
boelet, bolehlah kita katakan ada sa- 
toe kebiasaan dalam doesoen-doesoen 
akan tetapi terhadap orang-orang toe- 
a jang selain dari pada soedah robek 
sana dan robek sini badjoe dan kain- 
nja dan tidak lagi kelinatan warna-. 
tjoraknja, soenggoeh menandakan sa- 

toe kemelaratan jang soedah hampir 
sampai kepada poenijaknja. Tinggal 
lagi ditamvah dengan koerang makan,   

  

socara jang mengatakan... begini mi- 

(Inrichting voor Electrot 

Diakoe oleh besluit dari Dir 

Electromonteur afd. B.  lamanja 
dan H. B'Ss «sena 

Electromontew. 

Satoe-satoenja sekolah   

Paha 

ELECT ROTECHNISCHE SCHOOL 
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rang djoega sedang dideritanja. 
Badan lesoe dengan warna moeka 

poetjat, roepanja boekan karena terse- 
rang penjakit malaria belaka! 

PANEN GAGAL, PERGI KE 
LAMPOENG. 

Adapoen desa desa jang menoeroet 
penjelidikan soedah terserang dengan 
bahaja lapar, adalah itoe doea desa 
jang paling heibat. Pertama adalah 
desa Sibrama dan kedoea desa Siba- 
loeng jang letaknja bertetangga satoe 
sama lain. 

Kedoea desa terseboet ada mem- 
poenjai koerang lebih 60 dan 70 hec- 
tare tanah sawah dengan  banjaknja 
pendoedoek. kira-kira 1500 masing- 
masing. 

Seperti kita soedah terangkan terle- 
bih doeloe, maka kegagalan panen da- 
ri beberapa sawah dalam tempat-tem- 
pat disekitarnja Soempioeh adalah di- 
sebabkan satoe kegandjilan jang tidak 
bisa diketahoei oleh paman tani, sela- 
in daripada bagian sawah jang letak- 
nja disebelah Timoer dari Kali Wates 
pada betoelan desa Sibrama jang se- 
lama sekian tahoen terendam air, sa- 
toe dan lain katanja karena selama 
tahoen 1938 dan 1939 terlaloe banjak 
toeroen hoedjan. 

Sekarang kita didongengkan, bah 
wa pada koerang lebih satoe tahoen 
jang laloe oleh pendoedoek dari be- 
berapa bilangan disana telah dimin- 
ta kedatangannja seorang ambte- 
naar dari Landboaw Voorlichtings- 
Giensi, jalah seorang Landhouw 
Consuleni, oenioek membikin peme- 
riksaan jang teliti. Dengan djoega 
bantocannja para B.B.. ambienaar 
jang kita maksoedkan itoe telah me- 
loeloeskan permintaan torsebost dan 
segera membikin penjelidikan jang 
setertib-tertibnja. 

Apa kabar sesoedah itoe? 
Sampai akan sekarang katanja 

orang belcem lagi menerima sesoe- 
atoe kabar dari padanja. Baik beroe 
pa soerat maocepoen datang lagi 
sendiri oentosk memberikan pene- 
rangan sebagaimana moestinja. 
Keadaan sedemikian rospa soeng- 

goeh membikin terkedjoetnja kita. He€, 
kata kita didalam hati, apakah tosan 
Ambtenaar tadi ioepa kepada kewadji- 
bannja atau memang beloem besa ke- 
temoekan dimana letakaja kesalahan2 
dari tanaman jang telah diperiksanja 
doeloe. 

Tetapi, biar bagaimana poen djoe- 
ga, satoe patah kata atau toelisan da- 
ri toe Landbouw Consuleni akan ten- 
toe soedah haroes keterima oleh go- 
longan jang menoenggoe-noenggoe 
pada waktoe jang telah laloe. Boekan- 
kah pemerintah menjediakan ambte- 
naar semafjam iioe oentoek keperloe- 
an segala tanaman ra'jat? 

Tentang kegagalan panen padi pa- 
da wakioe jang paling belakang, ada- 
lah menoeroei tjatatan hanja tinggal 
satoe doea datjin per tiap-tiap baoe, 
sedang pada biasanja sampai koerang- 
lebih 40 datjin per satoe kali panen 
dalam tiap-tiap satoe baoe sawah. 

Berhosboeng dengan ini, maka kc- 
songlah rata-rata semoea Loemboeng 
Desa. Pertama pembajaran atas pin- 
djeman bibit padi pada hendak mena- 
nam doeloe tidak bisa terbajar dan se- 
landjoetnja, apakah lagi jang haroes 
diisi pada waktoe panen gagal. Toeng- 
gakan Loemboeng teroes bertimboen- 
timboen, Loemboeng mendjadi kosong. 

Selain kegagalan panen dari tana- 
man padi, poen harga kelapa sekarang 
soedah toeroet-toeroet - mendjadi me- 
rosot. Per 10 bocah kelapa jg. tjoekoep 
toca orang hanja bisa djoeal dengan 
seharga 10 cent, sedang bosah kelapa 
jang koerang toea hanja dari 7 sampai 
8 coni per 10 bosah. 

Dengan keadaan jang sematjam kita 
terangkan itoe, maka diantara pendoe- 
doek desa, teroetama sekali dari desa 
Sibrama dan Sibaloeng,  banjak jang 
laloe memadjoekan dirinja boeat me- 
njebrang laoetan, ke Lampoeng dan 
ke Benkoelen atau masoek .contract 
bocat ke Medan Deli. ' 

Menoeroet- tjatatan jang “paling 
achir, tidak koerang dari 150 djiwa 
dari desa Itoe jang melamar oentoek 
pergi ke tanah kolonisatie di Sumatra, 
tidak dihitoeng pada sebeloem ini ta- 
hoen jang djoega soedah sangat besar 
djoemlahnja. Itoelah  sebabnja, maka 
banjak pekarangan jang sekarang sa- 
ngat kotor dengan roepa-roepa tana- 
man jang tidak bergoena-dengan roe- 
mah-roemah kosong jang tinggal roe- 
boehnja sadja djika ketioep angin be- 
sar. OBB 

Djoega penghasilan atas dokar ter- 
njata sangat soekar. Didoega hanja 
paling ogntoeng rata-rata 20 cent per 
tiap hari, sedang boeat kasih makan 
koeda sadja soedah haroes dikeloear- 
kan sedjoemlah oeang 10 cent per sa- 

' toe hari. Beloem lagi harganja penning 
jang f 3.— besarnja boeat satoe ta- 
hoen dan padjak penghasilan berikoet 
pekerdjaan desa jang biasa mendjadi 
atoeran desa disana. 
“ Betoel-betoel pait dan getir serta 
sangat mengocatirkan seseorang jang 
toeroet merasakannja! | - 

mean mana 
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PANGKALAN ROESLAN DI ESTLAND. 

  

  
  

Oleh karena perdjandjian 
dengan segera Roeslan memindahkan pangkalannja goena penjerangan di 
Estland: kapal-kapal boleh berada dipelaboehannja, dan tentaranja boleh 
ditempatkan didarat Estland. 
Komandan Roeslan, Menetshoff (kiri) jang memimpin pesoekan Roeslan 
itoe, tiba di Estland dan disamboet oleh komandan tentara Esiland, Reck. 
Gambar dibawahnja ialah kapal Roeslan dipelabaehan Tallinn. 

antara Roeslan dan Estland, maka 
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TIULEDOEK. 
Andjing gila meradjalela. 
Berlakoenja ondon- 
nantie andjing gila. 

Resident Tjirebon memberi tahoe- 
kan, bahwa didesa Gebangoedik (dis- 
trik Tjiledoek), soedah kedjadian ba- 
njaknja andjing gila. Oentoek mentje- 
gah djatoehnja koerban, maka honds- 
dolheid - ordonnantie (ordonnantie 
andjing gila) dioemoemkan berlakoe 
nja didistrik tsb. 

—OI— 
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DIAWA BARAT 

Pelantikan Regent. 
| Di Koeningan sekarang soedah di- 

moelai dengan memadjang antara la- 
“in ,,Societeit Koeningan” dan roemah 
regent. Ini adalah berhoeboeng de- 
ngan pelantikan regent Koeningan 
jang baroe diangkat, ja'ni Rd. Oemar 
Said. Oepatjara pelantikan -dilang- 
soengkan pada malam Minggoe tang- 
gal 10 Februari 'j.a.d. Pelbagai arak- 
arakan, antara mana arak-arakan da- 
ri kepala desa dari seloeroeh regent- 
schap, sedang diatoer. (Aneta). 

——O— 

BOGOR. 

Meninggikan harga dengan sewenang- 
wenang. 

Baroe sadja Landgerechi Bogor me- 
meriksa beberapa perkara peninggian 
harga dengan sewenangwenang. 

Jang pertama diperiksa ialah perka- 
ra seorang toekang gambar, jang me- 
loeaskan percesahaannja dengan toko, 
jang dibeli dari seorang “kenalannja. 
Beberapa hari sesoedah toko baroe 
itoe diserahkan oleh si pendjoeal, si 
pembeli soedah  dirapot oleh polisie 
oleh karena pendjocalan kaleng mi- 
njak jang kosong dengan harga jang 
tidak pantas. Dia dihoekoem dengan 
denda f 20.—. 

Dan lagi iang didakwa perkara me- 
ninggikan harga ialah doea orang toe- 
kan emas, jang mendjoeal obat-oba- 
tan boecat menjepoeh dengan harga 
jang dilocar batas djoega. Pemeriksa- 
an perkara itoe beloem dapat didje- 
laskan. 

Menfjoeri besi milik Goebernemes. 
Di Bogor orang telah lama menger- 

djakan kantor pos dan kawat hendak 
dilocaskan. Oleh sebab itoe disamping 
gedong itoe didapat ramoean roemah, 
antara mana tiang2 besi jang ketfjil. 

Beloem berapa lama polisie Bogor 
berdjoempa dengan seorang lelaki, 
jang dengan sendirinja membawa 40 
batang tiang2 besi. Atas pertanjaan 
polisie orang koeat itoe tidak dapat 
menjeboet tempat pembelian tiap2 be- 
si itoe. Kemoedian dilakoekanlah pe- 
meriksaan. Maka njatalah, bahwa ti- 
ang2 besi tahadi berasal dari perse- 
diaan  Dienst Gedong Goebernemen, 
jang ditempatkan disamping gedong 
kantor pos dan kawat tsb. (Aneta).   

BANDOENG. 

Jubileum Congres Pasoendan. 

Congres Pasoendan jang ke 25 a- 
kan dilangsoengkan di Bandoeng pa- 
da tanggal 22 sampai 25 Maart 1940 
Congres jang akan datang ini akan 
meroepakan jubileum congres jang 
besar, ramai dan hebat. 

Pasoendan tjabang Bandoeng jang 
akan menerima kedatangan jubileum 
congres seperempat abad itoe, tentoe 
lah tidak tinggal diam, dan moe- 
lai sekarang ini telah bersedia-sedia. 

Berhoeboeng dengan persediaan 
terseboet, maka pada hari Djoem'at 
malam Sabtoe tanggal 12-13 Jan. 
1940, dus tadi malam, Pasoendan 
tjabang Bandoeng telah mengadakan 
algemene ledenvergadering bertem- 
pat disekolah Pasoendan (Pasoen- 
Ganweg 14), dimoelai poekoel 7.30. 
Dalam rapat itoe dibentoek 
Congres programma dengan comite- 
comitenja. 

Persatoean Pegawai Gemeenie. 
Antara” dapat kabar, bahwa Per- 

satoean Pagawai Gemeente (PPG) 
jang berkedoedoekan di Bandoeng 
telah berhoeboengan denfan organi- 
sasi Persatoean Pegawai Gemeente 
Malang, agar soepaja kemoedian da- 
pat digaboengkan. Sampai sekarang 
PPG telah mempoenjai doea persia- 
pan di Tegal dan Pekalongan. Ka- 
barnja djoega akan ditanjakan pen- 
diriannja Pengoeroes Persatoean Pe- 
gawai Rendahan Gemeente (PPRG) 
jang ada di Djakarta oentoek toeroet 
menggaboengkan diri, sehingga nan- 
tinja ada Badan - Poesat (Centraal 
Lichaam). 

Konperersi  Persatoean Pemoeda 
Taman Siswa. 

25 sampai 27-28 Ja- 
nuari 1940. 

Antara”. mengabarkan,. bahwa 
oleh Persatoean Pemoeda Taman 
Siswa (PPTS) akan diadakan Kon- 
perensi dari Daerah2. 

Konperensi Daerah ini akan di- 
langsoengkan dikota Bandoeng. 
5 Programanja adalah seperti beri- 
oet: 

Tanggal 25 Januari 1940, moelai 
djam 5—6 sore, memeriksa manda- 
ten. 

Tanggal 25/26 Januari '40, dari 
djam 8—12, Malam Receptie dengan 
pertoendjoekan. 

Tanggal 26 Januari '40, dari djam 
8—1, Rapat tertoetoep I. 

Tanggal 26/27 Januari '40, dari 
djam 8: Rapat tertoetoep II. 

Tanggal 27 Januari '40, dari djam 
$—12, excursie kekeboen binatang, 
dan ke Lembang. | 
(Tanggal 21/28 Januari '40, moelai 

djam 8, Malam Perpisahan. 

Tanda penghormatan dari Paus. 
Dari pihak jang mengetahoei, kita 

mendengar kabar, bahwa toean dan 
njonja Hoogvelt-van Kleef jang ting- 

“gal di Bandoeng dikoerniai oleh Z.H. 
Paus, tanda kehormatan ,.Pro Ecele- 
sia et Pontifice”. 

. Oepatjara pemberian opisil dila- 
|koekan pada tanggal jang masih ha- 
roes 
K.S.B. 

ditentoekan, bertempat di 
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| AMBTENAAR DAN POLITIK. 

.. Dalam madjallah ,,Soeara Parind- 
ra” jang terbit paling achir dalam 
boelan December 1939-kita dapati 
karangan toean Mr. Soesanto, jang 

sebagai kita soentingkan dibawah 
ini. 

Sebaiknja para anggauta memba- 
tja toelisan itoe dengan teliti. — . 

Dan bagaimana pendapatan kita 
terhadap fatsal tsb. itoe, para pem- 

. batja kita persilahkan membatja 
hoofdartikel hari ini. 

Oleh karena dikalangan kaoem 
ambtenaar ternjata masih banjak jg. 

mengira bahwa Pemerintah ada me- 

larang, “atau sedikitnja tidak me- 

njoekai djika ambtenaar itoe men- 

djadi anggauta dari perkoempoe- 

lan politiek, maka kami pandang 

perloe mengoeraikan dengan sing- 

kat bagaimanakah sebetoelnja si- 

kap Pemerintah terhadap soal ini. 

Lebih doeloe kami tegaskan, apa- 

kah artinja. perkoempoelan politiek 

itoe: jalah perkoempoelan jang ber- 

maksoed dan beroesaha oentoek men 

dapat pengoeasaarr atau pengaroeh 

atas bentoek dan djalannja pemerin 

tahan Negeri atau daerah-daerah- 

nja. 
erakton “doeloe, jaitoe menoeroet 
Regeerings-reglement tahoen 1854 

artikel III, perkoempoelan politiek 

' itoe memang dilarang sama sekali, 
djadi tidak hanja oentoek amb- 

tenaar sadja, tetapi. oentoek semoe- 

a pendoedoek. Makloemlah, waktoe 

itoe fihak jang berkoeasa masih 

berpendapatan, bahwa pendoedoek 

negeri .kita ini tidak sepantasnja 

toeroet memikirkan atoeran-atoe- 

ran Negeri. 
Moelai dari tahoen 1903, jalah de 

ngan moentjoelnja Decentralisatie- 

wet oentoek mengadakan locale ra- 

den, larangan jang keras itoe telah 

mendapat perketjoealian terhadap 

perkoempoelan2, jang meloeloe ber- 

maksoed mengadjoekan djago2 oen 

toek mendjadi lid dari locale raden 

itoe. 
Rakjat Indonesia dengan berdiri- 

nja ,,Boedi Oetomo” pada th. 1908 

moelai bangoen, dan bertoeroet- 

toeroet berdirilah beberapa perkoem 

poelan politiek seperti Sarekat-Is- 

lam dan Indische Partij, meskipoen 

pada waktoe itoe masih terlarang 

oleh artikel III Regeerings-Regle- 

ment. Terdorong oleh keadaan ini 
Pemerintah laloe menjaboet lara- 
ngan itoe, penjaboetan mana ter- 
djadi pada tahoen 1919. Sedari ta- 
hoen itoe jang dilarang hanja 2 
matjam perkoempoelan, jalah: a, jg. 

" oedjoednja atau maksoednja disem- 
boenjikan, dan b. jang dengan be- 
sluit Gouverneur-Generaal (doeloe, 
sebeloem th. 1935 besluit Hoogge- 
rechtshof) dinjatakan bertentangan 
dengan keamanan oemoem. 

Ketjoeali 2 matjam perkoempoelan 
terseboet, pada saat ini djadi tidak 
ada larangan sama sekali terhadap 
perkoempoelan apadjoeapoen, dus 
djoega tidak ada larangan terhadap 
perkoempoelan politiek. Bahkan de- 
ngan adanja bermatjam-matjam 
Raad pada sekarang .ini setiap pen- 
doedoek, dus djoega kaoem ambte- 
naar, berhak dan berkewadjiban oen- 
toek berdjoang dilapangan politiek. 
Apakah dan sebabnja jang dalam 

kalangan ambtenaar masih begitoe 
banjak jang mendjacehkan diri dari 
perkoempoelan  politiek? Sebabnja 
kebanjakan tidak lain dari pada keta 
Koetari.  Ketakoetan ini ada 2 matjam 

  

   

   

   
     

   

            

   
   
   

   

  

   
   

  

    

  

   
    

     
   
      

    
   
   
    

    

     

    

     
    

     

  

   
    

    

   

   
    

     
    

   

      
   

jalah ketakoetan jang dengan tidak 
beralasan soeatoe apa, dan ketakoe- 
tan sebab dapat ,,djawilan” (wenk) 
dari chef. : - 

Pada tahoen 1938 dalam Volks- 
raad ada diadjoekan motie-Blaauw, 
jang bermaksoed soepaja Pemerintah 
mendjaga djanganlah ada rintangan 
kepada ambtenaren oentoek berdjo- 
ang dilapangan politiek. Pembitjara- 
an dalam Volksraad tentang motie 
itoe ada sedikit gadoeh (verward, 
roewet), tetapi achirnja motie itoe 
diterima oleh Volksraad dengan 21 
lawan 15 soeara.. Dalam pembi- 
tjaraan tentang motie itoe jang pen- 
ting jalah: Bagaimana sikap Pe- 
merintah terhadap soal itoe? Sikap 
Pemerintah, jang terdapat dalam pi 
dato Directeur B.B. pada rapat Volks 
raad tanggal 5 September 1938, da- 
lam kesimpoelannja jalah demikian: 

,De Regeering wenscht het lidmaat 
schap van politieke partijen aan amb 
tenaren niet te verbieden. 

Het eenige, dat de Regeering ver- 
langt is, dat de ambtenaren in het 
algemeen, en de gezagdragers, voo- 
ral die leidende functies bekleeden, 
in het bijzonder, zich de noodige zelf 
beperkingen opleggen bij hun optre- 
den.” 

Atau dalam bahasa Indonesia: 
»Pemerintah tidak ada melarang 

kepada ambtenaar oentoek mendja- 
di anggauta dari perkoempoelan po- 
litiek. 

Hanja Pemerintah mengharap, soe 
paja ambtenaar pada oemoemnja, dan 
ambtenaar jang memegang pengoea- 
saan (Gezagdragers") pada choe- 
soesnja, teroetama jang mendoedoeki 
djabatan jang terkemoeka, didalam 
tindakannja di lapangan politiek soe- 
ka mengingatkan seperloenja kepa- 
da djabatan itoe”. 
Waktoe membitjarakan motie- 

Blaauw dalam Volksraad itoe orang 
mengemoekakan  djoega — adanja 
,djoewilan” dari chef, maka Direc- 
teur B.B. mendjawab, bahwa Peme- 
rintah mentjela djawilan itoe, dan 
mintak soepaja dirapportkan bila- 
mana terdjadi demikian. 

Dengan keterangan diatas ini le- 
njaplah hendaknja segala keragoe- 
ragoean pada kaoem ambtenaar oen- 
toek mendjadi anggauta dari per- 
koempoelan politiek. 
Kaoem ambtenaar jalah sebagian 

besar dari golongan terpeladjar (in- 
tellectueelen) dalam lapisan masja- 
rakat. Maka dari itoe wadjiblah mem 
beri toentoenan dan penerangan ke- 
pada rakjat djelata, sedikitnja mem- 
beri sokongan kepada perkoempoe- 
lan politiek jang memenoem -kewa- 
djiban itoe. 

Sjoekoerlah, djika soeka dan dapat 
memegang djabatan dalam Pengoe- 
roes. Djika ini memang tidak dapat, 
mendjadi angganta belaka itoepoen 
soedah berarti sokongan financieel 
Gan moreel. 

Djanganlah mengemoekakan ala- 
san, bahwa roepa dan sifatnja pe- 
kerdjaannja sebagai ambtenaar i- 
toepoen soedah berarti berbakti ke- 
pada Noesa dan Bangsa, sebab oen- 
toek pekerdjaan itoe orang terima 
gadji, djadi boekan bakti, boekan 
korban. Sedang Iboe Indonesia meng- 
hendaki dan mengharap korban (kor 
ban tenaga, harta dan pikiran) dari 
pada poetra-poetranja oentoek lekas 
mentjapai Indonesia-Raja! 

Hidoep! 
Mr. Soesanto. 

£) mitsalnja: B.B., Politie, Justitie. 

  

Pertoendjoekan Taman Siswa. 
Malam Minggoe ini tanggal 13-14 

. Januari 1940, Taman Siswa Ban- 
doeng akan mengadakan  pertoen- 

- djoekan, bertempat digedoeng  Him- 
-poenan Soedara, Moskeeweg 7, dan 
dimoelai poekoel 7.30. 

Jg. akan dipertoendjoekkan ialah: 
toneel, tari Bali, pentjak, klucht- 
spel, lagoe Batak dan banjak lagi. 

onton pertoendjoskan tsb. boe- 

     
   

   

   

   

    

    

    
   
    

    

— hati dari apa2 jg. akan dilihat nan- 
“ti, tetapi berarti djoega menjokong 
“kepada Conferensi Taman Siswa 

“daerah Djawa Barat jg, akan diada- 
: edjak tgl. 25 nanti di Ban- 

sebab soembangan2 jg. dida- 
pertoendjoekan oentoek ke- 

rentie itoe.. f     

  

   

        

   

    
     

        

     

  

12 ini f 3200.— oentoek men 
lombaan bagi pengarang gambar 
paganda boecat Palang” Merah Ih : 
nanti jang menentoekan, gambar mz 
na jang paling menarik hati oleh ka. 
rena 

  

Sjarat2 perlombaan ini adalah se- 
bagai berikoet: Pengarang boleh 

kan sadja akan mendapat kepoecasan 

| terima 

indah serta bertjorak sopan. 
Gambar baroe itoe.akan dihamboer: | &: 
kan nanti boeat seloeroeh Indonesia. | 

gambar apa jang disoekainja, dan 
techniek serta warna2 gambar itoe 
Gjoega tidak ditentoekan, melainkan 
diserahkan sadja kepada pemilihan 
si penggambar, asalkan sadja njata 
Gari gambar itoe azas dan toedjoean 
Roode Kruis. Oleh karena banjaknja 
warna2 terbatas oleh pentjitak, ma- 
ka baiklah si penggambar mengich- 
tiarkan pemandangan jang sopan sa- 
Gja. Tinggi gambar itoe 60 dim dan 
lebarnja 40 dim. £ 

rang ahli gambar, seorang ahli oe- 
roesan reciame dan seorang anggota 
Pedoman Besar Palang Merah. Pada 
gambar itoe haroes tertoelis: ,,Steunt 
het Roode Kruis” (Sokonglah Palang 
Merah). | 5 

Gambar, jang membajangkan jang 
terdjadi pada peperangan tidak ber- 
lakoe. Disini baik diperingatkan djasa 
Palang Merah oentoek perdamaian, 
je'ni pertoeloengan jang diberi keti- 
ka mala petaka dan kesengsaraan 
jang lain, perawatan orang sakit dan 
orang jang mendapat loeka (Roe- 
mah2 sakit Palang Merah). Gambar2 

er | jang dikirim boeat. perlombaan ini, 
akan dikirim kembali sehabisnja per 
Jombaan, djika tjoekoep Naa ri 

rima dari sipengirim, kalau tidak 
Joekoep peranko disertakan pada 

bar itoe, maka gambar itoe men 
adi milik Roode Kruis. 
Perlombaan  itoe  ditoetoep pada 

achir boelan Juni 1930, akan tetapi 
waktoe boeat perlombaan ini moeng- 

      Jang doedoek di Jury ialah seo-   

kin djoega dipandjangkan, djika di- 
anggap perloe oleh jury. 

Pengiriman gambar itoe dialamat- 
kaniah pada toean J. C. v. Ginkel, 
Tjitaroemstraat 16 Bandoeng, penoe- 
lis Roode Kruis tjabang Bandoeng, 
onoelis mana tidak toeroet doedoek 

dalam jury. Pada gambar itoe haroes 
Gisertakan nama dan alamat si pengi 
rim serta peribahasa, jang dioentoek 
kan bagi jury. Nama dam alamat di- 
rahasiakan. 

Keterangan tentang azas dan toe- 
djoean Roode Kruis, jang haroes di- 
njatakan oleh gambar itoe, boleh di- 
dapat pada kantor toean Van Ginkel. 

Aa J— 

TJTANDJOER. 

Pembantoe Z. menoelis: 

Akan mendapat bioscoop modern? 
Toean F. Bus& jang terkenal seba- 

gai radja bioscoop di Periangan ini, 
misalnja di Bandoeng, Bandjar, Poer- 
wakarta Soemedang dil., djoega soe- 
dah berniat hendak memboeat seboe- 
ah gedong bioscoop modern di Tjian- 
djoer. Tentang tempat dan tanahnja 
soedah dapat, tinggal lagi memoelai 
pekerdjaan. 

Barisan Pemoeda. 

Di Tjiandjoer sekarang soedah ber- 
diri poela Barisan Pemoeda Gerindo 
dan Barisan Pemoeda A.L.I. Djadi de- 
ngan begitoe oentoek Pemoeda2 diba- 
wah oemoer soedah ada K.B.L., P.O.P., 
LP.O. dan Siap dan bagi Pemoeda2 
jang soedah dewasa soedah ada Surya 
Wirawan, Pemoeda Gerindo dan Pe- 
moeda A.LI. 

Papa aren 

TJIREBON. 
Conierentie Parindra Djawa Barat 

ke V. 

Oetoesan2 akan 
Tjirebon. 

Sebagai orang tahoe Parindra Dja- 
wa Barat tiap2 tiga boelan sekali me- 
ngadakan conferentie. Conferentie jang 
laloe diadakan di Djakarta, jaitoe ber- 
bareng dgn. adanja Rapat Oemoem 
Gapi tanggal 1 October 1940, dimana 
oetoesan2 dari fjabang2 mendapat ke- 
sepatan oentoek mendengarkan ra- 
pat oemoem terseboet, 

Disampaikan kepada kita bahwa 
Conterentie jang kelima akan diadakan 
pada tanggal 18—19 Februari dimoe- 
ka ini di Tjirebon. 

MALIMPING. « 

ke 

derneming Kandangsapi 
“| dibongkar. 

Rebo pagi diketahoei oleh Boek- 
houdernja, bahwa kantoor tsb. telah 
ada jang membongkar. Djalannja 
pentjoeri dari djendela dengan me- 
njoengkal grendel, katja dari kan- 
toor Administrateur poen diboeka- 
nja. 

Koetika diperiksa dengan teliti 
oleh pemegang kantoor itoe (t. 
Beng) kehilangan tidak kedapat, 
hanja boekoe2 dan soerat-soerat ber- 
harga, begitoe poela hoofdboeken 
j.i. kasboek dil. ketemoe tetapi tidak 
diroesakkan, geldkist (postwaarden- 
kist) kedapat terboeka, tetapi tidak 
diketemoekan kehilangan pengadji 
se-cent poen. 

Pihak litie (t. Wedana dan t. 
AW. ih memeriksanja. 

Perihal ini beloem diketahoei jang 
mempoenjai perboeatan. 

Kantoor 

Perbaikan Economie Kita. 
Atas oesahanja Toean Karjawina- 

ta, pada hari Minggoe j.b.l. di Re- 
“ngasdengklok telah dibangoenkan soe 
atoe badan ,,Perbaikan Economie 
Kita (P.E.K.) jang bermaksoed men- 
djaga “dan memperbaiki tentang 
penghidoepan ledennja. Badan ter- 
seboet dipimpin oleh: T. Karjawina- 
ta. sebagai Voorzitter merangkap 
Secretaris. 'T. Soeganda, sebagai 
Penningmeester dan 'T. Mohamad 
Noer sebagai Commissaris. Moedah- 
moedahan P.E.K. jang baroe di ba- 
ngoenkan 'itoe, mendapat hidoep 
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2 tempat digenangi air, 

      

Seorang abonne menoelis: 

  

Rengasdengklok toeroen  oedjan 
keadaan Rengasdengklok itoe, dapat 
djoega diseboetkan soeatoe tempat 
jang a, maocepoen dari hal 
keberesannja ataupoen tentang kera-. 
.maiannja. Serta hampir tiap2 pe- 
tang kelihatan banjak orang2 jang 
sedang “menggerakkan  badannja 
(sport) seperti badmimton, bermain 
sepak raga d.L.I. | 
“Tetapi sekarang, karena moesin 

ocedjan, keadaan2 terseboet diatas 
itoe, soedah ta' nampak lagi serta 
kelihatannja soenggoeh soenji seka- 
li: sebab djangankan dapat pergi 
sport, sedang akan mengindjakkan 
kaki di djalan djoega soedah ta' koe- 
at, sebab boekan sadja kelihatannja 
kotor, tetapi djoega, 

f 916,111.94 pa'ni 

langsoeng dengan soeboer, serta pe- 
satlah j   

hampir semoea dan lain2nja. 

djalan2 atau halaman2 berpindah 
roepa mendjadi rawa be- 
laka: lebih2 keadaan di pasar, se- 
hingga orang2 jg. masoek ke pasar, 
memakai sepasang sepatoe jg. loem- 
poer. Poen keadaannja sangat kotor, 

jang soedah tentoe menggangoe ke- 
pada kesehatan. Tetapi meskipoen 
demikian, banjak djoega orang2 
jang laloe lintas, teroetama orang2 
jang sedang mentjahari penghidoe- 
pan. Moedah-moedahan keadaan ter- 
seboet diatas mendapat perhatian 
dari jang wadjib. 

—) —mmaa 

TJIREBON. 

seo. oKc. 

Soesoenan P.B. Persatoean soepir 
Indonesia. 

Antara” mengabarkan, bahwa Soe- 
soenarr PB. PERSI terdiri dari toean2: 
Mr. Joesoeph-Ketoea Slamet-Ketoea 
Moeda: Soewarso-Penoelis, Soenarjo- 
Bendahara dan Pembantoe2 terdiri da 
ri toean2 Idris, Soethardjo, Danoesoe- 
diro, Sastra dan Soebal. 

Alamat PB. Persi-Karanggetas No. 
29, Cheribon. 

Lebih landjoet dapat dikabarkan, 
bahwa Persi sampai boelan ini telah 
mempoenjai tjabang di Tjirebon, Koe- 
ningan, Bandoeng, Tegal, Poerwoker- 
to, Tasikmalaja, Pematang dan Indra- 

majoe. 

Mait perempoean dikali. 

Beberapa hari jang laloe orang men- 
dapat majit perempoean jang soedah 
setengah toca di Kali Tji Losari dekat 
desa Pasoerggan. 

Didahi perempoean itoe ada kaliha- 
tan loeka. Hal ini sekarang soedah di- 
tangan polisie. 

Tjirebon timoer akan lekas 
dapat Iistrik. 

Aneta mendengar, bahwa penera- 
ngan lampoe listrik di Tjirebon Ti- 
moer akan lekas dilaksanakan. Alat2- 
nja sebagian soedah didatangkan di 
Tjiledoek. 

Penghasilan pabean 1939 madjoe. 

Menoeroet tjatatan2 dalam daftar 
penhasilang havenkantoor Cheribon 
bagian tahoen 1939 jang baroe laloe 
njatalah ada madjoe, dibanding pen- 
dapatan tahoen 1938 itoe. Kini soe- 
dah dapat didjoemlahkan sebanjak 
f 10.978.399, 55 sedang penerimaan- 
penerimaan selama tahoen jang doe- 
locan itoe adalah f 10.694.624,66 atau 
f 283.774,39 madjoenja. Keterangar 
satoe persatoe postnja itoe adalah se- 
perti dibawah ini: 

Tjoekai atas barang goela banjaknja 
f 2. tia-tiap 

satoe ton jang terangkoet keloear, 
mendjadi ampat poeloeh sembilan ri- 
boe ton djoemlahnja, sedang hasilan 
tahoen 1938 adalah f 793.823,96 be- 
sarnja, atau barangnja tiga poeloeh 
sembilan riboe lima ratoes ton djoem- 
lahnja, dus hampir doea poeloeh pCt 
madjoenja. 

Statistiekrecht atas barang-barang 
jang masoek kemari (invoer) dalam 
th. 1939 sebesar f 57.220,05 demikian 
terhitoeng bea ini seperempat pCt dari 
pada harga pokok sedjoemlah f 22.888 
000.— melawan f 20.015.2000.— dari 
th. '38. Dan daripada poengoetan bea 
atas barang-barang jang terkirim ke- 

| loear (uitvoer) sebanjak f 21.765,15. 
Hasil boemi jang terangkoet dengan 
kapal dari pelaboehan ini selama th. 
1939 seharga f 8.706.000.— terpoe- 
ngoet seperempat pCt beanja f 18.110, 
40 dan dalam th. 1938 adalah f 7.244. 
000.—. 

Defensie-uitvoerrecht — sedjoemlah 
f 84.946,53 melawan f 62.948,91 beri- 
koet f 11.184,74 uitvoerrecht-extra 
jang terhapoes itoe. 

tks Parakan 

Tjoekai atas barang minoeman jang 
keras sedjoemlah f 240.987.60 dan pen 
dapatan post ini dari th. 1938 sebanjak 
f 176.188,10. 

Accijns daripada barang tembako da 
lam th. '39 sebesar f 6.889,626,02 dan 
doeloenja f 7.080.626,87 djoemlahnja. 

Goederengeld invoer dapat sedjoem 
lah f 34.330,60 selama tahoen 1939. 
Poengoetan bea ini terhitoeng 30 cent 
saban ton, sedang angkoetan barang- 
barang kiriman itoe berdjoemlah 11. 
318 ton. Dan banjaknja mocatan2 jang 
terkirim selama th. 1938 adalah 89. 
207 ton djoemlahnja. Dus madjoenja 
lebih daripada doca poeloeh pCt. 

Persatocan soepir akan bergaboeng. 

Antara” mendapat kabar, bahwa 
persatoean soepir jang kini telah ada 
seperti, di Tjirebon jang telah mem- 
poenjai tjabang2 dibeberapa tempat 
di Djawa Barat, persatoean mana di- 
pimpin oleh tocan Mr. Joesoeph, akan 
beroesaha mengadakan pergaboengan 
dengan lain2 persatoean soepir, seper- 
ti jang ada di Semarang, Soerabaja   

  

.New Stores" 
Kramatplein 65 Batavia-C. 
  

  

1920 -- 1940 
Membikin segala matjam pa- 

kaian Toean?: Model (poto- 

ngan) apa sadja : karena Baas- 

nja telah termasjhoer. 

“Boektikanlah! 

Tentoe menjenangkan! 

Gegarandeerd       
PENOETOEPAN POST. 3 

Ke Borneo Timoer. 

Selasa 16 Jan. dengan Knilm boeat 
Soerabaja, Bandjarmasin dan Balik- 
papan. 

Pengambilan penghabisan soerat2 
aangetekend djam 1.45 siang dan soe- 
rat2 biasa djam 1.55 siang. 

Ke Auckland. 
Selasa 16 Jan. dengan nacht-expres 

melaloei Soerabaja boeat Port. Mores- 
by, Samarai, Rabaul, Auckland, Wel- 
lington (kapal ,,Tasman”). 

Pengambilan penghabisan soerat2 
aangeteekend djam 4.15 sore dan soe- 
rat2 biasa djam 4.40 sore. 

Ke Makassar. 
Rebo 17 Jan. dengan Knilm boeat 

Soerabaja dan Makassar (Selebes, 
Maloekoe dan Nieuw-Guinea). 

Pengambilan penghabisan soerat2 
aangeteekend Selasa djam 6 sore dan 
soerat2 biasa Rebo djam 6 pagi. 

Ke Medan. 
Rebo 17 Jan. dengan Knilm boeat 

Palembang, Djambi, Singapore (Stra- 
its), Soematera Timoer dan Barat, Ta- 
panoeli, Atjeh dan Sabang. 

Pengambilan penghabisan soerat2 
aangetekend Selasa djam 6 sore dan 
soerat2 biasa Rebo djam 7.15 pagi. 
  

DJAWA TENGAH 

SOLO. 

Paberik2 goela. 

Akan diperloeaskan. 
Dari Semarang poen diwartakan 

oleh Aneta, bahwa dari Solo didengar 
kabar, bahwa areaal2 goela di doea 
boeah paberik goela Mangkoenegaran 
diperloeas. Tjolomadoe akan ditambah 
tanah 1250 ha., hal mana berarti per- 
loeasan 30 pCt. Tasikmadoe akan di- 
tambah tanah 1950 ha. hal mana ber- 
arti 1296 Penaman pertjobaan ro- 
sella di Tasikmadoe akan diperloeas 
djoega sebagai areaal baroe dari on- 
derneming tembakau jang termasoek 
kepoenjaan Mangkoenegaralanden. 

Oleh Paberik goela ,,Krebet” didae- 
rah Malang telah dimadjoekan per- 
mintaan oentoek memperloeaskan con- 
.cessie dan areaal dari 1065 hingga 
1600 ha. 

Mangkoenegoro beroesia 56 tahoen. 

Dari 
Aneta, bahwa kelak pada tanggal 14 
Maart, Mangkoenegoro beroesia 45 
tahoen. Dari Solo didengar kabar, basi- 
wa disana dirantjangkan akan mem- 
bikin perajaan jang loear-biasa oen- 
toek pesta-windon ini. 

pm 

SEMARANG. 

Bondsvoorzitter schrijversbond. 
Drs. aLgit diah 
didaatkan. 

Dalam kongres Schrijversbond jang 
dilangsoegkan tempo hari di Semarang 
antara lain telah dibitjarakan tentang 
pemilihan voorzitter pengoeroes be- 
sar baroe. Hal ini mendjadi boeah pe 
roendingan, sebab  bondsvoorzitter 
Schrijversbond, ja'ni toean Soeroto, 
sekarang memegang mantri-polisi di- 
bilangan Ambarawa, sebenarnja soe- 
sah oentoek memegang teroes djaba- 
tannja sebagai bondsvoorzitter. Teta- 
pi dalam kongres itoe tidak ada seo- 
rang poen jang  menjediakan dirinja 
oentoek mendjadi bondsvoorzitter. 

Sekarang Aneta mendengar kabar, 
bahwa tjabang Schrijversbond Sema- 
rang mengoesoelkan agar mengang- 
kat drs. Sigit, sebagai pengganti tocan 
Soeroto. Seperti oemoem mengetahoei 
drs, Sigit itoe adalah seorang anggota 
dewan  gemeente kota  Semara 
(Aneta). 2 

Sewa? roemah dinaikkan. 

Berhoeboeng dengan adanja straat- 
belasting dept. van Econ. Zaken setoe 
djoe dengan kenaikan sewa roemah, 

asal djoemlah bersih oeang kenaikan 
itoe djangan lebih banjak dari djoem- 
lah straatbelasting jang haroes diba- 
jar oleh orang2 jang poenja roemah, 

Semarang diwartakan oleh 

Be
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MENDJAWAB IMPIAN. 

ANG Bedjat trima soerat dari 
Djoela-Djoeli (Bintang berapa?) 

dalam bahasa Madoera. 
—.. Roepanja disangka bang Bedjat ini 
“  taoe semoea bahasa, sampai bahasa2 

—... Madoera dimasoepin djoega ke ,,po- 
—. djok”. Oentoengnja bang Bedjat kela- 
2 hiran Soerabaja, soedah kenjang ma- 

| kan sat€ Madoera, sampai sedikit-sedi- 
“kit ngarti djoega. 

— Begini soeratnja. 

  

Jth. Bang Bedjat 
di 
Podjokan. 

Taklem. 
Dhan kaoela paneka, banne pe- 

- “mimpin banne ponapa. Ma ghet- 
ton. Doemalemna kaoela amem- 
pe abak sae, ban orosan pemim- 

in. 
pangrasa bada oreng bine, aghin 

doeng ana ngako njama Siti @oe- 
aani, njapa ka dan kaoela, ban 
tja' ngotja'e. 
»Pja, mas sengko sateja ma' ta' 

pate partjadja kaotja'na pemim- 
pin. Apa pole ka pemimpin se ma- 
ra ba'na. Taona pera' ngotja' Hi- 

doep, Hidoep Hidoep, tada' pole. 
Tandhana sang lake dhibi. Ija pe- 
mimpin, pangandjhoer aghama, e 
MadjeliS Tengghi, ma ta ngarte 
ka daboena goran. Njamana bhai. 
Abdoel Mochammad Noeroelsjam- 
si wal Gamari. 
Lamba ghi' pada ngodana, ka 
sengko pja, apana, Tjinta sama 
tjinta. Sateja, bareng aba na Ia 
oggha pangkatta, ban sengko la 
andi anak sengko pas e kang se 
kang tjana todoes andi bine 
sengko la towa abana ghi mara 
Tantjang Kaoreng, sengko ta e ako 
binena tape e kabala ijoena. 
Djhadjhal mas, sengko atanja. 
Sapa se sala ma sengko lekkas 
towa. Apa sengko apa sang lake, 

E De apa se kobasa.” 
3 Samangken, se e tanja aghina ka 

: 
pandjhennengan, ponapa kerana bi 
sa kadaddian ongghoe lalakon se 

& merep ban empean kaoela pane 

“Ban kadhi ponapa djhababba par- 
tanja anepon Siti @oerani attas 
kadinto. 
AA Jane KOng Gi Una 

Reng paseser 
Djoela-Djoeli. 

“Nah, boeat pambatja jang kaga ta- 
oe bahasa itoe, bang Begjat kasi ar- 

tinja, jaitoe: Djoela-Ujoeii ngimpi ke- 

teroe satoe perempoean namanja Si- 
ti Woerani, jang daiem impian yjerita 

sama Djoela-vyoeli, katanya, lakinja 

| djadi kjai besar namanya paxai ,,/Nde- 
roel Samsi wal gamari”.  Mingkinan 

naik pangkatnja, mingkinan dia loepa 

sama bininja, lebih penungan bini ba- 
roe, jang ngakoenja soedaranja.  . 

Djoeia-Djoeli tanja sama “wang Be- 
djat, bisa Kedjadian apa kaga haiZ se- 

perti dalam inipian itoe, dan dia minta 

soepaja bisa didjawab pertanjaan Si- 

ti Goerani itoe. : : 

Begitoe maksoed soeratnja. 
Boeat djawab peremapoean jang da- 

lam impian? 
Ah, kaga' perloe didjawab, sebab 

maoe ketemoe dalam impian lagi ten- 
toe kaga” bisa. 

Tjoema kalau maoe tanja: ada apa 
kaga' kedjadian seroepa 1toe? maka 
djawab bang Bedjat: ,,Banjak”. 

Urang jaug tinggal pangkat lama 
ganti pangkat baroe, teroes kepengen 
ajoega tinggal empok lama ganti em- 
pok varoe. 

Pemimpin memang kesempatannja 
boeat tjari baroe sangat banyak. 

Pemunpin sering bergaoei, dan ka- 
rena pergaoelan itoe lanias kepengen, 
dan karena kepengen lantas 
anschluzz, kaga' perdoeli soedah ada 
jang lama, matah kalau perloe jang 
jama diboeang, met of zonder anak. 

Tapi ada kalanja: kesalahan ada 
pada isteri lama. Sebab koetika Si-is- 
ceri liat soeaminja maoe anschluzz 
baroe, boekan lantas tjari daja-oepaja 
membikin ta'loek atau menoiong soe- 
aminja soepaja djangan bernapsoe be- 
gitoe, dengan tjara aloes, maiah ke- 
yanjakan Gengan tjara beringas, sam- 
pai sisoeami panas, dan teroesin djoe- 
ga maksoednja, kaga” pikir lagi sama 
akibatnja diviakany. 

'Yjoeman kebanjakan lagi, memang 
soeami kalau soeaah ,,gelap” matanja, 

Kaga' pikir anak lagi. 
Loema ilang boeat dia, jang kelia- 

tan ,,satoe lawan satoe”. 
Siapoeoeoet!” 

pewannaunana 

BANG BEDJAT. 

  

ka. 

Nu Te na 4 z : 

£ ga Seorang anggota Perdi diroyeer. 
2 Agtara lain tak 

memberi hormat 
kepada lagoe ,lIn- 

   

  

   

      

   
   

        

1 donesia Raja”. 
——.. Dalam rapat -Perdi tjabang Sema- 

rang antara lain dipoetoeskan cen- 
'toek meroyeer seorang anggota Per- 

— di,bernama J. , 
— I- diroyeer oleh karena ia dalam ra- 

. 'pat oemoem Parinda tidak memberi 
hormat jang diharoeskan kepada la- 

- goe ,,Indonesia Raja”, ketika rapat 
baroe maoe dimoelai, lagoe terseboet 

| “dinjanjikan. Sekalipoen seorang jour- 
—-malist Tionghoa menoendjoekkan hal 

“itoe kepadanja, toean J. teroes 
“. “doedoek dikorsinja pada medja pers. 

“Hal itoe oleh Perdi dianggap soeatoe 
kesalahan jang besar sekali. 

NN Demikianlah berita jang dikirimkan 
Co 0leh Aneta. 

|. Legercommandant baroe akan 
ea pergi ke Solo. 
#10 Malam Selasa 15—16 Jan. Leger- 
| commandant jang baroe, akan pergi 
“ke Solo oentoek bertemoe kepada ke- 

| 'doea zelfbestuurders. Pertama berta- 
'“ temoe kepada Prins 'Mangkoenegoro 
ipada malam 'sorenja, setelah itoe 
menghadap Sri Soenan. 

Legercommandant itoe akan diiring- 
an generaal Ilgen. 

PESAN Perampokan. 
Pada hari Senen 8 Jan. djam Ii pa- 
li Kalangan-straat terdjadi peram- 
. Jang dirampok 2 orang perem- 

| 2, jang seorang menggendong se- 
$ £ "anak jang baroe beroemoer 2. 

a. Gelang kaki anak itoe jang di- 
t perampok jang laloe melari- 

foelan pada waktoe itoe berla 

10e tentang kedjadian itoe. 

4 na sangkaan orang-orang kota. |” 
Pn Si - 'Selaen ari pada rapat didjamoe 

j : He, | denga kambing dan makan tjara 
apatan tolkantor moendoer. : an  berikoet 'gamelannja”, 

en pendatan (penerimaan) | adalah Bal 
Jouane di kota Tegal selama | M 

-December jang baroe liwat 
Sebagai berikoet perbandingan- 

  

| atas barang-barang orang dz : 
an Landsgoederen jang masoek | 

“.recht) banjaknja f 10. 943,46 | ,A 
al penerimaan post ini bagian | keo 
lan dari tahoen 1938 sedjoem | s 
10. 247,86. Tn 
Ai daripada kiriman barang 

   

   

    

    

rang politie jang laloe diberi- | 

goela sedjoemlah f 8.203,76 dan jang 
uoeloe 11oe adaiah f 219.547,44. 

Bea atas barang2 jang masoek 
(statistiekrecht invoer) f 553,50 dan 
7 4.433,20 doeloenja. Lagipoela statis- 
uekrecnt uitvoer sedjoemiah f 614,30 
mejawan f 19.852,32. 

Detensie uitvoerrecht — banjaknja 
f 2.452,98 dan jang doeloe itoe aga 
sedjoemiah f 70.204,17. 

'ijoekai atas barang tembakau be- 
sarnja f 2.215,20 melawan f 34.125,29 

bea daripada post goeaerengeid atas 
barang jang divwawa inasoek uari loe- 
aran (invoer) f 280,65 sedang aoeioe- 
nja adalah f 4.487,245. Djoega daripa- 
aa goeaerengeld barang jang terkirim 
keloear negeri (uitvoery f' 1.804,5U 
padahal uoeloenja ada f 58.440,0p 
djoemiahnja. 

Extra utvoerrecht nihil dan doeloe- 
nja ada f 130,50. h 

Uitvoerrecht gewoon kini nihil, pa- 
da hal jang doeioe f 174,90 besarnya. 

Bea atas barang minjak tanah (pe- 
troleum) sedjoemiah f 31094 doeloe. 

“Dan daripada sewaan goedang ada 
lah tjoema f 12,07 dan j 39,50 doe- 
loenja. : 

'Lerang sekali bahwa segala post 
pendapatan kantor ini jang tertera di- 
atas semoea serba moendoer sadja 
adanja. jalah soeatoe tjermin teroen- 
toek bagi jang berkepentingan disini 

MK— 5 

SOEMPIOEH. 

| Jaar vergadering dari Cred. Coop. : 
Na | »Siap”. 

'Pada ketika malam Minggoe. jang 
baroe laloe, dengan mengambil tem-   

ratie terseboet 

   

   

      

    

perhatian kita pada waktoe 

    

an Ma jang penting sadja. 
        

  

   

  

Ka 

.. Setelah dj oega wakilnja Adviseur 
vid Cooperatie dari badan E.Z., jalah 
Be Uma NAN UG 2 AA 

    

Na eng INA Lime naa 

Penerimaan daripada post andere' 
Oontvangsren sebesar f 404,50 melawan 
KAOS daa 3 S 

pat dalam Soos di Karangdjati, badan | 
“1 Cooperatie telah melang-. 

. Isoengkan rapat fahoenannja jg. diloe- | 
"1 E s - k « in 

Cooperatie jang 

'Oentoe menjingkatkan toelisan dan 
waktoe, maka kita hanja maoe koetib | 

0e  mentjatat satoe post. 
rah Atjeh, bakal mengadakan Djam- 

toean Joedowinoto jang datang dari 
Banjoemas, membikin causerienja dan 

| nasehat2 maka pada achirnja dilakoe- 
kan pemilihan pengoeroes baroe jang 
berobah soesoenannja mendjadi seba- 
gai berikoet: 

Voorzitter: t. Moeljodihardjo. 
Sec. t. Martaardjana. 
Penningm: t. Karjowiredjo. 
Comm: t.t. Soewignjo (ex-Voorzitter 

lama) dan Sastrodimedjo. 
Pembitjaraan berdjalan sampai me- 

lewati djam 12 dengan serba selamat 
segala sesoeatoenja. » 

Kemoedian oentoeng di bagi-bagi 
kan jang teroes masoek ke dalam ma- 
Sing-masing . poenja - sakoe, seperti 
djoega segala santapan jang toeroen 
via tenggorokan. 

Perloe ditjatat disini, bahwa tocan 
A. W. dan Kemrandjen poen toeroet 
hadlir. Kepadanja banjak disampaikan 
terima kasih berhoeboeng dengan be- 
berapa pertolongan praktisch terhadap 
djalannja — administratie — Cooperatie 
(A. Hamid). 

Komperensi Persatoean Pernoeda 
Taman Siswa. 

2728 Januari- 
nuari '40. 

Tanggal 28/29 Januari ' 40, Rapat 
PPTS daerah Ketjil Widjojokoesoe- 

mo, poen akan melangsoengkan Kon- 
perensinja, ja'ni darai tanggal 27/28- 
30 Januari '40 bertempat di Soempi- 
oeh, 

Programanja adalah 
koet: 

Tanggal 27/28 Januari '40, Malam 
Receptie. 

Tanggal 28 Januari '40, Rapat Ma- 
djelis Daerah in pleno. (pagi). 

30. Fa- 

seperti beri- 

toetoep I (siang). 
Tanggal 28/29 Janurai '40, Rapat 

tertoetoep II. 
Tanggal 29 Januari '40, Rapat ter- 

toetoep Ill. 
Tanggal 29/30: Kunstavond. 
Tanggal 30 Januari '40, Excursie 

dan tanggal 30/31 Januari '40: Malam 
Perpisahan. 

Daerah2 lain2nja ja'ni daerah Dja- 
wa Tengah, Konperensinja di Sema- 
rang. Daerah Djawa Timoer di Pro- 
bolinggo. 

Bat 

BATANG. 
Perobahan statuten. 

Telah diterima dengan baik ang- 
garan dasar jang  diobah, dari per- 

. koempoelan ,,/Ngoepojo Mino” di Ba- 
tang (Djawa Tengah). 

F Ci 

DJOKJAKARTA. 

H. B. Moehammadijah. 

Dengan selamat Toean M.. Joenoes 
Anis oetoesan H.B. Moehammadijah 
telah sampai di Djokja pada tanggal 
30 December 1940 dari perdjalanan- 
nja mengoendjoengi Moehammadijah 
di Bali, Kedatangan t. Joenoes di 
Bali disamboet dengan penoeh per- 
hatian dan minat. Beliau mengoen- 
djoengi Conferentie Moehammadijah 
an bertempat di Negara-Singara- 

a. 
Dalam 

koendjoengan penoeh, dan perhatian 
memoeaskan '— Moga-moga  hidoep 
soeboerlah Moehammadijah disana, 
dan teroes mendjalar ke-Seloeroeh 
Soenda ketjil. (Pers Mi). 

P. K. O. Moehammadijah. 

Semangat mengerdjakan @oerban 
jang pernah diberitakan, dan telah 
mendjadi peroendingan H.B. Moe- 
hammadijah Madjelis P.K.O. dengan 
Moehammadijah Blok I di Djokja- 
karta, sekarang berhoeboeng dengan 
masih dikenakannja keurloon bina- 
tang jang akan disembelih, sebagai- 
mana tahoen jang laloe, ialah kam- 
bing f 0,20 dan lemboe atau kerbau 
f 0.50, sekarang sedang dimadjoe- 
kan rekest agar dibebaskan djoega 
dari beja keurloon itoe, 

P "1. (Pers Mi). 

Pemoeda Moehammadijah. 
Menoeroet kepoetoesan Congres Moe- 
hammadijah ke 28 di Medan, oentoek 
nummer2 perlombaan itoe telah dite- 
tapkan sebagai dibawah ini. 

An Mena tinggi dengan aan- 
D0 loop. Ma 

| 2. Melontjat djaoeh dengan aan- 
loop 

18. Berlari kentjang 100 meter. 
114 Melemparkan speer (Tombak 

(Marathonloop) 10 ” 5. Duurloop 
2. Kilometer. Bh 

- Bersiaplah dengan berkemaslah 
moelai sekarang - djo oentoek 
Congres 29 di Djokja jang akan da- 

: tang. k (Pers Mi). KARNA 
TAS 5 

   Djambore Hizboel Wathon Daerah 
Sa Atjeh: 
Atjeh: bahwa Hizboel Wathon Dae- 

bore Daerah ke 3, bertempat Blang 
Oe (Maurax) nanti pada tanggal 18   sampai 22 Januari 1940 depan ini, 

1. (Pers Mi) 
MA ana MG ag Sa ipank » ae 

Tanggal 28 Januari '40, Rapat ter- 

openbaarnja mendapat. 

pemberantasan pest resort Pekalongan,   

—— 

  

dong dalam waktoe jang pendek. 

kan. Mintaklah keterangan lebih   jang memoeaskan! 

OENTOEK KEPENTINGAN TOEAN! 
OENTOEK KEPENTINGAN FAMILIE TOEAN! 

OENTOEK KEPENTINGAN BANGSA TOEAN! 

HIMPOENAN BOUW & SPAARKAS 
»BOROBOEDOER" 

bersedia bocat membelikan atau membikin oentoek Toean-toecan 
(Njonja-njonja) tanah-tanah, roemah-rcemah dan gedong-ge- 

Simpanan tiap boelan f 0.50 dapat pindjaman seharga f 250.— 
Simpanan tiap boelan ,, 1.— dapat pindjaman seharga ,, 500.— 
Simpanan tiap boelan ,, 2.— dapat pindjaman seharga ,, 1000.— 
Simpanan tiap boelan ,, 3.— dapat pindjaman seharga ,, 1500.— 
dan begitoe seteroesnja sampai boeat pindjaman 

HIMPOENAN BOUW- & SPAARKAS ,,BOROBOEDOER” ada 
satoe badan cooperatie satoe-satoenja kepoenjaan bangsa Indo- 
nesia, jang mengoesahakan bouwkas boeat seloeroeh Indonesia 

dan boeat bangsa Indonesia, dengan djalan memberikan pindja- 
man oeang tiada pakai rente. Peratoeran sangat menjenang- 

di Bioscoopweg No. 8, iboekota BOGOR (BUITENZORG). 

Directeur: Mr. ALWI. 

Dimana beloem ada Agent bisa diadakan dengan peratoeran 

seharga ,, 7500.-— 

djaoeh pada Hoofdkantoornja     

  

Akan diboeka : 

Februari 
Oentoek 

  

The Tutorial Academy 
CAMBRIDGE (Junior dan Senior) 

Disamping peladjaran dan Cursu-2 biasa, dalam boelan 

Permintaan maroek dan keterangan harap berhoeboengan dengan 

adres sekolahan tsb: Gg. Klintji 84, Batavia-0. 

1940 

    

  

TOKO "MEDAN" Pasar Senen No.139 Batavia-C. 

BAROE dalam sega'a-galanja. SERVICE. 

PERSEDIAAN ?? Memoeiskan dan tjoekoep dari segala 
matjam BATIK2- TENOENAN- Manu acturen (bakat badjoe) 

Koendjoengiiah beramai-ramai ! 

N. B Terima pesanan dari loear kota Batavia. 

MEDAN” | te 
    

  

  

    Pa 

KAS - BOEK 
boeat tahoen 

1940 
dan kita ada sedia matjam' 

boekoe dengan harga speciaal. 

Toko ORION 
Kramat 14 -. Batavia - Centrum 

Tel. 1981 Wi. 

PE KE EN 

MOETASI. 

Dept. van Econ. Zaken. 

Diserahi oentoek sementara mendja- 
bat ambtenaar boeat peroesahaan pada 
Afdeeling Nijverheid, t. Roeslan Abdul- 
gani, sekarang partikelir dengan pen- 
djandjian  dibantoekan pada Nijver- 
heidsconsulent,  diserahi — pimpinan 
Consuitatiebureau Nijverheid di Soera- 
baja. 

Dibantoekan Hoofd Aideeling Land- 
bouwvoorlichting dan Binnenvissche- 
rij dari Dienst pertanian, £. Ir. Kasian 
Abdoelah- Tohir,  landbouwconsulent 
2e klas, dengan  perdjandjian berke- 
doedoekan di Batavia-Centrum. 

D..V. G. 
Dipindah dari Semarang ke Banjoe- 

mas Gouv. Indisch arts. R. Soeparman 
Tjokroatmodjo. 

Moelai 18 Januari 1940 dipindah ke 

Tegal dan Kedoe, Gouv. Ind. arts t. 
Aminoedin sekarang ditempatkan pa- 
da Gouvernementscentrale Burgerlijke 
Ziekeninrichting di Semarang. 

Dienst v.h. Boschwezen. 
Diangkat mendjadi boschopzichter 

oentoek sementara, t. R. Soekarjodi 
Kartosoedarmo, sekarang adspirant- 
boschopzichter oentoek sementara. 
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Adminisirstie 

ALGEMEENE 

CENTRALE 
BANK N. V. 

NoordwijkNo 8, 
RATAVIA.-C, 
Merditaweg 13, 
BANDOENG. 

   

   



    

    
     

    

  

          

  

      

     
   

                        

  

                                                                              

    

      

  

          

    

                                  

   

  

    

    

    

     

    
   

   

  

   

    
   

  

   

   
    
   

  

   

    

   

     

      

   

    

   

    
    
     
     

  

   
    
    

  

5 Pi 1 X3 LI. Me 5 

telah ketjserian satoe sepeda kepoe- | 
' njaan Tje' Oeng anak Rad n Ali kleer 

| bagian  Islamijah, mak: anji: 

| perkara seperti diba Ka 

| Kira-kira poek Se- 
lasa tanggal 9 Januari 1940, adalan 

“ salah satoe kenalan Tje' O. nama 
Ren sedang berdjalan didjalanan be- | 
sar pada bagian sekolah terseboet 

' kebetoelan Ren ada melihat orang 

| Oeng, lantas itoe Ren teroes kasi ta- 
| hoe pada Tje' Oeng, maka Tje' Oeng 

. dan Oestaz Abduliatip mengedjar itoe 
“ pentjoeri sampai djalan ampat dan | 

bawang Bakoeng jang k.l. djaoehnja 
|1K. M. sehingga sepeda dan pentjoe 
“Fi tida” ketemoe, ketika Tje' Oeng pce 

“ maka . pada ketika itoe Ren Kasih 

2 dak berapa lama datang doea Reser- 

mah Petoeroen kedapatan roda sepe 

“peda lain. 

- lisi dengan naik auto PERNIAGAAN 
| jang kebetoelan ini auto sedang akan 

“ini sangat kita poedjikan moedah2an 

GRO 

   
    

       

  

   
   

  

          

    

maker pasar. Menggala, jaitoe moerid 

        

    

  

mengambil satoe sepeda diloear roe- 
mah sekolah jang kepoenjaan Tje 

teroes kehoetan Djoeroeng Senay Ke | 

lang keroemahnja sebab takoet pada 
orang toeanja kebetoelan didjalan | 
ketemoe dengan kakaknja Den Tji, 

toendjoek pada Den Tji', djoestroe 
itoe sang pentjoeri sedang berdjalan 
nama Mad lantas Den Tji' menanja 
itoe pentjoeri: Apakah kamoe ada 
ambil sepeda, maka djawabnja, tidak 
sekali2 dengan keras tidak akan me- 
ngakoes maka bertanja lagi Den Tji': 
Dimanakah roemahmoe: . djawab 
Mad di kampoeng Kibang str: 4, la- 
loe Den Tji' bersama Mad keroemah 
nja dan sepeda tidak djoega kedapa- 
tan. : 6 

Laloe tje' Oeng rapport pada kepa- 
la kampoeng Palembang, dengan tr 

se Salim dan Ishag mendapatkan 
Mad dan keroemahnja Petoeroen jg 
memang komplotnja, maka diroe- 

da jang sedang lagi ditjat idjo, roe- 
panja itoe roda kebetoelan Tje' Oeng 
jang poenja, tetapi bangkai jang la- 
in tidak ada, hanja ada bangkai se- 

Maka itoe Petoeroen dan Mad dita- 
nja dengan keras oleh reserse dengan 
tjara jang bengis, sebagai harimau ke 
temoe mangsanja, kemoedian itoe doea 
pentjoeri dengan terang mengakoe. 
Koerang lebih djam 3.30 itoe doea 

pentjoeri lantas dibawa ketangsi po- 

keliling kota boeat tjari pesisir. 
Berita lebih landjoet beloem lagi ki- 

ta ketahoei, sampai disini doeloe kita 
kabarkan. 
Ketangkasan polisi jang sematjam 

kedjadian jang lain2 dapat poela per- 
hatian. 

x 

Kabar jang paling achir menjoesoel 
lagi, pada malam Rebo tgl. 9 djalan 
10 Januari 1940 telah terdjadi lagi pem 
bongkaran di toko seorang Tionghoa 

  

AG OENA-OENA, 

| tang gempa : 
1» Jarkan doeloean, maka pembantoe Tj. 
“IX. menoelis lebih landjoet demikian: 

    

gala, hingga telah kerdja keras 
itoe malam djoega, lebih koerang 15 

Iorang Djawa koeli telah digiring ke- 

—
 angsi centoek diperiksa, sebab . ber- 

hoeboengan dengan toedoehan pihak 
polisi, karena koeli dari itoe toko ada 
lah bangsa Djawa djoega. Keterangan 
jang lebih terang akan menjoesoel. 

boemi memakan koerban Gempa 
Tn 'iboe anak. 

“Berhoeboeng dengan berita ten- 
smpa boemi jang pernah disi- 

Pada tanggal 22 Dec. ini di Poe- 

Tau Oena2 terdjadi gempa jang he- 

bat, pada djara 5 pagi, lamanja kira2 

“13 menit, sehingga meminta korban 
seorang iboe dan seorang anaknja, 

roati lemas dilaoetan, selainnja itoe, 

'roemahnja roeboeh, demikian goe- 

dang copra kepoenjaan toean A. Lasa 

hido seorang hartawan di Kololo se- 

bagian beroleh keroesakan, tapi tidak 

seberapa, sedang di Oena2 (tempat 

kedoedoekan radja) tidak korban apa 

apa. 
i Kadosa korban ini, bertinggal di- 

'kampoeng Kololio, diseboeah tempat 

dinamai Bambatjolo. — Mereka be- 

roemah dipinggir pantai, dalam roe- 

mahnja ada berlima, jaitoe soeaminja 

dan doea anaknja, serta seorang anak 

| familienja. 
Begitoelah setelah terdjadi gempa, 

mereka berlima tadi laloe sama toe- 

roen dari roemahnja, dengan mak- 

soed akan menghindar bahaja roe- 

mah roeboeh, tapi baroe sadja me- 

reka tiba ditanah, tiba2 tanah soedah 

roentoeh dan roemah poen roeboeh, 

Gian dengan seketika itoe djoega, air 

laoet masoek laloe memetjah diatas 

roentoehan tanah tadi, sehingga ber- 

lima mahloek tadi soedah mendjadi 

permainan ombak, oentoeng djoega, 

nja perempoean kira2 beroemoer 10 

tahcoen dan anak familie tadi, dapat 

lagi mentjapai tepi dengan peranta- 

raan seboeah batang jang terendam, 

tapi jang doea lagi, jaitoe iboe dan 
seorang anaknja laki, tidak timboel 
lagi, barangkali tertimboen oleh roe- 
mahnja jang roeboeh itoe. 

Kedjadian ini, laloe diberi tahoe 

kepada kepala kampoeng, jang laloe 
Gengan tjepat pergi ketempat itoe, 
kemoedian diberinja perintah akan 
membongkar lekas, roemah jang roe- 
boeh tadi, siapa tahce djangan2 kor- 
ban hanja tertindis oleh roemah itoe, 
tapi kemoedian kedoea korban itoe 
nanti didapat setelah doea djam ke- 
moedian, jaitoe setelah kedoeanja 
soedah timboel dengan sendirinja, 
kira2 100 meter djaoehnja dari roen- 
toehan tanah itoe. 

Iboenja didapat lebih doeloe, ke- 
moedian 15 minit baroe anaknja poe- 
la, tapi kedoeanja, walau bagaimana 
Gjoega oesaha, tida dapat ditolong 
lagi. — Toean Kepaia kampoeng, la- 
loe mengendarai auto, pergi merap- 
portkan hal itoe pada pt. Radja, la- 
loe jang moelia itoe, dengan tjepat 
datang ketempat itoe dengan mera- 
bawa mantri verpleger sekali tapi 
djoega soedah tidak dapat menolong 
lagi. z 5 

Iboe itoe kira2 beroemoer 40 ta- 
hoen bernama Hadjidja alias tilei Ha 
waisa dan anaknja beroemoer kl 5 
tahoen. — keadaan sangat menjedih 
kan, tapi kehendak Toehan tida da-   nama Khoe Miauw Tien di pasar Meng 

  

Sr 

Diperpandjang 2 boelan lagi 

OTE UITVERKOOP 

   

pat disalalikan lagi. 
   

  

AA em 

  

DENGAN 50” KORTING 
DARI HARGA BIASA, 

Oo Atas permintaan orang banjak 

  

  

'Maoeloe Tangahoe dan Oesman jang 

jang tiga jaitoe bapa-seorang anak | 

    

    
bagai kepala Kampoeng sangat dipoe 
dji, begitoe djoega toean djoeroetoe- 
lisnja, ta' ketinggalan poela poedjian 

kepada kedoea kepala djaga jaitoe 

selaloe siap dalam kewadjibannja, 

tapi kita tjela sangat, kepada doea 

kepala djaga poela jang walaupoen 

soedah dengar ada ketjelakaan, ha- 
nja pergi angkat boeboe (tempat me 

hanja pergi “memeriksa kelapanja, 
hal ini diharap soepaja tn. Kepala 

pada merekaa itoe. 

Kabarnja oleh Padoeka Radja, 
soedah diberi perintah soepaja kepa- 
la kampoeng Kololio, akan meedar- 
kan lijst derma oentoek ketjelakaan 
ini, hal mana soenggoeh-soenggoeh 
kami sangat mendjoendjoeng tinggi 
atasnja. & : 

Kita sama doakan, kiranja kedoea 
korban itoe, beroleh djalan lapang 
diachirat nanti. Sekian berita kor- 
ban, lain-lainnja tidak berarti. 

MAKASAR. 

Pemoeda P.S.S. berexcursie. 

Pada tanggal 31 December 1939 
djam 8 pagi, berangkatlah k.I. 30 o- 
rang pemoeda2 PSS ke Bontobiraeng 
Goa jang letaknja k.l. 10 km. dari ko 
ta Makassar, ialah salah satoe Desa 
jang sedikit tinggi dan disanalah se- 
|gala makam al-marhoem Radja2 Goa 
clan sekalian penglima2' perangnja. 

Sekalian pemoeda2 mengendarai 
Isepeda, terketjoewali Ketoea H. B. 
PSS dan Departement Sociaal me- 
ngedarai tiga roda. 

Dj. 8.45 tibalah pemoeda2 dimakam 
Radja Goa jang bergelar Latenri Ten- 
tang Daeng Sero Sultan Zainoeddin 
Petta Malampe Gemmena' Torisom 
paE jang terkenal dalam riwajat A- 
roe Plaka bersama2 isterinja Dang 
Talele, menoeroet pidato ketoea H.B. 

nia pada tanggal 6 April 1696 dikam 
pong Bontowala Makassar dan dje- 
nazatnja dimakamkan di Bontobira- 
eng atas permintaannja sendiri. 

Seteroesnja penoendjoek djalan 
(pendjaga makam itoe) mengadjak 
ke makamnja radja2 jang berperang 
56 tahoen dengan bangsa asing (Be- 
ianda) ialah Sultan Hasanoeddin Toe 
menanga ri Balla Pongkana, dan ma- 
kam Sultan Maliki Zaid Radja Pa- 
tingalowang Toemenanga ri Papang 
Batoena, disinilah ketoea H.B. PSS 
meriwajatkan zaman ke Emasan Goa 
jang mengambil tempo beberapa 
djam lamanja. 

Djam 11,15 tengah hari, berang- 
katlah kembali pemoeda2 ke kotta 
Makassar dengan gembira. 

Toean Hazim Halim meninggal doenia. 

Selang . beberapa hari. di Makasar 
telah berpoelang kerachmattoellah t. 
Hazim Halim dalam oesia 24 tahoen. 
Djenazatnja dimakamkan di Beroangin 
jang k.I. 2 km. djaoehnja dari kota. 

Banjak handai taulan, tidak koerang 
dari 400 orang lelaki dan perempoean 
mengantarkan ketempat koeboer. 

Toean2 Abdoel Moeloek (Perg. Pe- 
njedar Makasar), Moh. Saleh (Seri 
kat Sakerdja  Partikelir), Noeroeddin 
dg Paliwang (H.D.S. dan Al-Moea'lli- 
min), M. Taijeb Sarro (P.S.S. seloe- 
roehnja), MM. Sabara (Penoendjoek- 

berita-Makasar), Nadjamoeddin dg Ma 
lewa sebagai saudara dalam Perdjo- 
angan), Hadji Noeh (sebagai saudara 
dalam perdjoangan Igama Islam) ber- 

      

  

          

        
      

         

      

           

    
   
   

  

   

   

   

              

   

   
   

  

   

0000 Badi Ni harga doeloe ae pedato - kesedihannja ditinggalkan t. 

0. Muliply sama tali biasa.” F. 2-— Mean en ee da (karena ia terkenal dalam 
New Robin sama tali Spiral Fo Bo Leoecsereeres F. 2.50 pergerakan. : : 

3 SENAR se aa Oak PAN ai BM Me Keran akan) F. 3.00 PE | 
British Tournament, y. P4 Bem sila pan 2 kO0 Tak berapa lama kemoedian dari pa 

| Service 3 4 Hyatt MU ba al Pukyaji | FK. 350 da itoe anaknja marhoem djoega ine- 

Gueen Mary Ne BEAN 5 bai Sura 5.00 njoesoel ajahnja kedoenia jang fana. 

nan 2 Oia 5 mn RO MO ak, Mie Lin najeni L R 500: Ai hoyud 
ak an an Ah SS la nano Ko Pilihan anggauta gemeenteraad. 

harga netto $ 0.0 Di Gemeenteraad Makassar telah 
gut. F. 15.00 Roller skates FP. 450 | Siadakan Pilihan anggauta oentoek 

“F, 1800 - Tennis Ball Ind. hand FF, 150 Teng! ocahi koersi.  Semoeanja | | 

11250 Football Biadder No.5. 050 | Ada 405 soeara, 25 socara jang tidak 
TK AnO0  anyenhade 40 OLS MARS AN na 
“F.1250 Ta bni ae 

HF. 15.00 Pesenan lebih dari F. 10.— di e terbagi atas: : 

3 4 aga La Da Denda na $ Nadjamoedin dg. .Malewa 

3 Pe Rana as an Pn sa N. Maukar 74-sogara. 5 

FP 1500 Sore” ”—N 250 0, | & Sam8joeddin .dg.  Mangawing 
Ma AN en ND 3. ai 

rcule-” F 250 Nara sy 32 soeara. 
He : ' i Peraba Ta - 2 7 3 soeara. 2 

"" Badindakan Kok / o. cirissa 8 soeara. 

£" daa guality Mn si Ps Bah peiory 5 soeara. 

pap RR Foo moedin dg Malewa men 
| at jang terbanjak dan dia- |: 

mengisi lowongan koer-   

Keaktipan tocan ELH. Boenai se- 

ngambil ikan dilaocet) dan seorang | 

kampoeng memberi pengadjaran ke- $ 

PSS, al-marhoem ini meninggal Doe- | 

'Moeda), Daoed (Djoernalis dri Pem- | 

Oplossing Probleem No. 61 oleh 
W. MEREDITH, — Dd8-d6 dengan 

varianten : 
Ra , Le5b X d6. -- 2. Pd3-c5 -- dan 

3. Pc5-d7 mat. 
daan ,Dg6 Xx d6, 2. Pd3-f2 -- dan 3. 

Pf2-g4 mat. 
Djawaban jang betoel diterima da- 

ri toecan-toean: : 
R. Hasan Bisri, Margoena, Benja- 

min, H. St. Oloan, dan Rd. Hartono 

dari Batavia-Centrum, S. Padmodi- 

poero dari Mr.-Cornelis, Moechlissin 

dari Krawang, M. Kariban dari Che- 

ribon, Doersaw dari Tjiledoek, R. M. 

Soejadi dari Solo, Rd. Soemadi dari 

Kediri, M. Soepangkat dari Soengei- 

Gerong dan R. Roestamhadji dari 

Tebing-Tinggi. 

PUNTENLYST. 

M. Kariban, (48) 24. 
H. St. Oloan, (81) 22, 
R. Roestamhadji, (B2 20. 
Margoena, B1 19, 
S. Padmodipoero, (Se), 
Moeehlissin, (40) 17. 
Doersaw, (nj 
Rd. Soemadi, (14) 14. 
Benjamin, (S0) 11: 
Soebakir, nan 
R. M. Soejadi, (21) 10. 
Rd. Hartono, (10) 10. 
M. Soepangkat, CE 4, 
R. Hasan Bisri, LO 0: 
Kgs. Hasan Basri, MAY 2 aiba 
Soeharto Ismani, d0): 4, 
D. Mahambeng, RT AD, 
Dw. Soeleman, (2) 2. 
K. Djansen, Ka) “pa 
Soeradji, (6) — 
S. Mahambeng, (3 — 
Djokosarwono, on 

EHINDSPEL No. 4. 
Poetih: Kb8, Tb6, Ph6. 
Hitam: Ka2, Pg7, ph2. 
Poetih moelai main, dan bisa bikin 

remise. 
Djawaban selaat-laatnja hari Sela- 

sa tanggal 23 Januari mesti ada da- 
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boeat 
Tiap waktoe menerima moerid 

liang tenaga 
     

ngan ringkesnja: 

dosloe tida ada . 

Bandoeng: Kosambi 

Soerabaia: To 
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dan sekara 

endjoengan 14—Tel. 

Dipimpin oleh ,,00OM”. 

ea 
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   meta g 

lam tangan Pemimpin Rubbriek ini.- 
Djawaban tidak tjoekoep dengan 

sleutelzet sadja, melainkan mesti di- 
sertai dengan paling sedikit 2 variant 
boeat Doeazet, dan dengan semoea 
variant jang penting boeat Tigazet 
dan Eindspel atau partystelling. 

Boeat Doeazet diberikan 2 punt, 
boeat Tigazet 3 punt, dan boeat 
Eindspel dan Partystelling 4 punt. 

Barang siapa mentjapai 50 Punt, 
maka ia mendapat prijs f 2.50. 

Puntenlijst diadakan teroes, djadi 
boeat mereka jang salah djawaban a- 
tau boeat sementara berhalangan 
oentoek mendjawab, masih ada hara- 
pan akan mendapat prijs. Lain dari 
pada itoe setahoen sekali akan dibe- 
kan Directieprijs kepada penebak-pe- 
nebak jang mentjapai punt jang ter- 
banjak dalam tahoen jang soedah, ja- 
itoe le prijs f 7.50, 2e. prijs f 5.— dan 
3e. prijs f 2.50. (Tahoen jang kedoe- 
a soedah moelai 1 November 1939, 
djadi directieprijs ini akan diberikan 
pada 1 November 1940). 

Jang mendapat. prijs minggoe ini 
ialah toean BENJAMIN Petodjo-En- 
tjlek Gang 7 No. 5 Batavia-Centrum. 

Keterangan sedikit tentang Pun- 
tenlijst. Angka-angka jang terkoe- 
roeng itoelah boeat mereboet prijs 
f 2.50, dan angka-angka jang lain 

—A— 

  

10-Vingers- 
Bhadsysteem 
Rhythmisch 

Sae! 
Assthetisch 
Practisch     

Batavia-Centrum. 
Memberi akibat jang memoeaskan 
Dalam hal-ichawal mengetik mesin toelis 

kantoorpractijk jang toelen 
karee. Mintalah prospectus 

ng 
mendjadi... mseda kombali. 

: Djikalau Toean tida pertjaja, atawa masi bersangsi, kita 
persilahten Toean boeat preksa satoe soerat poedjinan dari 
tanggal 30 Augustus 1939, d'kirim zonder kita mengetahoei 
lebih doeloe, oleh SATOE AMBTENAAR di Bandoeng, de- 

»Saja poenja tenaga waktoe doeloe masih moeda jang 
Soeda ilang, sekarang datang kombali, poen napsoe jang 

.. Saja brani tanggoeng ...” Kalau per- 
loe penting dan ada orang jang beloera pertjaja, bagimana 
kemandjoerannja DJAMOE KUEAT No. 1. Tjap LAMPOE 
itoe, boleh ini soerat dikasih taoeken padanja. 

Hormat kita 

Djamoehandel & Industrie ,Tjap Lampce"- 
233F — Tel. 1034 . 

Bat.-C, Sawah Besar 2N — Tel. 5563 WI. 
Z. 1038 

  

(Model 1939). 
Gelang tangan oekiran berkembang 

  

  

| Rantai horloge pakai stempel Ichop 
F €     Tetep beroepa Emas, 

tapi harganja sanget moerah. 
Perijasan lapis-emas 22 krt. (emas oekon) terbikin menceroet pendap: : 

tan modern dari Ingenieur English. Lapisannja aloes dan radjin, koew 
|| tanggoeng 10 taoen dengan soerat dan model-model barang paling bz ' : 

Gelang rantei di-ijasin dengen rantei ke- 

& 

per paar f 3.50 Ts 
SENAR MPA PEMNNA : 

II tjil bocat madalion | » stuk f 6— Djoega & 
| Gelang krontjong oekiran berkembang Gerai 3 

| Cmatjem6stuk) an aa 
| Na boeat gelang rantei atawa ka- bermata 1 Se 

NN na aa o” Bbakf Ia PN 
. Rantei kaloeng model bidji ketimoen ata-F8:” : Me 

(| walainmodel. y stok pra Ken 
Haarspeld roepa-roepa matjem model ya LA BA MAT Na ana 

Kebajak speld roepa-roepa matjem mo- TAN Maen an 
del-paling baroe (brikoet ranteinja) » stel f 450  sangfi . 
Rantai horloge model biasa” » stuk f 5— Ta 

stuk f 6.— ” 

UG  PRIJSCOURANT-BERGAMBAR BOLEH DIMINTA GRATIS: 
|| HARGA TERSEBOET BELOEM TERITOENG ONKOST KIRIM, K' 

KIRIM OEWANG DOELOE DAPET ONKOST KIRIM VRIJ' 
F ET Y”, Toeloengagoeng, 

mma muna mam 
7 Rn 

“ 
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.. Economie rakjat Reg. 
gi Bandjarnegara 

5 Paberik goela Klampok jang sekarang 
| Soedah ditoetoep, terlaloe roesak 

Awal kata 

kami meneliti keadaan 
“tanah-tanah didalam reg. Ban- 

: djarnegara, disitoe dengan segara ki- 
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“ta dapat mengatakan bahwa tanah 
disitoe adalah tanah jang soeboer. 
Terboekti dari baiknja hasil tanah 

- jang terdapat didaerah tadi. Adapoen ' Pn Mere Na 
sebabnja, ketjoeali toeroennja hc 
djan disitoe tjoekoep, djoega banjak 

- terdapat irrigatie jang baik djoega. 
aa bab banjak air tadi, apa sadja 
jang ditanam berhatsil baik. 

Menilik lebarnja Un musa gan - 
ng-ladang jang penoeh den 

Kn aa bekal hidoep, tak dapat 
lah pikiran mengatakan, bahwa kea- 
Gaan ra'jat disitoe, jang hidoep dite- 
.ngah-tengah bahan hidoep tadi, se- 
ring kali menderita patjeklik jang 
maha heibat, sehingga memiloekan 
hati barang siapa jang melihatnja. 

Djadi disitoe adalah terdapat se- 
soeatoe keadaan jang sama sekali 
tak tjotjok dengan boektinja. Distrik 
Klampok  teroetama, jang dihiasa 
dengan tanaman bahan-bahan bekal 
hidoep jang amat baik, ra'jat djela- 
ta selaloe tergoda oleh kelaparan. 
Apa sebabnja? - 

40 tahoen kena pengaroek 
paberik goela Klampok. 

Na. Hidoep setjara tani beroe- 
— bah mendjadi hidoep mem- 

boedak. 
Menilik keadaan jang terseboet di- 

atas tadi, terang sekali bahwa dasar 
tjara mentjari penghidoepan ra'jat 
disitoe, adalah berdasar agrarisch 
(pertanian). Dan menilik keadaan 
jang sekarang masih dapat dilihat 
perbedaan .sebeloem dan sesoedah 
ada paberik goela, njatalah kepada 
kita, bahwa hidoep mereka sebeloem 
ada paberik lebih sentosa lebih aman 
dari pada sesoedahnja. Karena pada 
ketika itoe soedah senang hidoep de- 
ngan hatsil tanahnja, dengan tjoe- 
koep segala-galanja, djadi hal hidoep 
memakai oeang, beloem begitoe ber- 
djalan. 

Sampai sekarang hanja terdapat 
beberapa orang sadja jang hidoep ti- 
dak mempergoenakan oecang, melain- 
kan mieloeloe memoetarkan hasil ta- 
nahnja. Artinja: orang terseboet ha- 
nja memboetoehkan garam dan per- 
kakas besi sadja jang terpaksa ia 
mentjari oeang dengan djalan men- 
djoeal (mengoeroepkan) hasil tanah- 
nja dengan barang terseboet diatas 
itoe. Pakaian dan minjak oentoek 
lampoenja, diboeatnja sendiri. Pakai- 
an menenoen sendiri benangnja dari 
randoe tanaman sendiri. Minjak oen- 
toek lampoenja minjak kelapa, jang 
djoega diboeatnja sendiri. Hanja se- 
kali tempo sadja membeli pakaian 
toko, oentoek kebesaran hatinja. Di- 
Sitoe ternjata hidoep mereka tente- 
ram. 

Tetapi, sesoedah paberik diboeka, 
diobralnja ocang, didjandji-d jandji- 
kan hal jang €nak-€nak, jang sedap 
“didengar dan menarik hati barang 
“siapa jang mendengar, loepalah ra@- 
sat disitoe, laloe terpoeloet oleh ce- 
ng, disewakannja tanahnja kepabe- 

.k, digantinja dengan ocang, karena 
“kirannja tak perloe mengeloearkan 

|. ringat, telah dapat memetik hasit 
ahnja jang soedah beroepa oeang 
J moedah djoega oentoek mentja- 

" tegala maksoednja. Dari timboel- 
.fikiran begitoe tadi, terdorong 
“oleh desakan-desakan jang la- 
'ka tergelintjirlah sebagian be- 
boleh kami katakan semoea. 
isitoe mendjadi sendin ja 

Pjat jang tak bertanah, da- 
| mendapat oeang dengan 
jaitoe dengan djalan boe- 

| aman teboe, ataupoen di- 
“ ndek kata dengan moedah 

veroleh oeang karena pti- 
" sekarang loepalah ting 
3 mojangnja, jaitoe hi- 

, beroebahlah mendjadi 
mempergoenakan oe- 

  

  

Dibawah ini adalah penilikan 
dan tindjauan didaerah Bandjar 
negara dari beberapa poeloeh 
tahoen j.l. sampai kini. Pemban 
toe kita S.A.S. mengissahkan 
keadaan toe, sambil menoen- 
djoekkan beberapa peristiwa 
jang menjedihkan, jang perloe 
sekali mendapat perhatian dari' 
jang berwadjib, oentoek mema- 
djoekan perekonomian rakjat. 

Dilembaran kedoea, pemban- 
toe A. Hamid, meloekiskan te- 
rang djoega soal keadaan di 
Djawa Tengah. Boleh diambii 
perbandingan oleh sidang ra- 
mai. (Red. Pemandangan).     

b. Schuldbevrijding. 
— 10046 dari jang empoenja sawah | 

  

ang, dengan boeroeh mentjari oepah 
coeang, Tidak maoe bergerak kalau 
pergerakannja tidak memperoleh oe- 
ang. 

' Peri penghidoepan selama 
paberik masih ada. 

Tadi telah saja oeraikan, bahwa 
hidoep mereka soedah mendjadi ka- 
oem boeroeh, dan soedah dibawah 

ngaroeh oeang. Tjara mergka hi- 
Ito. beroebah sama sekali dengan 
c'dlikan n@ngk mojangnja, karena se- 
karang mereka hidoep berfoeja-foe ja, 
berdjoedi, pendek kata laloe tergelin- 
tjir kedalam djoerang kemaksijatan. 
Dari sebab mereka hidoep demikian 
itoe, hidoepnja laloe mendjadi roe- 
sak, karena boetoeh oeang oentoek 
berfoeja-foeja, laloe mendjalankan 
tipoe moeslihat matjam-matjam asal 
memperoleh oeang Misalnja jang ter 
kedji ialah mendjalankan pentjoeri 
an kampak atau rampok dan begal. 
Kacem perempoean laloe melakoekan 
pekerdjaan jang hina, mendjoeal ba- 
dannja, oentoek pemoecas hawa nafsoe 
siboeaja darat. Wajang, tajoeb ham- 
pir terdengar tiap hari, tidak hanja 
disatoe doea tempat melainkan dibe- 
berapa tempat. 

Demikian itoe 40 taoen lamanja, 
sehingga telah mendarah daging se- 
hingga sekarang tempat-tempat di- 
daerah ini tersohor pendjahatnja dan 
perempoean djalangnja (meskipoen 
didesa), sehingga kesehatan banjak 
terganggoe. 

Dari penjakit darah kotor, dion- 
Gerdistrik Mandiradja 7075 & 8070. 
Begitoe poela oentoek menjangatkan 
60K... 75K rakjat onderdistrict 
Mandiradja, Poerwanagara, ra'jat- 
nja kena penjakit soeka mengambil 
milik orang lain zonder minta idzin 
kepada jang poenja. Demikianlah 
akibat paberik goela, jang telah me- 
robah dasar hidoepnja ra'jat dida- 
@rahnja, mendjadi rakjat jang roesak 
rochani dan djasmaninja. 

Bagaimana sesoedah pube- 
rik tidak giling? 

Pengaroeh paberik jang empat 
poeloeh tahoen lamanja, telah mera- 
soek kedarah daging ra'jat disitoe. 
Sekarang mereka soedah tak mendja 
lankan pertanian, sebab hendak me- 
nanam, tanah dalam pindjaman, roe- 
mah dalam pindjaman. Tiap-tiap ha- 
ri boetoeh oeang padahal paberik 
ditoetoep,: perboeroshan tidak ada, 
peroet lapar, badjoe roesak, ingin 
menanggap ronggeng (penari) atau 
wajang, ingin berdjoedi, maka poe- 
singlah ra'jat disitoe, kepoesingan mereka itoe, laloe berboeat hal jang lebih dari roesoeh. 

Djadi tidak amanlah keadaan pada 
waktoe itoe, jaitoe perobahan dari 
hidoep berfoeja-foeja, dirobah men- 
djadi tidak ada oeang dengan tjepat- nja. Sehingga banjak rakjat jang me- 
nanggoeng kelaparan. Sampai dima- 

jang tak lakoe digadaikan masih, se- 
dangkan pohon pisang diidjonkan, 
itoe jang poenja. Jang tak poenja? Laloe nekat mentjoeri. Moelai anak poen ikoet djoega telah melihat mil. Jen jang demikian itoe. 

Apa daja oepaja jang wadjib? 
Melihat hal jang maha mengcha- | watirkan itoe, jang wadjib laloe me- ngambil berbagai-bagai tindakan, oentoek membasmi basrai segalanja itoe, Oempama: “10 

a. oentoek membasmi kela aran di- daerah Mandiradja, rakjat menda pat keboetoehan hidoep, jang le- laki disoeroeh bekerdja: oentoek keperloean oemoem, seperti mem- perbaiki 
mah Ass. Wed, dan lain-lainnja   dan keboen k pa dida€rah ter- seboet, hanja ke ihatannja sadia 

PEMANDANGAN 
  

  

na kemelaratan ra'jat? Djangankan 

| nas, beroesaha dengan segen 

djalan, memboecat roe. 

Dari sebab.   
  

NEDERLAND BERLAKOE AWAS. 
Lu na TES Asus unnN mena 2m Cp RM NgRa KA Se NK BOOka ta en nan 

      

  

Lembaran ke HF pagiha IT 
  

    
Berhoeboeng dengan kedjadian2 jan g tak enak goena negeri netral, jang negeri Belanda poen bersikap awas. Serdadoe2 Belanda bersiap di 

eroepa pelanggaran batas2, 
Brabant. 

njak, tetapi alat perlengkapannja mi 

  

mei 
Meskingan djoemlahnjd: tak. ba 

odern, 
. 

  

empoenja, tetapi sebetoelnja da- 
lam pindjaman semoea, maka da- 
lam onderdistrik Mandiradja toe- 
an Ass. Wedono telah mengambil 
oeang dari bank, oentoek mene- 
boesi tanah-tanah dan keboen 
kelapa jang dalam gadai, agar 
mereka hidoep sebagai tani lagi. 
Mereka di soeroeh mengambali: 

kan dengan tjitjilan jang ringan 
sekali. 

C. “Teeltdwang ordonnantie diperintah 
kan dengan kekerasan jang ter- 
njata didasarkan ketjintaan, jang 
dengan oesaha ini. barangkali 
akan berhatsil baik. 

d.. Memelihara tawon dan ikan. Boe 
pati ikoet djoega memadjoekan 
economie ra'jat. Tanah-tanah jg 
dibawah pohon-pohonan, jang se- 
kira tak moengkin dapat ditana- 
mi, soepaja dioesahakan didjadi- 
kan tempat memelihara ikan goe- 
rami atau matjam lain-lainnja. 
Dan masih banjak oesaha lagi. 

ra “Boeah cesaha. 
Karena roesaknja kebatinan ra'jat 

telah terlaloe sangat meskipoen daja 
sepaja dari jang wadjib begitoe, toch 
hasilnja sedikit sekali sampai dewa- 
sa. ini, beloem boleh dikatakan se- 
dang. Karena rakjat soedah djadi pe 
malas, . 

Akibat roesaknja economie. 
Hal ini ta? perloe kami oetarakan disi 

ni, barangkali semoea telah dapat 
merabanja. Onderwijspoen terpaksa 
tidak madjoe. 

Padahal . menilik jang masih ada 
sedikit sedikit, ra'jat disitoe, mem- 
poenjai kepandaian menganjam, me- 
nenoen! Dan bahan-bahanpoen ba- 
njak djoega, Tetapi mereka beloem 
begitoe insjaf akan mendjalaninja. 

Oesaha dari tenaga ra'jat boleh 
dikata nihil. Tidak ada Sesoeatoe par tij jang beroesaha memperbaikinja 
Apa sebab? Ini penoelis beloem mem poenjai kejakinan jang pasti, apa jang  mendjadi sebabnja. Tetapi alangkah tjepat kerdjanja djikalau kerdja jang wadjib begitoe baiknja dan disokong ol&h tenaga ra'jat jang teratoer, mana-mana sadja jang moengkin dikerdjakan bersama-sa. ma. 

Patoet dipoed ji Boepati, Bandjarnegara telah be- roesaha dengan segenap kabidjaksa- naan beliau, dengan djalan apa sa-' dja, jang dapat membimbing rakjat djelata, kearah hidoep tertib dan da- mai. Onderwijs bermatjam-mat jan jang dioesahakan oleh beliau. Oen- toek sekolah tani, doekoen beranak, enz. agar dapat menerangi rakjat djelata. "MERN, “Begitoe poela tocan Ass, Wedono. Mandiradja sekarang, ' patoet poela tidak diloepakan djasanja, poela pa- da rakjat, karena beliau tidak tahoe siang dan malam, hoedjan dan pa- 
tena- 

Kjatnja 
3 pan oelja. 

. Pengharapan. Moedah-moedahan,, Png jang memang moengkin. Dan me- ngoentoengkan oepama pekerdjaan tangan dan menoekang, diperbaiki, dan dikerasi poela dengan berdasar belas kasihan dan dioesahakan poela tjara mengerdjakannja, agar menam bah perbaikan economie 'mert&ka, se- 

ganja, oentoek membawa kearah djalan jang sehat dan 

“hingga dapat memperbaiki 'roehani ra'jat jang telah mendjadi tidak ke- . roean. 
“» Sekian keadaan economie ra'jat di mg reg. Bandjarnegara Ba arat. , 

« 
TNO BANgnnan ematnenan 

ai 

  

  

PEPERANGAN DENGAN PENSIL 

DAN KERTAS. 

Pekerdjaan ' Dienst Rahasia 
mentjari Rahasia Moesoeh. 

Dari pihak Inggeris kita menerima 
oeraian seperti berikoet: 

Dalam satoe gedoeng dekat Lon- 
don pada masa ini dengan hiboek 
bekerdja sepasoekan laki2 dan pe- 
rempoean-perempocan jang dengan 
kepandaiannja dan ketjepatan otak 
nja dapat menentoekan keselamatan 
satoe pasoekan serdadoe2, kapal2 dari 
Angkatan Laoet dan rantjangan2 pe 
perangan dari Angkatan Oedara Ing- 
geris (Royal Air Force). 

Satoe kesalahan, satoe kesilapan 
atau kegagalan jang mereka lakoe- 
kan dapat menjebabkan kekalahan 
tentara dalam satoe campaghe atau 
pertempoeran. 

Kalau mereka dapat mentjari ar- 
ti atau keterangan satoe kalimat 
atau satoe perkataan sadja, pepera- 
ngan jang besar, baikpoen  dilaoet 
maoepoen didarat akan berachir de- 
ngan kemenangan bagi tentara sendi- 
ri, 

Pekerdjaan laki2 dan perempoecan- 
perempoean itoe ialah menjelidiki 
dan menerangkan keterangan2 atau 
pesanan2 rahasia jang dikirimkan 
oleh militer moesoeh, atau spion? pa 
da angkatan laocet atau angkatan oe- 
Gara, atau oleh agent2 moesoeh jang 
bekerdja di Inggeris atau dinegeri2 
jang neutral kepada poetjoek segala 
angkatan dinegerinja. 

Didalam kantornja mereka bisa 
mendapat keterangan jang sangat 
penting oentoek kepala dari angka- 
tan laoet, oedara atau tentara sete- 
lah menjelidiki angka2 jang bersoe- 
soen-soesoen  itoe atau perkataan? 
jang soesoenannja tidak tentoe atau kotjar-katjir, akan tetapi semoeanja | berisi soeatoe perintah atau pesanan 
pesanan rahasia. 

Otak lawan otak. Seorang gentleman jang 'soedah toea, lengkap dengan tongkat dan ka tja matanja sekali, berdjalan-djalan dengan soekarnja diantara orang2 jang ramai disatoe straat di London. 

Djika dibandingkan dengan pemoe da2 jang memanggoel senapan dan berbaris dengan gagah dan teratoer, njata benar betapa ketjilnja badan grang toea itoe, jang achirnja kare- na ketjil badannja hilang lenjap dari pemandangan, #des 
Kita seakan-akan tidak pertjaja bahwa djiwa anak2 moeda dan beri- boe-riboe lagi seperti mereka berada Galam tangan orang toea itoe, atau tegasnja pada soeatoe hari tergan- toeng pada ketadjaman pikiran (o- tak) jang ada dibelakang mata jang koerang tadjam itoe didalam kepala jang soedah oebanan, Potongan ba- dan orang itoe boleh mendjadikan ia boelan-boelanan dari satoe toekang bikin . leloetjon, karena keadaannja, seperti seorang ,,professor jang. se. ring silap”. Akan tetapi sekarang ia dipanggil oleh Kepala dari Intelligen- ce Service oentoek mengadoe kepan- daiannja dengan lawatnja ng ke. locar dari Universiteit Bonn'atau Hei delberg. Orang toea seperti itoe tidak akan bisa menembak denga an, senapan satoe pintoe loemboeng Tante ditom. 
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PENOETOEPAN Post, 

Ke Australia. 

Minggoe 14 Jan. dengan Knilm 
boeat Soerahaja, Malang, .Tjepoe, 
Denpasar (Bali), Koepang dan 
tralia, 

Aus- 

Pengambilan penghabisan soerat? 
sangeteekend di Hoofdpc 1toor 
Sabtoe djam 6 sore dan soerat? biasa 
Minggoe djam 11.30 siang. 

   

Ke Nederland. 

Senen 15 Jan. dengan Klm. boeat 
Palembang, Djambi, Benkoclen, Ban- 
ka, Soematera Timoer dan Barat, " 
panoeli, Atjeh, Pinang, Singapore 
Siam, Indo-China, Hongkong, Tior 
kok, Djepang, Philippina, India 
lon. Afghanistan, Iran, Ir ag, $ 
Toerki, Balkan, Mesir, Afrika E 
pah dan Amerika. 

    a 

    

            

Berhoeboengan dengan Bangkok- 
Alexandria-Kaapstad, tapi tidak di- 
tanggoeng. 

Pengiriman2 di Napels d 3 Aa , i 
kan dan dilandjostkan de 
ta-api. 

        

Pengambilar 2 
sangeteekend djam 8.30 p: 
rat2 biasa djam 8.45 pagi 

     

Ke Indo-China. 

Selasa 16 Jan. dengan Kniim. boe- 
at Palembang 
Bangka), gapore (Siraits), Sai. 
gon (Indo-China). Hongkong, Tiong- kok, Djepang,' Mansjoekwo, Siberia. Philippina, Guam, poelan2 Hawaii 
dan Amerika, 

    

  

        

. Berhoeboengan dengan Trans Baci tie”. 
4 

Pengambilan penghabisan soerat? aangeteekend Senen djam 5-s0ore dan soerat2 biasa Selasa djam 6.30. pagi. 

  

patkan 10 m. sekalipoen daripadanja, akan tetapi dengan kepandaiann ja mentjari-tjari angka2 dan code? i4 dapat mengalangi soepaja beriboe- riboe anik2 moeda. serdadoe2, tidak mendjadi cempan peloeroe jatau di. sembelih dilapangan perang. 

Intelligence Service Inggeris pada Perang Besar jang laloe termashoer karena ketjakapannja, dan diakoei sebagai soeatoe alat perang jang ber | bahaja diseloeroeh doenia. 

Beberapa ahli2 dan orang2 pandai jang memboeat Dienst Rahasia itos sedemikian mashoernja telah tidak ada lagi sekarang, akan tetapi dari pintoe sSekolah2 tinggi di Oxford dan Cambridge keloearlah angkatan ba- roe jang mendvedoeki tempat orang2 toea itoe. 

Djaoeh dari boenji senapan mesin dan dengoeng meriam jang besar2 bekerdja sepasoekan laki2 dan perem poean dalam satoe kantoor rahasis jang djoega mendjalankan tjaranja berperang dengan kaoem Nazi itoe, akan tetapi hanja bersendjatakan kertas, pensil dan...... otak. 

  
 



  

  

     

         

   

                    

   

NT V.O.R.O. 

| Tender Y.D.G. 8 golilengte 89,32M. 

n Minproela Ja 

8.30 Ditaman anak-anak atas piMpi- 

nan nona Soerjati. 

11.00 Lagoe Djawa. 2 

. 11.30 Lagoe “Tionghoa. “3g 

12.00 Lagoe Tt 

- 14.00 Berhenti. 
53 

17.00 Ketjapi-orkest Sekar Galih Se- 

djati”. 
20.00 Piringan hitam. 

20.05 Krontjong-Orkest 
Star.” 

23.30 Toetoep. 

Senen, 15 Jan. 

10.00 Lagoe Soenda. 

10.30 Lagoe Tionghoa. 

11.00 Gambang-Kromong. 

11.30 Lagoe Krontjong dan Stamboel. 

12.00 Lagoe Djawa. 

12.30 Lagoe Ambon. -j 

13.00 Lagoe Hindustan. “Ng 

13.30 Leloetjon Kua Toemboe. 

14.00 Berhenti... - 

17.00 Lagoe Arab. 

17.30 Lagoe Melajoe Seberang. 

18.00 Lagoe Hawaiian. : 

18.30 Lagoe Belioni. ad aa 

18.50 Pendjawaban soerat2 dan Rap- 

ort. 

19.00 bembatjaan dari soerat2 kabar. 

19.30 Lagoe Barat. Pn 

20.00 Krontjong-orkest ,Batavia-Sire- 

nen”.. 

23.00 Berhenti. 

PEN NIROM TIMOER. 
Djawa Barat. 

Senen, 15 Jan. 

Bandoeng Il 197, Batavia II 197, 

P.M.H. 45. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

17.03 Isi programma. 

17.05 Studio-Orkest. 

18.30 Lagoe Bali. 

19.00 Pemandangan oemoem. 

19.20 Gamelan Djawa dari Magelang. 

19.30 Mendjawabi soerat dan rapport. 

19.35 Berita Pers. 

20.15 Krontjong. 
2045 Pembitjaraan Pendjagaan baha- 

,The Silver 

I'atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 

Batavia IL 192, Batavia 1 197, 

— P.M.H, 45. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

17.03 Isi programma. 
17.05: Lagoe Tionghoa modern. 

17.15. Taman Pemoeda. 

18.00 Kaboedajaan Mitra Soenda. 

18.30 Pemb. Kitab Indjil. 

19.00 Studio-Orkest . 

19.30 Mendjawabi soerat dan rapport. 

19.35 Berita Pers. 

20.00 Concert Tionghoa. 

21.30 Lagoe Malaya Singapore. 

21.40 Murziekv. ,,Silihwangi”. 

23.00 Toetoep, 
PM,N, 29. -: 

22.00 Muziekv. ,Silih Wangi”. 

23.30 Lagoe Melajoe. ana 

24.00 Toetoep. aan 

PROGRAMMA NIROM. 
“ Penjiaran Barat. 

Dias 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m, 12.-— 

120, Buitenzorg 182, Che- 

ribon 108, Pekaiongan 92, Soekaboe- 

mi 192, Oost dan Midden-Java: Soe- 

rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 

25 m. Soerabaja HI 196, Semarang 

122, Malang, Djokja 181, Solo 188, 

Tjepoe 186. 

Bandoeng 

Senen, 1 5»Jan. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

17.01 Isi programa. 
17.03 Aneka warna. 

18.00 Taman Pemoeda. 

18.30 Cabaret Djerman. 
19.00 Berita Pers dan Oedara. 

19.25 Piano-yoordrachit. 

20.05 Pemandangan oemoem. 

20.20 Marcel Wittrisch berlagoe. 

20.30. Populair concert. 
21.00 Berita disco. 

21,30 Tiga matjam mpesik. 

21.58 Koers di Amsterdam. 

22.00 Tanda waktoe. 

22.01 Swing-muziek. 

22.30 Orkest Ilja Livsehakofi. 
23.00 Toetoep. 

Selasa, 16 Jan. 

Pemboekaan. 
Berita Pers. 
Gymnastiek. 5 Haag 

Dari plaat gram. 
Tanda waktoe. 
Dari plaat gram. ba 
Berita Pers. 
Dari plaat gram. 

Toetoep. 
Tanda waktoe. Pemb. 

6.30 
6.31 
6.38 
6.50 
7.00 
7.01 
7.30 
7.31 
8.00   

ja dari oedara. 

21.00 Klenengan. 

24.00 Toetoep. 
P.M.N. 29. 

22.00 Klenengan. 

23.00 Boenga rampai. 

23.30 Gamboes Arab. ai 

24.00 Toetoep. 

Selasa, 16Jan 

Bandoeng II 192 dan HI 50, 

Batavia II 197. 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. 

6.03 Lagoe gamelan Soenda. 

6.30 Berita Pers. 

6.40 Lagoe Arab modern. 

7.00 Lagoe Tapanoeli modern. 

7.20 Berita Pers. 
7.30 Toetoep. 

Bandoeng Il 192 dan Ii 50. 

12.00 Tanda waktoe. Pemb. 

12.03 Studio-Orkest. 

“13.30 Berita Pers. 

13.45 Bobodoran Soenda. 

14.15 Berita Pers. 

14.30 Toetoep. 
Batavia II 197. 

Tanda waktoe. Pemb. 

Krontjong jang terpilih. 

Lagoe Malaya Singapore. 

SA Diawa Tengah. 

13.30 Berita Pers. 

13.45 Bobodoran Soenda. 

14.15 Berita Pers. 
14.30. Toetoep. , 

12.00 
12.03 
12.45 
TS 

  

  

  

   

  

    

    

   
    

    

     
    
    

   

MENEBOES PENGHINAAN. 

5. Pe ta 
Beberapa hari sesot 

lah dapat bangoen sendiri dan berdi 

lan-djalan dalem roemah.: Id sang 
ingin, soepaja dapat he 
lekas memoelai pekerc 

dokter menasihatinja, s0 

rahat sadja dahoeloe kira2 

lagi. SA NA 
. Tjoekoep seminggoe, karena : 

soenggoeh2 'mengikoeti nasihat 

moekanja 

  

moeta, 
berdjalan djaoeh dan 

ngi oleh gadis Manila ito, Amran te- 

idiri dan berdja- | miss Mary Smith, menjatakan, bahwa 

kembali berdarah dan badan ' 

nja soedah mendjadi segar sebagai se 

la telah dapat keloear roemah | 
memoelai peker- | 

11:00 
11.01 Concert oentoek pagi. 

11.40 Roemah tangga. . 

12.00 Matinee-concert. 

12.50 Orkest Julius Tauster. 
13.20 Berita Pers. 

13.35 Matinee-concert. 
14.20 Berita Pers dan Oedara. 

14.30 Toetoep. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

17.01 Isi programa. 
17.03 Boenga rampai. 
18.00 Tiga matjam muziek. 

18.30 Hawaiian Muziek. 

19.00 Berita Pers dan Oedara. 

19.25 Concert Pau Whiteman. 

19.40 Agama Kristen. 
20.00 Permainan biola. 
20.40 Merkelbach-concert. 

21.15 Carroli Gibbons. 
21.30 Omroep-Orkest. 
21.58 Koers di Amsterdam. 

22.00 Tanda waktoe. 
22.01 Omroep-orkest.. 
22.30 Muziek dansa. 
23.60 Toetoep. 

B. RV. 
Stadszender 157,39 M, Archipelzen- 

der 61,56 M.- 
Minggoe,14 Jan 

8.00 Tanda Waktoe. Pemb. 
8.02 Orgel-concert. 
8.50 Lagoe geredja. 
9.30 Orkest Adolf Bush Kamer. 

10.00 Programma roepa2. 

      

Telegram jang dikirimkan oleh Mr. 

| Nakawa ' kepada orang toea Amran, 

sampai saat Amran memoelai peker- 

| djaannja itoe, beloem djoea mendapat 
balasan. 
tjoek 

tidak berdjawab. Hal ini menjebabkan 
'ia “bingoeng dan tidak dapat . de- Ta 

ngan semestinja mendjalankan kewa- 

ifa menerima sepoetjoek soerat dari 

Dia ta? dapat lagi meneroeskan peladja- 

rannja, karena waktoenja jang hanja 1 

Dalam soerat itoe dilampirkan 
ja wang 50 dollar, boekan sebagai 

wang sekolah, melainkan, sebagai 
enggamti keroegian dan tanda setoe 

ijoenja kepada peladjaran2 jang telah 
“diadjarkan oleh goeroenja toe... 

“Tenga 

     djaan baroe mendjadi goeroe bahasa... 

Amran sendiri telah doea poe. 
poela mengiriminja soerat, me- | 

Nai hal-ichwalnja, tetapi tetap 

pi | djam sehari itoe ter yaksa mesti diper- | 

i- | goenakannja disekolah poela — oen- 

ye | toek melatih moerid2 jang baroe ma- 

soek. 

ah Amran kebingoeng-bingoe- | 

        
   
   

   
        

    

  

F3 

  

| Idjibannja sebagai seorang goeroe jg. 

“| -memoeaskan hati moeridnja. yi 

Tjoekoep 15 hari Amran mengadjar 

Keloepoetan daripada Griep 

dan 

20 Toetoep 

    

   

    

! 

“Pjanganlah nanti sehingga demam 

djadi. lebih keras, djikalau toean 

batoek, berpeloeh, serta merasa gigil 

seperti dipoekoel: sesoeng: 

1 Nae inilah sa'at akan memakai 

belijsiroop, karena Abdiisireop be- 

kerdja dengan lekus serta dengan 

sempoarnanja. Sedari sendok jang 

pertama toean akan bebas daripada 

dahak gajal itoe, jang mengandoeng 

berjoeta? badi. Toean merasai lapang 

Ipear biasa, batoek toean lenjap. 

aka toeen poen dapat menaloekkan 

demam Itos dan fidaar dengan tida 

diserangl botoek jang begitse mene- 

& natkan 'itoe. Sebab Iioe pakailah 

selamania Akker's Abdijsiroop bosat:   
    
: Batoek Giriep -Bronchitis-Asthima 

  

10.50 Programma vocaal. 

1130 Orkest Adalbert Lutter. 

12:30 Permainan Peter Kreuder. 

12.55 Lagoe Perantjis, 

1320 Permainan Georges Boulanger 

14.00 Toetoep 

17.00 Tanda waktoe Pemb. 

17.04 Lagoe marsch 

17.23 Programma vocaal 

18.00 Cinema orgel soli 

18.15 Symphonie concert. 

119.39 Viool soli. 
19.45 Pemandangan loear negeri 

20.00 Symphonie orkes. 

20.10 Berita spori 

20.36 Orkest Marek Weber 

21.00 Mendjawab  soerat-soerat dan 

rapport-rapport 

21.15 Soeara Tino Rossi. 

21.30 Dihoeboengkan dengan De Har 

monie 
22.30 Njanjia Amerika 

  

Baal 

MOETASI. “7 

Dept. B. B. 

Diangkat mendjadi Onderdistricts- 

hoofd diresidentie: 

Betawi, t. R. Moehamad alias Pad- 

manegara, sekarang onderdistricts- 

hoofd dires. Bantam. 

Priangan, t. Mas Oetas Argawina- 

ta, sekarang onderdistrictshoofd di- 

res. Bantam. 

Bogor, t. Mas Bantammer 

sadikoesoemah, sekarang 

landraad Bogor. 

Bantam, t. Mas Kartabrata, seka- 

rang onderdistrictshoofd dires. Tji- 

rebon. : 

« 'Bantam, t. Achmad Noer, seka- 

ag. onderdistrictshoofd dires. Ban- 

am. 

Wang- 
djaksa 

Prinagan,t. Mas Wangsadirana, 

sekarang  onderdistrictshoofd dires. 

Priangan. 
Priangan, -t. Mas Wangsadirana, 

sekarang mantri-politie le klas dires. 

Tjirebon. 
“Oentoek sementara diserahi men- 

I'djabat mantri-politie, oentoek semen- 

tara diatas formatie dires. Bantam, 

t. Achmad Soedirdja, sekarang be- 

stuurshoofdschrijver dires. tsb. 

Bantam, t. Toebagoes Maming alias 

Atmadiredjo, sekarang mantri-politie 

  

STATI 

bisa berdamai. 
A3 

ON HOTEL. KEMAJORAN” 
Viiegveldiaan No. 19 depan Station S. S. 

Inilah satoe Hotel jang paling lama berdirinja di Kota Betawi, adanja 

di Centrum Kota. Menerima tamoe segala bangsa, rawatan baik. Me- 

moedahkan pada jang berpegian ke Z. Soematra dan lain? tempat via 

Merak, Tg. Priok dan St. Weltevreden. Dan menerima tamoe jang ting- 

gal boelanan, tarief moelai dari f 27.50 tot f 35.— sama makan. Dan 

Menoenggoe dengan hormat 

Pengoeroes 

  

BATAVIA-C,  Pasgar Senen YO, 

BANDENG  Kosambis 182/D 

“ DJOCIA Maliabore 15. 

MAGELANG Gir weg, Zx 145 

MALANG Koedoesan $ 

MODJOKERTO Kediristr. 54. 

Djamoe Pegel Linoe & Koewat. 
Sanget bergoena bagi kaoem Lelaki jang badannja rasa dingin, 

lemah koerang tenaga, tjahaja moeka poetjet, tida begitoe brani 

kena angin atawa mandi, koerang nafsoe makan, dsb.nja, ter- 

oetama bagi orang jang soeda ada oemoer. 

Harga per stuk f 0,12. 

Bisa dapet beli pada: 

DJAMOE INDUSTRIE ,IBOEs 

Agentschap di mana-mana tempat. 

SBMARANG Dana 2 
ranggan Wesi id. 

IJERABAIS | Ki Kebalen I8 
# Ngaglik 3-5, 

Palmenlaan Z2. : ta 
SOLO Singosares 49 

  

  

, Harga 1 doos f 0.10, f 0.30 

toko dikoeliling tempat.   
le klas dires. Betawi. 

Diangkat districtshoofd Tjiledoeg 

(Tjirebon), t. R. Moeniran Soeriane- 

gara, sekarang districtshoofd Tjiroe- 

as (Serang). 
Diangkat districtshoofd Tjiroeas 

(Serang) t. Mas Banter Djajadi- 

harga, sekarang onderdistrictshoofd 

dires. Betawi. 

Diangkat adjunct-djaksa landraad 

Bogor, t. R. Gasik Bratawinangoen, 

sekarang onderdistrictshoofd dires. 

Priangan. 

Diangkat djaksa landraad Bogor, 

t. R. Moehamad Sadeli, sekarang 

adjunct djaksa landraad Bogor. 

Diangkat districtshoofd di: 

Pamarajan (Serang) t. R. “Rangga 

Sadeli, sekarang districtshoofd Lem- 

bang (Bandoeng). 

Tjirebon, t: R. Bahoer Adimihar- 

dja, sekarang districtshooid . Manon- 

djaja (Tasikmalaja). 

Manondjaja, t. R. Ishak Wiradi- 

brata, sekarang  districtshoofd Pama- 

rajan (Serang). : 
Lembang, t. R.  Djajadikoesoema, 

sekarang districtshoofd Anjer (Se- 

rang). s 
srxang 

BEDAK DEWA terbikin 2 kleur. Kleur POETI boeat koelit 

Poeti. Kleur DADOE boeat koelit Koening dan Item Manis. 
dan f 0.60. Bole dapat beli ditoko- 

Orang dagang dapat rabat bagoes. 

Molenvliet-Oost 84 Batavia-Centrum. 

MBARANG BEDA 

ANTIKA| 

Tan aa 

Firma ,/TJAP DEWA”   
S.S. 

Poerwakarta ke Tjiandjoer dan di- 
serahi mengoeasai telegraafdistrict Tji 
andjoer dari telegraaf-sectie W 4/5, t. 
Sastrawinata, telegraafmandoer. 

Tjiandjoer ke Manggarai dan dise- 
rahi mengoeasai telegraaf - district 
Manggarai dari Sectie W 3 t. Sastro- 
atmodjo, telegraafmandoer. 
Padalarang ke Tjikoedapateuh dan di 

serahi mengoeasai district e dari sec- 
tie 19 t. Mas Mangkoedidjojo, opzie- 
ner, 

Stationsdienst Waroengbandrek ke 
stationsdienst Bajongbong t. Kartosoe 
mo, halte-chef 2e klas. 

Stationsdienst  Garoet kestations- 
dienst Waroengbandrek t. Darsaatma- 
dja, halte-chef 3e klas, 
|Stationsdienst  Krawang kestations- 

dienst Manggarai t. R. Soegandi, sta- 
tionschef le klas. | 
Stationsdienst Bandoeng kestation 

dienst Krawang t. Soehirman statior 
chef ie klas. 

Diberhentikan dengan hormat « 
pengoeasaan onderdistrict C dari $ 
tie 24 t. Ambrie, hoofdmandoer. 

Diberhentikan dengan hormat ' 
pengoeasaan station Bajongbong: 
modirdjo, halte-chef 2e klas. 

  

Mr. Nakawa datang. 
« smilsoerat dari Medan!” katanja. 

Dan ini soerat kawat dari Langkat!” 
: i Langkat dan “dari Me-        

ak toean?” 
5 (Dari siapa kiranja? Saja tidak 

ada mempoenjai kenalan disitoe!” 
Mr. Nakawa mengangkatkan bahoe- 

minta permisi meninggalkan 

ma 

— 

  

   

  

   

    
    

    

  

   

,isinja hanja 5 perkataan: $ : 

& “meninggal lekas poelang” 

0 Arifin. Sa 

Arifin itoe Amran tidak tahoe 

1 karena iboenja tidak berdiam di 

Dea sinta tetap beroemah 
| tangga di Benkoelen, sangkanja soe- 

rat kawat itoe salah adres. 
ig Diboekanja poela' sampoel soerat jg. 

  

   

a memperhatikan afzender 

rat kiriman dari Medan itoe, kare- 

na nama jang tertera disitoe nama se- 

orang perempocan jang tidak pernah di | 
kenalnja. Lebih doeloe telegram itoe 

diboeka Stan     ngan membatja soerat moeridnja itoe, 

vape 

dari Medan itoc, sedikitpoen tidak di- 

, , 

  

kenalnja  toelisan pengirimnjas tidak 
memakai tanggal hari boelan, tidak 
poela diboeboehi dengan tanda tangan, 
jang menjatakan, bahwa atas permin- 
taan seorang sahabatnja nama Zoerai- 
dah, ia disoeroeh menoelis soerat itoe, 
meminta soepaja toecan Amran, seda- 
tangnja-soerat itoe 'djoega mesti be- 
rangkat ke Medan. 

| Siapa Zoeraidah itoe, tidak dikenal 
oleh Amran dan ia mendjadi sangat ta' 
djoeb, karena baik adres di telegram, 
maoepoen pada soerat itoe, ialah me- 
njeboetkan nama dan bekas djabatan- 
nja dengan djelas, jaitoe: 

Toean - Amran, ex. Steno-typist 

"Lanka Boarding-house 
' 'Serangoon Road, Singapore. 

Telegram dan soerat kiriman . itoe 
beroglang-oelang  dibatjanja, tetapi 
walatipoen bagaimana ia mengoem- 
poelkan ingatannja, tidaklah dapat ia 
mengingatkan atau mengenal nama2 
pengirimnja itoe. 
“Sedang ia termangoe-mangoe demi- 

kian Mr. Nakawa datang poela. 
' »Kabar baik, tocan2” tanjanja. 
Saja heran!” sahoet Amran. ,,Adres ' 

  

ee 

soerat kawat dan soerat kiri: 
kedoea-doeanja djelas mer 
nama, pekerdjaan dan tem 
man saja, tetapi nama peng: 
dikitpoen tidak saja kenali! 
| — Boleh djadi dari kelc : 
jang tidak toean kenal?” 

-— Ta" ada seorang fz . 
dak saja kenal namanja! 
barangkali doeloe2nja s . ' 
senama dengan saja ting 

Setelah berpikir sedjc 
kawa menggeleng-gele. 
nja. 2: “Iga 

Tidak, tocan! Tjc 
diri sadja bangsa Mela. 
Belanda jang tinggal d! 
bangsa Tionghoa, Tan 
tis, Manilla dan 3-4 t4 
ada djoega beberap: 
Djerman dan Perantjis 
mar beberapa hari!” 

xv 
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