
e 
— 

Kita madjoekan 'kesemoeanja itoe 

| lement dengan Gapi dan K.R.I.-nja, 

diri jang dengan diam-diam mendjoe- 
al bangsanja atas keroegian tanah 

| airnja jaitoe Nederland beroepa men- 

| djadi ,perkakas" dari negeri-negeri 

— atan mereka itoe tentoe ditjela keras 

| oleh pemerentah dan oleh ra'jat Be- 

“landa kebanjakan. Tjoema sadja, 

| sampai saat ini kita beloem mende- 

'kabar tentang tindakan apa 

diambil oleh pemerintah terha- 
igchianat pengchianat tadi. Be- 
siar berita, bahwa itoe dile- 

5 yair tetapi tin- 
seperti diperlihatkan pa- 

-orang Indonesia jang tjoe- 
- ma disangka ,,berbahaja” bagi keter- 

tiban dan keamanan oemoem tidak 
Ratoesan orang Indonesia 

nggal didaerah tidak sehat 
Digoel dan poeloehan 

terkemoeka haroes tinggal | 
ija didaerah jang ter- 

goenkoesoemo, Ir. Soekarno, Mr. 
(cesoemasoemantri, Moh. Hatta, 

Sjahrir dan lain-lainnja. Padahal ke- 
'salahan mereka (kalau dianggap sa- 

lau diperbandingkan dengan 
an pengchianat pengchianat 
tadi tidak seberapa beratnja. 

uren seperti Ir. Soekarno dan se- 
bagainja itoe terdorong oleh tjita- 

jang maha soetji, tjita-tjita na- 
sional. Sedang pengchianat pengchi- 
anat Belanda terseboet praktis me- 

 Ioeloe karena ,,mata doeitan”, maoe 

| hidoep dengan oeang jang diperoleh- 
| nja dari negeri asing atas keroegian 
negeri sendiri. Tetapi aneh bin adja- 
ib diantara pengchianat pengchianat 
“Belanda tadi tidak ada jang ,,dia- 

gkan” seperti Ir. Soekarno dan 
againja. Kita ketahoei, bahwa 

an kehakiman barangkali tidak 
abe n djalan oentoek berboeat 

emik Tetapi ra'jat ramai me- 
mang asing dengan doenia apalagi 
Imoe kehakiman disini dan di Ne- 

nia -hanja ketidak-adilan jang tam- 
k pada tjaranja pemerentah meng- 

adapi pengchianat2 Belanda kalau 
andingkan dengan  tjaranja 
ntah menghadapi pemimpin 
pin gerakan nasional. 

i in dari pemimpin nasional 
perti pendjahat, se- 
ang Belanda jang te- 
nnja mendapat perla- 

rti Soekarno, Tji 
emasoemantri, 

lainnja haroes | 

ang " Inggeris 

| Berg 

Kita pertjaja, bahwa perboe- | 

| dan lain lagi | 

  

genai koendjoengan kepada Lebrun. 

koem karena melakoekan spionnage di 

Keadaan tenang 

—  Djawaban protest Amerika. 
Londen, Selasa (Reuter): 
Pemerentah Inggeris telah mendja- 

wab protest jang dimadjoekan oleh 21 
repoebliek Amerika. Adapoen pro- 
test itoe berkenaan dengan peperangan 
jang dilakoekan oleh Inggeris dalam 
lingkoengan Panama kepoenjaan Ame 
rika atau sebagai menoeroet kepoetoe- 
san konperensi dalam daera 
daerah laoetan. Dalam djawa! 
dengan tegas dinjatakan terpaksanja 
Inggeris mengambil tindakan jang me- 
loeas. Maksoednja oentoek mentjegah 
soepaja sesoeatoe daerah tidak laloe di 
djadikan tempat pelarian oleh kapal2 
perang dan kapal2 persediaan Djer- 
man. Pemerentah Inggeris akan me- 
megang tegoeh hak-hak negeri jang se 

| dang berperang, sehingga daerah itoe 
| tjoekoep bekerdja jang memoeaskan. 

Hore Belisha boeka soeara. 
Londen, Selasa (Reuter): 
Dalam Lagerhuis jang mendapat 

koendjoengan besar, Hore Belisha me 
nerangkan, bahwa semoeanja jang di- 
tjapai oleh kabinet adalah hasil dari 
perdjoeangan anggota bersama. Ti- 
dak karena tjita2 terpisah, poen djoe- 
ga boekan karena oesaha seorang ang 
gota. Soeal ini choesoesnja mengenai 
kedemokrasian dalam kalangan tenta- 
ra. Pada tahoen ini ada 3 miljoen o- 
rang jang haroes mermandkoE sena- 
pan. Dan pembitjara selaloe meman- 
dangnja sebagai tjita2, bahwa tentara 
itoe adalah sebagian dari rakjat. Dan 
tidak terlepas dari rakjat. Lebih lan 

1 300m 

wa oentoek tentara tiap2 protest atau 
| ketidak senangan baiknja diadjoekan 
kepada opsir jang lebih tinggi oentoek 
disampaikan kepada pembesar2. Dan 

sebenarnja ialah sendiri haroes me- 
| ngoeroes, djika opsir itoe djoega men 
djadi minister. Kemoedian sebagai pe 

14 Belisha menerangkan, bahwa 
sepandjang pengetahoeannja sama se 

| kali beloem pernah timbo: 
NN kawan seanggota c   

Na 

djoet pembitjara menganggapnja, bah | 

£ 4. | Ko-toko disambar moesna. 

membalas protest An 

NEDERLAND TIDAK MENDAPAT BISIKAN 
) — LONDEN ATAU PARIS. 

— Den Haag, Selasa (Anip Aneta): 
. Setelah pemerentah Nederland membantah adanja ka 

oleh D.N.B., jang menjatakan, bahwa tindak-lam 
Belgia itoe adalah diambil menoeroet bisikan dari Pera 

ih landjoet dinjatakan sebagai berikoet. D.N.B. mewartakan dapatnja 
keterangan2 itoe dari kalangan jang mengetahoei di Am 

| di kalangan itoe sama sekali boekan dari pehak opisil, melainkan kala- 
.|- ngan 'Djerman jang ada disana. Lebih landjoet dapat ditegaskan, bahwa 

| pendapatan oemoem di Nederland adalah tenang. Djoega berita-berita dari 
russel menjatakan ketenangan kembali. Dan keadaan dalam negeri nam- 

1» lebih mengchawatirkan daripada keadaan loear negeri. Ini disebabkan 
| karena Hoofdkwartier Belgia jang besar kini memegang pimpinan, dimana 

ah Nederland dan 
ntjis dan Inggeris, 

dam dan Brussel, 

k| mengchawatirkan kalangan parlement. ,,Dienst Aus Deutschland” memak- 
| loemkan, bahwa Djerman telah mengambil sikap jang hati-hati terhadap be- 
| rita2 jang meroepakan pergemparan. Dan dari pehak Djerman bertoedjoean 
mengenjahkan tiap2 polemiek jang tidak menghasilkan. Disertai poela pe- 

D0 lemen : n I | nerangan, bahwa Djerman konsekwen dalam djoeroesan politiknja terhadap 
00 melainkan orang-orang Belanda sen- | egeri2 netral dan perhoeboengannja dengan negeri2 itoe. 'Kemoediannja 

elainkan orang: Mena mg Djerman hendak mendjaoehkan tiap-tiap daja melebih seramkan keadaan, 
hingga mendahsjatkan adanja peperangan. 

KEPERLOEAN NEDERLAND KE PERANTIJIS. 

U aa Nai g, Selasa (A.N.P.): 
etela ilakoekan penjelidikan dalam kalangan jang bersangkoetan 

maka kini dapat dikabarkan, bahwa koendjoengan wakil Nederland ci Paris 
dimana dichabarkan oleh pers international, adalah teroetama sebenarnja me- 

Dengan pembesar Perantjis itoe hanja 
diremboek tentang permintaan ampoen bagi bangsa Nederiand jang dihoe- 

Perantjis. 

kembali di Belgia 
Chamberlain membantah. 

Londen, Selasa (Reuter): 
Setelah Hore Belisha angkat bitja- 

keterangan, bahwa sama sekali tidak 
ada alasan oentoek menganggapnja 
berhentinja Hore Belisha itoe disebab 
. kayana peng Si Raja paham antara 
elisha dengan opsir2 jang tertinggi. 

Pitak meorangposa at memoes aa 
ratkan dengan ia tentang peroebahan 
dalam djabatan peperangan. 

Tiap premier haroes mempertim- 
bangkan oentoek mengganti2kan ke- 
doedoekan antara collega dan haroes 
.mempeladjari djoega apakah dengan 
pergantian 
oentoek sesoeatoe jang haroes ditjapai 
Tetapi spesial dalam waktoe pepera- 
ngan jang penting sekali, djika roda 

| mesin pemerentahan bekerdja dengan 
efficiencief, dan mempersedikit adanja 
peng atan. Djika seorang premier 
berkewadjiban mengemoekakan se- 
moea alasan mengharap diadakan pe 
roebahan itoe, tentoe tidak moengkin| 

EROPAH MEDAN TIMOER. 
  

Hoedjan bom diatas Viipuri 

Roeslan wain gasak- 
gasakan sadja 

0. Hoedjan bom di Viipuri. 
Viipuri, Senen (Reuter) 

Hari ini Viipuri berada dalam ke- 
hoedjanan bom. Kabarnja paling he- 
“bat selama perang timboel. Banjak 
goedang2 jang terbakar dan sepan- 
djang djalan bagian depan dari to- 

joemblah semoeanja jang toeroet   me | dalam serangan ini ada 22 boeah pe- 
| at pelempar bom. 9 

| Minta bantoean banjak. 
nden, Senen (Reuter) 

Djoeroe bitjara dari legatie Fin- 
d pada hari ini memberi tahoekan 

a pembantoe Reuter, bahwa 
in sebenarnja memerloekan 

: anjak bantoean. Soepaja dapat 
nen beri perlawanan terhadap kekoe- : 

aan oedara dari Roeslan. Sekali- 
pihak Roeslan berkali-kali me- 
Ikan serangan tetapi bathin rak- 
inland beloem sampai diroesak 
arenanja. Pihak Finland ber- 
inan bahwa hasil bagoes jang 

dapat oleh Roesland itoe kiranja 
nja terbatas dalam Suomussalmi 

land memboetoehkan lebih ba- | 
jak pesawat2 pemboeroe. Nasibnja 
angat tergantoeng dari bantoean 

toek oedara itoe. Maka disampai- 

ra, maka Chamberlain tampil dengan | 

itoe membawa kebaikan | 

2? LEMBAR, LOSSENUMMER 10 Cent 
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'# dapatnja didjalankan peroebahan itoe. 
Maka dari itoe pada sore ini ia tidak 
akan memberi keterangan jang sedjelas 
djelasnja alasan-alasan dari adanja pe- 
roebahan itoe. Spreker menjatakan, 
bahwa kepada Belisha diberikan dja- 
batan jang penting lainnja, tetapi Be- 
lisha tidak mendapat djalan oentoek 
menerima djabatan itoe. 

Spreker sangat menjesal dengan ada 
“nja poetoesan ini, tetapi ia menghar- 
gainja. Sebagai penoetoep spreker 
menjatakan kepertjajaannja bahwa se- 
lekas moengkin Belisha akan menda- 
pat djalan oentoek memberi tenaganja 
goena kepentingan noesa dan bangsa 
dan membantoe tertjapainja toedjoean 
jaitoe:,,menang dalam pe- 
perangan". 

Beigia tenang kembali. 

Brussel, Selasa (Tr.-Ocean): 
Pagi ini dalam ssk. Belgia didapati 

berita, bahwa di Belgia pada oemoem 
nja dipandang, bahwa alarm jang pada 
hari belakangan terdengar, kini boleh 
dibilang soedah berachir. Permoesja 
waratan jang kemaren diadakan anta 
ra Radja Leopold dengan premier, mi 
nister oeroesan loear negeri dan oeroe 

Administratie, 4 
2 « mesaan Nala INN ANTENA 

Kara 
  

Sidang Nasional Toerki, 

Ankara, Selasa (Reuter). 
Hari ini sidang nasional dari 

Toerki menjorongkan rentjana 
oendang-oendang, dimana kepa 
da pemerentah diberikan kekoe 
asaan penoeh dalam soeal mem 
perkoeat pembelaan negeri dan 
membela keekonomian nasional, 
djika nanti datang keadaan jg 
loear biasa. Sidang nasional di- 
minta soepaja meroendingkan 
soeal ini dengan lekas moeng- 

Jang dimaksoedkan dengan 
keadaan loear biasa jaitoe soeal 
soeal seperti dibawah ini: 

aa 

2. 

memakloemkan mobilisasi 
sebagian atau oemoem. 
kemoengkinan bahwa Toer- 
ki terseret dalam pepera- 
ngan. 

. “timboelnja hoekoem perang 
antara lain-lain negeri, di- 
mana Toerki dapat tersang- 
koet djoega. 

Dikabarkan, bahwa sidang 
nasional besoek pagi akan me- 
ngesahkan rentjana: ini. 

        
san defensie pada kemaren sore tidak 
menoendjoekkan adanja tambah keboe 

roekan dalam keadaan. 
LA I—   

  

PERISTIWA PENTING, 
  

“— Londen, Selasa (Reuter): 
Admiraliteit mengoemoemkan, 

tidak kembali kepangkalannja lagi. 
mana gerangan ketiga kapal itoe. 

memenoehi dienst jang bahaja. 
haroes dianggap telah hilang. 

Dan 

toek ini akan 
telah mengetahoei boekti2. 

Shangha 
Dengan telegrafisch Wang Ching 

terangan jang diberikan oleh Konoye. 

Berlin, Selasa (Renter):   
kan seroean kepada seloeroeh doenia 
oentoek memberi bantoean goena 
memberi perlawanan terhadap Roes- 
land. 

Karena sebagian dari oedara ter- 
bendoeng awan, maka ini menjebab- 
kan pada 3 hari belakangan ini pe- 
lempar2 bom Roeslan berhasil 
dalam melakoekan serangan dengan 
tidak diketahoei. Dengan tjara demi- | 
kian maka 27 distrik telah diserangnja. 
Serangan itoe dilakoekan oleh 400 pc- 
sawat, jang semoeanja melemparkan 
lebih dari 1000 bom. 

Pehak Roeslan mendjalankan gera- 
kan sebagai goenting dan mempergoe- 
nakan pangkalan baroe di Estland ocn 
toek melakoekan serangan terhadap pe 
sisir barat dari Pinland, Sedang pang 
kalan2 oedara mereka jang di batas ti 
moer dari Finland dipergoenakan oen 
toek melakoekan serangan terhadap Ia 
in-lain bagian dari negeri itoe. 

Terhadap 
Finland tak dapat berdaja, karena 
pangkalan2 oedaranja jang terpenting 
ada dipesisir Selatan, dibelakang Man 
nerheimlinie. 

Serangan keampat kalinja. 

Helsinki, Senen (Reuter): 
Hari ini oentoek keampat kalinja. 

pesawat2 Sovjet Roeslan melempar2- 
kan bom diatas kota dari Finland Se-   latan, tetapi bathin dari rakjat Fin- 
land tidak mendjadikan roesaknja.   

3 kapal selam Inggeris, ja'ni Sea Horse”, ,,Undine” dan , | 

Poen djoega tidak diterima rapport di- 

3 kapal itoe berkewadjiban poela oentoek 

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

0. Berhoeboeng dengan ditorpedonja Aren 

| “kini pemerentah " Nederland beloem menetapkan sikapnja. Poetoesan oen- 

diambil, setelah pehak jang bersangkoetan (Djerman?. Red) 

serangan2 seroepa itoe | 

3 KAPAL SELAM INGGERIS HILANG. 

bahwa pada achir minggoe ini kedapatan 
dan ,,Starfish” jang 

Admiraliteit chawatir jang 3 kapal itoe 

NEDERLAND BELOEM MENETAPKAN SIKAP. 

Kapal Nederiand ,,Arendskerk”, hingga 

WANG CHING WEI MEMADJOEKAN OESOEL PERDAMAIAN 

i. Selasa (United Press): 
Wei telah mengoesoelkan perdamaian 

kepada Chiang Kai Shek. Adapoen perdamaian itoe haroes didasarkan ke- 

KAPAL SELAM INGGERIS DIKARAMKAN. 

Menoeroet makloemat Oberste heeresleitung, 2 kapal selam Inggeris, 

»Starfish” dan ,/Undine” telah ditenggelamkan ditikoengan Helgoland. 

gian dari anak kapalnja mendapat pertolongan. 
eba- 

Finland minta lebih banjak bantoean 
Pada hari ini di Helsinki sampai doe 

a kali terdjadi alarm oedara — Opsir 
jang memegang pimpinan dalam sera 

ngan oedara itoe memberi keterangan, 

bahwa pehak Roeslan jang mendapat 
poekoelan dimedan perang, kini men- 

tjoba membalas dendam terhadap pen 
doedoek preman. Pesawat Roeslan i- 

toe tidak menoendjoekan serangannja 

kepada tempat2 militer, melainkan ke 
jang koerang penting. Lebih landjoet 
dikatakan, bahwa tentara oedara Roes 

lan ini kini telah moelai menembaki o- 
rang2 jang sedang berdjalan kaki dan 
menembaki .kendaraan2 jang disepan- 
djang djalan. 

Vrijwilliger Amerika. 
Paris, Selasa (Reuter.) 
Dalam soerat kabar Perantjis ,,New 

York Herald Tribune” dioemoemkan, 
bahwa golongan pertama dari Vrijwil 
ligers Amerika hari ini telah sampai di 
Finland. : 

Zweden giat membantoe. 
Stockholm, Selasa (Transoce- 

an): : 
“Oleh ssk. Zweden pagi ini sekali lagi 

| dioemoemkan makloemat jang dibikin 
| oleh Komite-Finland, dimana dioerai- 

'keterangan2 sedjelasnja tentang 
pernjataan masoek sebagai vrijwilli- 

| ger. | 
Dalam makloemat itoe diberinja ke- 

terangan pemberian keroegian oeang 
kepada kaoem vrijwilliger dan poela 
beberapa djoemlah para vrijwilliger i- 
toe akan mendapat dan poela berapa 
banjak mendapatnja keloearga djika ia 
meninggal dalam peperangan, 

«3  



  

       
   

  

GAGAK ITEM. 

| 'Moelai ini malam film terseboet 
akan dipoetar di Cinema Orion. 

Kalau orang ingat bagaimana film 

| terseboet. soedah main 9 malam la- 
manja di Cinema Palace dan 7 malam 

| di Centrale Bioscoop, Mr. Cornelis, 
. dengan saban malam selaloe padet 
ama penonton, orang bisa kira sen- 

iri bagaimana besar adanja publiek 

. gi film terseboet. Kita ramalkan jang 
| ini malam dan'malem-malem berikoet 
nja Cinema Orion akan-kebandjiran 

Karena orang soedah tahoe bagai- 
s3 mana sempoerna dan bagoesnja film 

I terseboet, tiada ada perloenja akan 
om. | kita toetoerkan halnja film itoe. 

   

    

kit ban 
dalam peperangan       

      

    

   

    

       

   

  

    

   

     

    
    

  

   
   
   

   

    
     

   
   
    

              

   

  

       
  

lam oesaha hendak memakai Lean 

“India itoe Inggeris mendapat PO 

“wanan koeat dan berbahaja 
hak kaoem en 

| hal: itoe,. dengan segera memboet 

bi. Tidak hanja aksi socara denga: 

| merantaraan radio, tetapi istimewa 

Sekali menjoeroeh kawannja (Roes 

belah timoer itoe. Jang L€ 1 itoe 

Na barangkali tentara India tt- 

dak bisa dikirimkan kemedan peiang.
 

| dia, dan bangsa India sendiri terang 

an rela las hatinja oentoek mem- 

bela Inggeris, karena pada hemat 

5 ialah bahwa Inggeris tidak men- 

pertahankan Imperialismenja. 8oe- 

Na Seno pake MAN 
pertentangan dengan. 1 

5 aan Nana India, lebih-lebih jang 
rgaboeng didalam Conggress Par- 

. Pendek kata sekali ini boekan ha- 

| nja bangsa? di Timoer ini hanja 

| orang?nja sadja ke Eropah, tetapi 

moengkin sekali, bahwa. gelanggang 

perang poen akan meloeas kemari. 

Melihat segala gelagat ini, Djepang 

.sockar memegang rol jang “penting, 

      

          

   
       

      

    
     

    

   
   
   

    
   

          

   

   

  

   

  

    
    
       

  

    

  

“jang hingga pada saat ini, meski- 

pad tidak begitoe besar, toch sedikit 

mempengaroehi kepada tenaga. Dje- 

Pr Ana Sa —. Seperti orang tahoe, baroe2. ini di 

bahagian Tiongkok jang soedah dja- 

'rikan Pemerintahan Uentraal baha- 

'roe dibawah pimpinan Wang Ching 

' Wei, bekas tangan kanan dan saha- 

  

   

  

   

  

   

        

    
   

        

    

  

    

      

   

  

   
   
   

    

    
      

      

   

       

      
      
       

   
    

    

   
     

       

    

       

       
       
      
     
      

      

    

bat karib Chiang Kai Shek. 
... Poen di Djepang sendiri soedah di- 
adakan soesoenan kabinet baharoe, 
jang moengkin moedah bekerdja ber 

''sama-sama dengan Pemerintahan di 

“Tiongkok itoe, lagi poela mengingat: 

— pergolakan doenia sekarang peroeba- 

| han itoe barangkali dianggap perloe, 
' soepaja politik Djepang bisa berse- 
soeaian dengan k an doenia. 

  

  

' menoeroet United Press — konon 

soedah.. mengirim kawat | kepada 
Chiang « Kai Shek, dengan maksoed 

mengadjak damai dan memberi dja- 

maoe, : Tiongkok. tetap: merdeka da- 

Orang ipoen tahoe tentoenja, bah- 

ggeris-Perantjis. 
cesian sedang 6 

  

    
    
     

  

   

          

     

   

  

   

     

| melawan Djerman C.3. sk 1 "Rini tidak oebahnja, hanja dida- 

R. Tetapi Djerman jang mengetahoei 3 

   
    
   
   La 4 mbikin genting dise-: | Jan) soepaja membik Naa itoe.. 

Eropah, tetapi tetap mendjaga di In- | 

ngsa India, peperangan sekarang | 

,ya demokrasi”, melainkan 
mem- | 

g.. tentoe jang demikian | 

|-endaknja. 

      

| djika teroes-meneroes ia haroes me- : 

lajani- perlawanan bangsa Tionghoa 

'#oeh. ditangan Djepang soedah didi- 

n 
Maka Wang Ohing Wei — altkans 

inan, bahwa kalau Chiang Kai Shek | 

m keadaan berkawan dengan- Dje-- 

“wa bantoean jang terkoeat jang “di- 

“ima oleh Tiongkok ialah dari Roes | 

'Tjoema beberapa fasal sadja. 
| Kel bea sidang dari College van Ge 

delegeerden pada tanggal 18 boelan ini 

goena menghabiskan pembitjaraan Mi- 

| Hitaire Luchtvaartordonnantie, inkwar- 

tieringsordonnantie,  Kustvisscherijor- 

“donnantie, maka dalam minggoe ini ti 

| dak akan diadakan sidang oemoem lagi 

dari pe | dari volksraad. (Aneta). 
Tam Dr— 

Pensioen Volksonderwijzer. 
Kita dapat chabar, tentang pem- 

jjzers tidak akan lama lagi ada ter- 

dapat poetoesannja, hanja menoeng- 

goe tinggal beberapa instantie jang 
-akan-memberikan advies. - 

—Y— 1 
Ahmanak 1940. 

Kaita'tidak.menerbit- 
“kan. : 

Beberapa soerat telah disampaikan 
kepada. kita oentoek meminta dikirim 
almanak tahoen 1940. Oleh karena ki 
ta tahoen ini tidak memboeat, maka 

. kepada pengirim soerat2 itoe kita be- 

fitakan, bahwa ,,Pemandangan” tidak 
.membikinnja. 

Hatap jang bersangkoetan makloem 

aan 

"H.ES. 
| Dalam tahoen jang soedah laloe di 
Betawi didirikan ,,Vereeniging ter 
Behandeling van Actueele Onderwijs 
vraagstukken. (perhimpoenan boeat 

| membitjarakan soal2 pengadjaran jang 
hangat). Perhimpoenan“itoe adalah 

.socatoe teroesan dari organisasi Ne- 
derlandsch-Indisech onderwijs-Kongres 
Toedjoeannja ja'ni mengadakan kong- 
res tentang soal2 pengadjaran jang 
penting boeat oemoem. Jang soedah 

(-menggaboengkan . diri dalam perhim- 
poenan terseboet jaitoe antara lain 

.ressen bij het M.O.”, ,,Nederlandsch- 
Indisch Onderwijzers - Genootschap”, 

' Katholieke Onderwijzersbond”, Chris 
telijke Onderwijzeres - Vereeniging”, 

| ,,Mulo-Vereeniging”, ,,Indisch Paeda- 
gogisch-Genootschap”, Nederlandsch- 

. Indische Padvinders-Vereeniging” dan 
Nederiandsch-Indische.. Theosofische 

Wereld-Unie”. 
Pada tanggat 25 Januari j.a.d. ra- 

“pat wakil organisasi jang .mengga- 
boengkan diri dalam ,,Vereeniging ter 
Behandeling van Actueele Onderwijs- 
vraagstukken”, akan memoetoeskan oe 
soel.. pengoeroes  boeat.mengadakan 
kongres dalam hari liboer Paschen.. Da 
lam kongres itoe jang akan dibitjara- 
kan ialah soal HsvI. S. Soalvini 
sekarang 'mendjadi perhatian tiap “ o- 
rang, jang memikirkan soal2 pengadja- 
ran. ANE ET RI : 

Dalam persidangan Dewan-Rakjat 
jang: dahoeloe hal-inidibitjarakan pan 
djang lebar. Departement Onderwijs 
Gan Beredienst, beberapa organisasi 
sekerdja “dan-orang2 partikoelir jang 
ternama, antara lain - Professor Berg, 
mempeladjari poela soal terseboet. 

bitjara akan dioendang oentoek me-   
  

ban terlihat, bahan pi 
ah mendjadi, tetapi : 

T 

Iiberian pensioen kepada Volksonder- 
wi 

»Vereeniging van Leeraren en Leera- , 

Djika rapat menjetoedjoei “oesoel | 
I-pengoeroes itoe, maka beberapa pem 

'ngoeraikan soal jang hangat ini. Se-. 

Iandjoetnja akan dipoetoeskan, dima- | " 
na kongres itoe'akan dilangsoengkan, | 3 

etawi atau di Bandoeng (Aneta). | 

Sekolah Hakim Tinggi. 
agian pertama, t LR. Silitonga. 

bagian ketiga, t. Agoes Setia. 
“Loeloes “boeat oedjian candidaat 

— hbagian pertama: tocan R. Moham- 
mad Ali dan Mohammad . Zainal 
Makmoer. 

Penganiajaan kedjam di kp. Karet. 
Landraad Betawishari-Sabtoe j.l. te- 

lah melakoekan pemeriksaan tentang | 
penganiajaan kedjam dikampoeng Ka- 
ret Tanah Abang jang" terdjadi dalam 

| boelan Juli tahoen j.I. 
Jang didakwa bernama Mahajat dan 

Moehamad Balahoem. 
Hakim membatjakan proces verbaal. 

Terdakwa: ditoedoeh dengan.niat dan 
dipikir terlebih doeloe hendak melakoe 
kan pemboenoehan terhadap toean H. 
Abdoelhamid. 

Dengan memboeat gasiran kedoea o- 
rang:itoe hendak menganiaja toean H. 
Abdoelhamid dalam tidoernja. Tetapi 

I-kedoea2nja memoengkir keras. Toean 
| Hadji dan isterinja mengenali orang i- 

toe dan setelah niatnja tidak dapat di 
lakoekan, mereka melarikan diri de- 
ngan berangkang. 

Pemeriksaan dioendoerkan 3 Febru- 
arij.a.d. (Rep.) 

ha. 
Pengoeroes Mesdjid Kwitang minta ki- 
ta kabarkan: Sa 

Sebagai tahoen jang soedah-soedah, 
poen-pada tahoen ini,sembahjang I- 

-doel'Adha. (Idoel'Koerban) akan dila- 
koekan di Mesdjid Kwitang moelai dj. 
8 pagi, dengan dipimpin Chotbahnja 
dan Imamnja ole Sajid Ali Alhabsji. 

Hanja harinja itoe, boekannja « hari 
Ahad (Minggoe), tapi HARI SAPTOE, 
jalah menoeroet poetoesan dari pries- 
ter'Raad (Raad Agama) di Betawi da 
lam soeratnja jang dikirim pada pe- 

.ngoeroes Mesdjid terseboet, tertanggai 
11 Januari 1940 No. 5 tertanda tangan 
oleh Hoofd Penghoeloe Betawi “ Hadji 
Moh. Hasan, jang menjatakan: Bahwa 
penanggalan hari boelan Zoelhidjah, 
tanggal. I-nja ialah hari“Chamis,: ber- 
betoelan 11 Januari 1940, dengan Roe' 
jat, karena tingginja boelan-di-itoe ma 
lam soedah 11 deredjah, jaitoe haroes 
(Imkan) roe'jatnja,djadi tanggal 10 
Zoelhidjah atau HARI RAJA toe, dja- 
toeh pada tanggal 20:Januari 1940 HA 

.RI SAPTOE. 
. Sementara tentang perkabaran dari 

fihak Comit€ .pengoeroes sembahjang 

habsji i- Imam, itoe-soedah di- 
pernjatakans kepada fihak Comite: ter- 
seboet sendiri: bahwa Sajid: Ali Alhab 
sji tidak dapat:mengoendjoengi Tanah 
Lapang Singasdan keberatannja poen, 

ngceroesnja karena pada hari Saptoe- 
nja soedah.selesai lakoekan bersembah 
jang.: , 3 

na —0— 
Manifest Kemite: Persetoedjocan Par- 

lement Indonesia. 
2 Di Mekkah. 

Pengoeroes “Komite Persetoedjoean 
Parlement Indonesia di Mekkah menji- 
arkan makloematnja jang ditanda ta- 
ngani oleh't.t." Ahmad Hasjim dan Um 
ron Rosjadi, masing2 ketoea dan . Pe- 
noelis via ,ANTARA", jang boenjinja 
seperti berikoet: 

Kami atas.nama stoedenten Indone- 
sia di Mekkah, setelah mendengar-me 
mikir dan menimbang seroean GAPI da 
lam manifestnja jang tertanggal 27 Sep 
tember 1939, serta memperhatikan ke- 
radaan kekeroehan :oedara Politik In- 
ternasional, jang moengkin melanggar- 
njameutraliteitnja keradjaan Nederland 
sedang . akibat pelanggaran itoe akan 
mengenai nasib Pemerintahan Indone- 
sia (Hinda Belanda): 
Maka. “kami memoetoeskan .10096 

menjetoedjoei “tindakan GAPI dengan 
socara boelat.: 

| “Setoedjoe Indonesia Berparlement. 
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“ Telah-loeloes dari oedjian doctoraal 

| Telah loeloes dari oedjian doktoraal 

| didatangi sekawan perampok. Peram 

AI 

Sedikit keterangan tentang Idoel'Ad- 

di Tanah lapang singa, jang menjata- 
kan-akan mengandidatkan Sajid Ali Al 

soedah. dipernjatakan poela kepada pe 

| da kami. 

Lrantjangan. Algemeen. Reglement tadi. 

| tentoe akan mengoeatkan adanja Ba- 
“Vrisan Pemoeda seoemoemnja. 

Ingoeroes Besar Jil.B.-Dames AJB: 

| pada pertemoean terseboet. 

| Dari hari Selasa tanggal 9 sampa. 
“Ihari Djoem'at tanggal 12 Januari jbl. 
dengan bertempat di Departemer 

| Onderwijs en Beredienst dilangsoeng 
Ikan conferentie inspecteur2 We 
Itersch Lager Onderwijs.. Conferentie 

'Jitoe dipimpin oleh. Algemeen Inspec- | djoei 

tar ah TEUL 

|| moesjawaratan itoe toeroet  poela 

  

Dengan opisil dikabarkan: 
Dalam perhoeboengan post dengan 

Tjsland djoemlah oeang jang terbesar 
boeat soerat2 aangeteekend dan kotak 
kotak jang berharga ditoeroenkan sain 
pai f 1000.— 

Djoemlah oeang jang terbesar dari 
postpakket jang dikirimkan ke negeri 
terseboet, teroes ditetapkan f 500.—- 
besarnja (Aneta). 

la der 

Perampok "bekerdja. 
Malam Selasa toko seorang perem- 

poean djanda bangsa Tionghoa di kp. 
Pedok masoek bilangan Pasar Minggoe 

pok itoe masoek dengan meroesak pin 
toe depan dan teroes menjerboe keda- 
lam roemah. Kawanan badjingan itoe 
dapat menggondol barang dan oecang 
sedjoemlah seratoes roepiah lebih. 

Njonja . Tionghoa itoe mempoenjai 
“tiga oranganak jang masih ketjil. Dia 
diantjam oleh perampok djangan ber- 
:teriak meminta tolong... Dengan keta- 
koetan laloe semoea kontji diserahkan 
kepada badjingan. : 

Setelah perampok pada lari, baroe- 
lah-njonja itoe dapat berkata dan me- 
njoeroeh boedjangnja memberi tahoe- 
kan kedjadian 'itoe kepada polisi. 

Polisi-dengan segera tiba dan mela- 
koekan “pemeriksaan. 'Waktoe  ver- 
slag ini diboeat perampok beloem ke- 
tangkap. 

Njonja toko tidak dianiaja. (Aneta). 

Makloemat : Pengoeroes Besar Jong 
Islamieten Bond, 

(Disiarkan via ,, ANTARA”) 
Assalamoe'alaikoem w.w. 
Sebagaimana telah dipoetoeskan 'o- 

leh MIAI pada kongresnja di Solo, ma- 
ka J.LB. diserahi oentoek mengatoer 
akan tertjapainja pergaboengan pemoe 
da Islam dan Kongres Pemoeda Islam. 

Didalam garis2 jang besar, maka 
bentoek dan sifatnja pergaboengan itoe 
sebagai gambar jang tertera dalam ma 
djallah kami ,,Het Licht” dihalaman 
108 dan seteroesnja, sedang maksoed- 
nja telah kami oetarakan dalam prae- 
advies jang kami lampirkan.ini. 

Permoesjawaratan 
persiapan. 

Soepaja'dengan setjepat-tjepatnja ka 
mi bersama dapat memberikan atoeran 
atoeran jang tertentoe serta-bentoek jg. 
lebih:njata dan poela selaras dengan ke 
hendak semoea perhimpoenan pemoe- 
da Islam, maka dalam hadjat kami, 
nanti pada boelan Februari 1940,-kami 
akan mengadakan -permoesjawaratan 
persiapan : antaran “ Pengoeroes dari 
Pergerakan Pemoeda Islam. 

Ketetapan "waktore. 
Berhoeboeng dengan tjita2 kami, ja'- 

ni» agar konperensi itoe dapat -dikoen 
djoengi oleh segenap 'oetoesan perge- 
takan. pemoeda Islam, maka bersama 
ini kami sampaikan sehelai kartoe' re- 
ferendum, dengan pengharapan jang 
saudara -soeka mengisi seperloenja dan 
selekas-lekasnja dikirim kembali kepa 

Piraesadivke z ear 
. Soepaja masing2 perhimpoenan de- 
ngan .seksama mengetahoei keinginan 
jain2 fihak terhadap-soal terseboet, da 
lam sub.1 dan 2 dari  atjara besloten 
Konperensi, maka alangkah baiknja dji 
ka perhimpoenan saudara soeka  me- 
ngirimkan pendapatannja terlebih da- 
hoeloe, baik beroepa soeatoe prae-ad- 
vits, maoepan sebagai :rantjangan Atoe 
ran Oemoem. 

Kalau pendapatan dari perhimpoe- 
nan saudara itoe dapat.kami terima se 
belbemnja tanggal 21 Januari 1940, a- 
kan kaini ichtiarkan soepaja masing2 
perhimposnan sebeloemnja. berkonpe- 
rensi.akan mendapat prae-advies atau 

«BR emioeda Pooseikesrji. 
Dari .soeatoe fihak kami mendapat 

Sjaran, -soepaja. pada permoesjawara- 
tan j.a.d..ini bersama sama atau bersa- 
maan. waktoenja. (gecombineer oi 
gelijktijdig). para pemoeda poetri djoe 
ga diberi kesempatan 0oentoek beroen- 
ding dengan bagian poeteri dari ..ma- 
sing2 perhimpoenan, roendingan mana 

Djika njata nanti ada perhatian dari 
| saudara2 kita kaoem poeteri, maka Pe-   

D.A.) akan djoega memerloekan, hadi 
s 

Westersch  Lager ' Onderwijs. 

  

ur2 Wes- 

W.H.E. d' Haens. Dalam per- 

anggauta2 Algemeene Inspectie jang 
lain, sedangkan rapat2 jang diada- 
'kan dihadiri oleh  hoofdambtenaar 
terbeschikking Dr. P..J..Koets. Wd.   

  

up Perhoeboengan post dengan Ijsland. | 
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BEBERAPA PENDJELASAN. 

Si dalam s.k. kita tanggal 9 boelan 
“ini jang mengenai doea soal, jaitoe 
,Toekang minta2 kehilangan” dan 

| Berkasidah “dilanggar”, maka dari 
fihak pengoeroes langgar kita me- 
nerima keterangan sebagai beri- 
koet:'. : 

Kami rasa penjelidikan ini beloem 
betoel, tentang toekang minta2 ke- 
hilangan betoel dan oeangnja f 0.29 
disini pengoeroces Langgar bagaima- 
na .centoek mengambil perhatian, 
tentang hal kehilangan boekan sa- 
dja di Langgar ' Drukkerijweg, akan 
tetapi di antero. Mesdjid dan Lang- 
gar “apa lagi di Mesdjid Djagal se- 
ringkali, akan tetapi disini terhina 
sekali didalam Agama kita, kepada 
lain. Agama, seringkali kehilangan 

dalam soerat kabar, pembatja2 ba- 

mengetahoei bahwa didalam ..Mes- 
djid dan Langgar, seringkali kehila- 
ngan djadi orang2 hendak berichtiar 
soenggoeh2. djangan sampai. kehila- 
ngan, akan tetapi manoesia mempoe- 
njai sifat loepa, djadi loepa ichtiarnja. 
Kedoea orang berkasidah didalam 

Langgar itoe tidak betosl, hanja jg. 
kami dapat tahoe orang berkasidah 
di bilangan roemah, djadi pengoeroes 
Langgar bagaimana melarangnja, ke 
tjoeali didalam Langgar, pengoeroes 
ada hak melarangnja, djadi saja ra- 

hanja hendak mendjelekkan gadja 
Langgar Drukkerijweg, boekan di ba- 
goeskan keadaannja, soepaja moelia 
terhadap lain bangsa.. Inf sesamanja 
Islam mendjelekkan. $ 

Kalau betoel kita orang Islam 
moepakat sadja bagaimana moesti- 
nja kita mendjaganja, dan melarang- 
nja, apa lagi jang masoekkan kabar 
itoe ahli Drukkerijweg (Gg Tengah) 
djangan sampai dimasoekkan disoe- 
rat kabar, kari hanja memelihara ke 
pada bangsa, djangan sampai terhina 
Agama kita. 

Dan lagi kami moehoen. dengan 
hormat.dan menoenggoe djoega, ke- 
pada Redactie, dengan keichlasan ha 
ti, soepaja dimoeat dengan. sigra di- 
dalam soerat kabar lagi, bahwa pe- 
njelidikan itoe tidak betoel, perkara 
tentang “toekang kasidah di. dalam 
Langgar. 
  

dir poela dalam soeatoe-rapat. 
Beberapa ambtenaar departement 

mengadakan pedato jang pendek .ten- 
tang soeal2 jang mengenai departe- 
mentnja masing2. : 

Directeur O. en E, memboeka sen- 
diri permoesjawaratan itoe dengan 
mengadakan pedato. Dalam -pedato- 

an -conferentie terseboet, ja'ni ber- 
toekar ' fikiran tentang kesan2 dan 
pengalaman2 antara inspecteur .pel- 
bagai "ressort dan antara departe- 
ment centraal dan kantor2. jang lain. 

Kemoedian Dr. Idenburg dengan 
pandjang lebar membitjarakan soal 
jang penting, ja'ni tentang pengadja- 
ran ' jang tidak memdapat subsidie. 
Pembitjara mengemoekakan penda- 
patannja, bahwa badan2 pengadjaran 
opisil: haroes: membantoe pengadja- 
yan jang tidak diswbsidie itoe dengan 
nasehat2 jang baik, dimana sadja na- 
sehat itoe dipinta dan dihargai. Pem 
bitjara mengandjoerkan poela-soepa- 
ja berdaja oepaja, agar inisiatif sen- 
diri jang berharga ditoendjang, oen- 
en mentjapai pengadjaran. jang ba 
ik. 

Selama rapat jang'lama itoe, ba- 
njak soal jg. mengenai technisnja pe 
ngadjaran, jang mengenai 'orgamsasi 
dan administrasinja dengan pandjang 
lebar “dibitjarakan dan diterangkan 
dari pelbagai djoeroesan. 

Disamping soal “pengadjaran jang 
tidak memakai subsidie, jang soedah 
dibitjarakan serba sedikit diatas, an- 
tara soal2 jang penting, jangmenda- 
pat perhatian rapat, terhitoeng poela 
soal2 jang penting, jang mendapat 
perhatian rapat, terhitoeng poela so- 
a12 “pengadjaran pada H.I.S. Soal 
ini ada penting 'berhosboeng dikan- 
doengmaksoed hendak membaharoe 
-bentoek  'pengadjaran pada sekolah 
itoe. Hal ini serba sedikit soedah di- 
bitjarakan dalam Dewan Rakjat oleh 
Girecteur Onderwijs dan Eeredienst. 
“Tentang diterimanja moerid2 masoek 
'kepelbagai “sekolahan dengan pan- 
jangnja dibitjarakan poela. Oleh ka 

rena keadaan zaman jang soesah ini 
“mesti diperhatikan djoega pertanja- 
Lan, bagaimana sekolahan? itoe diper 
lengkapkan '“alat2 peladjaran jang 
  erloe, djika'ada pera" "atau ada ba 

aja perang. . 
5 | Pembitjaraan2 “jang berlakoe 'de- 
Ingan menjenangkan berhasil bagoes, 
sehingga orang jang hadir menjetoe 
'djoei. kesimpoelan  voorzitter jang 
penghabisan. Voorzitter menetapkan, 
bahwa conferentie itoe bermanfaat. 

| sekali kepada mereka jing bersang- 
koetan, dan soedah tentoe akan mer     Al | Isecretaris Tiri, R. W, yan D'ffoton he. 
Lager Onderwijs di Indonesia. 

sa 

Berhoebosng “dengan toslisan A. . 

ditempat 'Ibadat, apa lagi dimoeat di 

njak lain bangsa dan orang2 telah 

Sa.orang jang masoekkan kabar itoe, - 

nja moela2 ia mengoeraikan toedjoe- 

“beri hasil jang-baik bocat Westerscb 
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ik 

Soeroenan “Kabinet Dje- 
pang jeng boroe 

. Oesoel Wang Ching Wei. 

“ada dimoeat berita United Press 
jang menjatakan, bahwa Wang 
“Ching Wei, Kepala Pemerinta- 
han Baharoe jang didirikan de- 
ngan perseioedjoean Djepang, te- 
lah mengirimkan kawat jang me- 
ngandoeng oesoel damai, berda- 

- sar kepada keterangan2 prins Ko- 
noye. 

bih djaoeh dapatlah kita 
djelaskan disini, bahwa Ketera- 
agan  Prins Konoye jang dimak- 
soedkan itoe ialah jang dicetjap- 
kan pada boelan Deceraber 1938, 
ketika Prins Konoye memegang 
djabatan perdana “menteri Dje- 
pang, jaitos jang mengandoeng 
djaminan bahwa Tiongkok tetap 
merdeka dan persamaan hak per- 
toean T “dibawah pimpi- 
nan Pemerintahan Baharoe, hak- ' 
hak mana bisa ditanggoeng de- 
ngan -djalan-mengadjak Djepang 
ikoet bersama-sama mengoeroes- 
na. 

“ Soesoenan kabinet baroe. 
Tokio, 15 Jan. (Tr.-Ocean): 
Sor& tadi telah di'oemoemkan daftar 

'soesoenan -anggota2 dalam Kabinet- 
Yonai. 

Jang memegang kementerian onder- 
“wijs Chinjiro Matsuuraj Financien Yo 
kio Sakurauchi, laloe-lintas Masano 
Katsu, pertanian Toshio Shimada, ke- 
reta api Tsuruhei Matsuno, oeroesan 
sosial Shigea Yoshida, perdagangan Fu 
jiwara (seorang “ahli indoestri dan 
anggota Madjlis Tinggi, Djepang), se- 
dang menteri bocat oeroesan dalam ne 
geri beloem sampai beritanja kemari. 

5 » 

Sefain daripada itoe jang dianggap 
sangat “penting ialah bahwa ada lagi 
doeca orang bekas anggota2 dari Kabi- 
net-Huranoema diangkat kembali, ha- 
nja tidak memegang djabatan menteri. 

Mereka. itoe ialah Sotaro Ishiwata 
bekas menteri financien dalam kabinet 
Huranuma dan sekarang secretaris-ge 
neraal- dibureau premier Yonai, serta 

. Hisatase Hirose, doeloe.mendjabat men 
teri oeroesan Sosial dalam kabinet Hu- 
ranumna, sekarang direktoer dari wet- 

' “gevende afdeeling. 

Asas dan toedjocan kabinet baroe. 
Tokio, 16 Jan (Domei). 
Didalam memberi djawaban ke- 

| pada . pertanjaan-pertanjaan ka- 
| “0em djoerrialis, maka perdana men: 

teri. . Yonai menerangkan, bahwa 
politik jang akan dilakoekan ole 
nja itoe berdasar kepada tiga ba- 
gai dasar, ja'ni:.a. menghentikan 

affaire Tiongkok, b. oeroesan 'in- 
| fernasional dan. c. mementingkan 
oeroesan dalam negeri. 

Terhadap kepada peri-perhoe- 
|. 'boengan Djepang dengan Ingge- 7303 

ris, Amerika dan Sovjet-Unie, Jo- 
hai menerangkan bahwa politik 
Djepang tetap .tidak beroebah, 
sesoeai dengan kabinet jang doe- 

' Joean. 
“Politik itoe tetap dilakoekan, 

meskipoen. Djepang “sendiri seka- 
rang mengedjar. ketertiban -baroe 

“dengan djalan mempertahankan 
kedoedoekannja jang merdeka. 
Yonai menerangkan, bahwa ka 

binetnja itoe moengkin akan mem 
persetoedjoei rentjana2 hoekoem 
jang berkenaan dengan begrooting 
jang diatjarkan oleh kabinet la- 
ma... 

Dibelakangan, dengan peranta- 
raan Radio, perdana menteri Yo- 
nai berseroe. kepada segenap bang 
sa Djepang  soepaja menjokong 
koeat? kepada oesaha kabinet itoe, 

. feroetama sekali dalam oesahanja 
menghentikan affaire di. Tiong- 

“. kok. sesgecai dengan keterangan 

  

   
PTN RAR: 

BI Kaafab Rat 3 
#a 

diberikannja kepada pers. 
Se Na ag    

.SAWAH BESAR 

tx 

. Kota Shanghai 60 tahoen jang akan 

4g 

(THALIA MANGGA BESAR. 
1 The Trail Beyond. 
1. The Wildcatter. 

. 1 

CINEMA-ORION'—GLODOK. 

pada 
“Kai Shek 

    
| KABAR TONTONAN. | 

AG — Found Alive. | 
SENEN. | seri 

  
  

Chiong 

  
Yonai, perdana menteri djepang jang 

baroe 

Perdjandjian fagang dengan Ameri- 
$ a. 

Tokio, 16 Jan (Domei). 
Menteri Djepang boeat oeroesan toe 

ar negeri, Arita, berkenaan dengan a- 
toeran baroe dalam perhoeboengan Dje 
pang dengan Amerika, menerangkan, 
bahwa ia akan teroes melandjoetkan 
politik jang dilakoekan oleh kabinet la 
ma. Ja berharap, soepaja dengan le- 
kas soe'al perdjandjian-dagang antara 
Djepang dengan Amerika mendapat pe 
njelesaian. 

Peri-pekerdjaan jang mengenai pem 
boekaan baroe .soengai Yangtze boeat 
keperloean laloe-lintas oemoem kini di 
teroeskan dengan giat sekali. 

Kabinet “baroe: ini akan beroesaha, 
soepaja segala kesoekaran “antara Dje 
pang dengan Amerika tersingkir se- 
moeanja. 

Anti-Komintern dan persahabatan. 
Terhadap kepada perhoeboe- 

ngan Djepang dengan Roeslan, 
Arita menerangkan, bahwa Anti 
Komintern dengan-persahabatan 
antara Djepang dan Roeslan ada 
lah doea soe'al jang berlain-la-. 
inan djaoeh. : 
Memang sedjak dahoeloe Dje- 

pang menghendaki. persahaba- 
tan antara ia dengan . Sovjet- 
Roeslan 'itoe, meskipoen ada 
Perdjandjian Anti-Komintern. 

Menteri terseboet mengakoei 
adanja kesoekaran2 tentang soe- 
al batas negeri, tetapi djika oe- 
roesan ini dapat diselesaikan, 
maka terang akan timboel 'per- 
sahabatan jang koekoeh sekali 
antara kedoea negeri itoe. 

Ia sebagai anggota djoega pa- 
da kabinet-Huranuma menerang 
kan lebih landjoet bahwa ia soe- 
dah melakoekan permoesjawara- 
tan dengan Inggeris: 

Ia jakin, bahwa kelak akan 
ang soeatoe masa, bahwa per 

hoeboengan Djepang dengan Ing 
geris akan lebih baik, djika nan 
ti Inggeris soedah sadar kembali 

Dengan Djerman dan Italia. 
: “Berkenaan dengan Djerman dan 
Italia, menteri terseboet .menerang- 
kan, bahwa sama sekali tidak ada 
perhoeboengan ' didalam persahaba- 
tan antara Djepang dengan kedoea 
negeri itoe, karena sampai sekarang 
pertalian Anti-Komintern-Pact ma- 
SE ada j1 ana 

Menteri Hat tetap memegang djaba- 
1 Ha sangan nja. 

0, Senen (Tr.-Ocean): 
   

Tokio, 
an peperangan, H a- 

ta, dari binet Abe, masih te 
tap memeg: batan terseboet di- 
“ am roe,  Selandjoetnja 
'elah ri2 lainnja seba- 

«oet: Ueroesan Justitie, S h o- 
m wr 'a, dan Oeroesan 

negeri, “djenderal 

  

f a lama kita soe 
Ikan, bahwa Plaat- 

gan2 Dienst van | 
lah memboeat doea. 
berlindoeng. Parit 
ja di Gang Orpa 
-Javaweg. in 

aksoed oentoek mem: 
kepada poeblik pada 

oe boeat me ihat-lihat ke. 
'.' Dalam hal itoe 

1 memporntat Io 

  

  

engadjak 

ningsdienst  Ba- | 

1 

PBRMANDANGAN 

  

PERHIMPOENAN INDONF- 
SIA DAN K.R.I. 

“Hari ini dari Leiden diterima 
berita kawat menoeroet ANP 
perteraoean jang diadakan oleh 

“»Perhimpoenan Indonesia” “te- 
“lah membitjarakansogal kegen- 
tingan internasional dan pocia 
tentang Kongres Rakjat Indo- 
nesia. Perkoempoelan itoe me 
bantoe sekoeai-koeatnja toedjoe 

“van dari gerakan rakjat oentoek 
menoentoet Pariement Indone- 
sia jang sedjati.     
  

“san tentang  tjaranja memboeat parit, 
dan berapa ongkos2nja. Sehingga ke 
lak djika orang hendak memboeat se 
bocah “parit dipekarangan roemahnja 
dia tiada ada dalam keadaan gelap goe 
lita lagi, " 

Tetapi ada kemoengkinan jang be- 
sar, bahwa maksoed jang sebaik ' ini 
tak. ada jang terdjadi barang sedikit. 
Kedjadian jg tidak diingini terdjadi de- 
ngan parit dekat Javaweg. Kanak-ka- 
nak jang tinggal tidak djaoeh dari Ja- 
vaweg telah menggoenakan parit itoe 
sebagai tempat jang baik boeat | main 
»perang-perangan”. “Dan kegembira- 
an anak2 itoe begitoe besar, sampai 
mereka mentjaboet kelopok roempoet2, 
jang dipakai boeat menoetoepi parit i- 
toe, goena melempari ,,moesoeh-moe- 

soehnja”. 
Berhoeboeng dengan ini H oofd van 

Plaatselijke “Luchtbeschermingsdienst 
meminta bantoean oemoem, teroetama 

keloearga, jang tinggal di Javaweg a- 
tau didekatnja, bocat menoendjoekkan 
kepada anak2 itoe, betapa tidak diingi 
ni perbocatan mereka itoe. 

  

Keanehan 'alam. 
Malam ' Selasa jbl. antara djam 6 

dan setengah'toedjoeh, beberapa pen 
ioedoek Betawi dan daerah sekitar- 
aja melihat api sebesar bola pada Ia- 
agit sebelah Selatan, jang dengan tje 
sat pindah kearah Timoer. 

Bola api itoe ja'ni jang diseboet 
orang Belanda meteor. Observato- 
rium di Betawi poen melihat meteoor 
itoe. 

Akan mendirikan gedoeng baroe. 

Goena roemah kan- 
tor.goebernoer Dja 
wa Barat. : 

lan ini provinciale waterstaat akan 
memeriksa lapangan” dikantor ' goe- 
bernoer di Betawi. Perloenja oen- 
toe mengetahoei, dasar “gedoeng jg. 
mana jang akan dipakainja nanti : 
dasar jang bertiang, ataukah da- 
sar jang memakai plaat2 dari beton. 

Dalam pada itoe orang kini masih 
mengerdjakan rentjananja goena i- 
toe. 
Moengkin, 

membikin gedoeng 
hoen ini djoega. 

—A— 

Ma/loemat Comite 'Id Djakarta. 

bahwa memoelainja 
itoe dalam ta- 

Assalamoe'alaikoem w.w. 
Atas nama comite terseboet, de- 

ngan ini kita perraa'loemkan poetoe- 
gan kita “tentang Sembajang! 'Idil 
Adha sebagai berikoet: 
Perobahan Program. 
(Tempat. persediaan - sembahjang 

Ijang telah oemoem mengetahoei di 
Waterlooplein sebagaimana jang te- 
Jah laloe, maka berhosboeng dengan 
perizinannja dari jang berwadjib, 
maka ditoendjoekkannja tempat di 
Koningsplein (Gambir). 

Oentoek djelasnja program itoe se 
bagai berikoet: j 

1) Sembahjang 'Id akan diada- 
kan di Koningsplein (Gambir), letak 
nja ditengah kantoor politie dan pa- 
sar Gambir, pada hari SABTOE tang 
gal 10 Zoelhidjdjah 1358 (20 Janu- 
ari 1940), dan dimoelai djam 8 pagi 
menoeroet Hisab dan Roe'jat. 

2) Sesoedah sembahjang akan di 
adakan pembagian KORBAN. Oen- 
toek mereka jang akan dan ingin ber 
korban, diharap selambat-lambatnja 
hari Kemis berhoeboengan dengan 
adres berikoet: Pan 
a) 'T. Soedirdjo, Laan Tegalan (ping 

gir Kali, Mr. Cornelis.). 
b) T. Soejoso, Def. lijn v.d. Bosch 

131 Batavia-C, 
c) T. Asman, Oude Tamarindelaan 

181. ? 
d) T. A. H. Hayat, Pasebanweg 14. 

Sesoedah hari Kemis Comite tidak 
akan menerima Korban lagi Sjarat- 
sjaratnja:. "0 Va 
'Diloear djagal: 1 kambing f 1.— 
'keurloon f 0.25 onkos koeli. La 
“1 Sapi f 3.50 keurloon f 1.50 ongkos 
koeli. t. 

Didjagal: 1 kambing f 0.30 keur- 
loon f 0.15 ongkos koeli, 

ja ii f 2.10 keurloon f 1.— ongkos 
'koeli, NE Ye 
| 8) Moengkin djoega, “pembatjaan   imam dan chatib akan disiarkar, de- 
? Tan Nipam: NI , 

Aas ASNGAMp 

.kaocem 

"Barangkali pada penghabisan boe 

  
  

Seroean: Oemat Islam, kaoem 
'bapa dan iboe. Marilah kita berdoe- 
joen-doejoen pergi kelapangan Gam- 
bir oentoek menoendjoekkan sjiar Is- 
lam maha besar itoe, dengan mem- 
bawa alat sendiri-sendiri. Oentoek 

iboe “disediakan djalan dan 
tempat sendiri. 

A1 pen 
Pertanjaan tosan Mochtar. 

Pa Now 319: 
Menoeroet berita, tjatatan sekali lagi 

dari keboen2 karet di Lampoeng sele- 
sainja pada boelan Augustus 1938. Te- 
tapi pemberian lisensi dengan berda 
sarkan  hitoengan jang baroe kepada 
jang berkepentingan sampai hari “ini 
beloem terdjadi. Oleh karena itoe beng 
hasilan keboen2nja jang lebih besar de 
ngan tiada ada faedahnja tertahan la- 
ma. 

Djika kabar diatas benar, penanja 
ingin mendengar, dimana letaknja ke- 
salahan kelambatan pemberian lisen- 
si itoe. Dan apakah Pemerintah soedi 
setjepat-tjepatnja memberikan lisensi 
itoe atas dasar hitoengan baroe. 

Djawab Pemerintah. 
12 Janwari 1940. 

Hitoengan sekali lagi dari pohon2 ka 
ret, sebagaimana dimaksoed oleh pe- 
nanja dikeresidenan Lampoeng, dimoe 
lai dalam boelan April 1938. Hitoe- 
ngan sekali lagi itoe. mempoenjai dosa 
bocah  toedjoean. Pertama oenios: 
mengganti keterangan, jang didapat da 
ri tjatatin oemoem tentang banjaknja 
pohon2 karet anak negeri, bilamana pa 
da semeniara.itoe keterangan2. jang di 
dapat dahoeloe tidak benar. Tjatatan 
ocm)em itoe dilakoekan dalam tahoen 
1936. Kedoea mesti diperiksa, pohon 
moeda jang mana jang dapat disadap 
sedjak tjatatan tahoen 1936, ja'ni. boe 
at memasoekkan pohon2 itoe dalam hi 
toengan banjaknja soerat idjin jang ha 
roes dikeloegarkan. 
Memang benar, pekerdjaan jang di- 

perloekan oentoek hitoengan sekali la- 
gi itoe dalam boelan Augustus tahoen 
tersebuet soedah selesai. Tetapi kete 
rangan2 jang diperoleh, jang haroes Ji 
kerdjakan lebih dahoeloe memboetoe- 
hi pekerdjaan administrasi jang banjak 
memakan tempo sekali. Dan hal ini 
baroe dapat dikerdjakan dengan pe- 
noeh achir boelan Februari 1939. 

Sesoedah membandingkan pendapa- 
tan tjatatan sekali lagi dengan tjatatan 
tahoen 1936 timboel keragoe-ragoean, 
apakah keterangan2 jang baroe oer- 
toek hitoengan andil seseorang, mem- 
beri dasar jang lebih baik dari pada jg. 
dahoeloe. Oentoek mendapat ketcr- 
tocan jang lebih besar dalam 'hat ini, 
maka telah dilakoekan beberapa pertjo 
baan jang Ioeas. Pertjobaan2 itoe 
soenggoeh menoendjoekkan, bahwa ha 
sil tjatatan tahoen 1936-iebih baik da- 
ri pada tjatatan tahoen' 1938. Pada se 
mentara itoe, berhoeboeng dengan 'kete 
rangan Pemerintah tentang halini da- 
lam Dewan Rakjat, jg. dioetjapkan 
ketika oendang-oendang rubber-res- 
triksi baroe dibitjarakan, dipoetoeskan 
boeat mengadakan pemeriksaan jang 
lebihslandjoet tentang loeasnja dan be 
berapa banjaknja penghasilan “keboen 
karet anak negeri diseloeroeh Indone- 
sia. Tetapi dalam pemeriksaan itoe di 
goenakan soeatoe tjara jang lain dari 
pada tjara jang sekian lama dipakai ser 
ta jang terboekti koerang seksama. 

Sebagai diketahoei, hitoengan pohon 
pohon tak akan dilakoekan, asi, . Ato 
lainkan oleh Topagrfische Dienst akan 
diadakan pengoekoeran.  Sesoedahr i- 
toe dengan djalan pembagian jang ter- 
atoer dan pertjobaan2.menjadap, jang 
akan dilakoekan oleh pegawai2 restrik 
si.jang ahli dalam soal tanaman karet. 
Loeasnja dan kekoeatan menghasilkan 
sesosatoe keboen karet akan ditetap- 
kan dengan terpisah. 

Pekerdjaan2 Topografische Dienst 
soedah dimoelai dalam keresidenan Pa 
lembang, Djambi, Tapanoeli dan diaf- 
deeling Borneo Barat. 

Dalam menoenggoe hasil2 pemerik 
saan dengan tjara baroe itoe, dipoe- 
toeskan sekarang oentoek memberikan: 
soerat2 idjin boeat menjadap dalam ke 
residenan Lampoeng sampai sebegitoe 
lamanja atas dasar keterangan2 jan 
didapat dari tjatatan tahoen 1936. Di: 
keresidenan Lampoeng poen nanti a- 
kan diadakan pemeriksaan denga tja- 
ra baroe poela., (Aneta).' 

  

  

  

NEDERLAND. 

Jubileam 25 tahoen P.T.T. sebagai 
badan peroesahaan Negeri. 

P.T.T. pada tanggal 1 Januari-1940 
memperingati hari Beririaia 25 tahoen 

| sebagai sebocah badan peroesahaan ne 
geri. 

Berhoeboeng dengan keadaan za- 
man, maka perajaan itoe dilangsoeng- 
kan.dalam kalangan dalam sadis. 

   
         

       

  

       

PEP N Lan 

. waghotoerkan 
Sa barjak teriwa Ra 

kasih : 
Psda Toean, Njenja dan “ 
sekalian familie jang soe- $" 
dah toeroetberdoeka tjira a 
dan mengambil kedoeka- 
an dalam kematian Ansk 

saja 

Roemini 
Dr. ABDUL RASIID 

Lid van den Volksraad 

Bt.-C. —17 Jan. 1940 
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Oleh karena itoe antara orang jang 
dioendang, jang berkoempoel pada tgl. 
2 Januari 'sorenja di Koninklijke 
Schouwburg di 's Gravenhage hanja 
mereka sadja, jang benar2 bersangkoet 
pacet dengan P.T.T. " 

Pertama-pertama ada hadir-hadir 
Orang minister: minister oeroesan da- 
lam negeri dan Justitie. 

Rapat diboeka oleh toean Ir. Damme, 
directeur-general P.T.T. Antara lain 
pembitjara memberi pemandangan ten- 
tang kemadjoecan dan perdjalanan per- 
cesahaan dalam 25 tahoen, peroesaha 
an telepon jang semangkin lama se- 
mangkin besar, mempengaroehi sa- 
ngat hasil post. Soerat dan kartoe post 
tidak selaras tambahnja djika diban- 
dingkan dengan drukwerk Alat jang 
penting ''boeat'menjampaikan kabar 
kini jaitoe telepon. 

Toean Damme-menerangkan, bahwa 
berhoeboeng dengan bergeloranja ke- 
adaan “perang,  peroesahaan P.T.T. 
menghadapi pelbagai kesoekaran. Lagi poela dalam waktoe perang banjaknja 
pemakaian telegraaf,- baik di Eropah, 
baik dinegeri.Belanda, berlipat ganda. 

Tentang hari jang akan datang, toe- 
an Damme tidak dapat memberi rama- 
lan apa-apa. Tetapi melihat kemadjoe- 
annja - penerbangan,” Ir. Damme me- 
ngandjoerkan - agar dengan ketetapan 
dan : keberanian hati menempoeh se- 
gala bahaja dan kesoekaran 
.Pembitjara “jang kedoea ialah mi- 

nister Van Boeyen, jang antara lain 
.menerangken betapa rapat pertalian- 
nja antara pembitjara dengan peroesa- 
haan P.T.T. 

Kemoedian diadakan pemberian bin- 
tang-bintang dari Radja-radja kepada 
pegawai-pegawai dari jang rendah 
sampai jang tinggi. 

Sebagai penoetoep dipertoendjoek- 
kan 3 boeah film tentang peroesahaan 
Pers dan- dinas Propoganda P.T.T.., 
jang mendapat perhatian penoeh. 

Dengan ini peringatan P.T.T.selesai. 
“ (Aneta). 

  

  

  

PERAMPOK INTELEK MENDAPAT 
"MANGSA. 

Revolver dipakai, anak2 mendjerit. 

Aneta dari Semarang mengabar- 
kan, bahwa dari Solo didengar berita 
tentang adanja perampokan jang di- 
lakoekan-oleh 6 orang pada tadi ma- 
lam. didesa Srajon dekat Tjepper. 
Jang ..mendjadi.koerban ialah satoe 
kelaearga. . .Djawa.-- Perampok itoe 
menghilang dengan 500-roepiah jany 
kontan dan barang-barang berharga 
ada seharga 6 atau 7 ratoes roepiah. 
Keloearga itoe ialah pembeli padi 
dan pedagang teh. Gerombolan ne- 
rampok itoe dengan djalan mengga- 
Sir -telah dapat masoek dalam roe- 
mah, dan waktoe itoe jang berteriak 
ialah anak2 karena ada bahaja itoe. 

Pedagang toe memboeka pintoc 
dan kemoedian perampoknja mendo- 
rongkan revolver dimoekanja, hing- 
ga keloearga itoe ditahan dengan sen 
djata terseboet. 

Setelah pengambil mangsa stoe se- 
lesai, maka gerombolan itoe dalam 
basa Belanda bertjakap-tjakap dian- 

1 tara mereka, dam menghilang dengan 
gampangnja. Dalam pada itoe ada sa 
lah seorang soedah ditahan, tetami 
gegevensnja masih koerang djelas. 

  

Perboeatan mesoem. 

Pembantoe kita wartakan dari sana, 
bahwa politie di Bandoeng telah dapat 
membekoek seorang koelit poetih berna- 
ma H.C.F. radiohandelaar di Bragaweg. 

Kabarnja polisi dan Djoestisi telah 
mendapat « boekti-boekti jang tjoekoep 
bahwa or Ing-orang itoe telah melakoe- 
kan perboeatan jang mesoem dengan be- 
berapa. orang perawan moeda “bangsa 
Indonesia. 

Doea orang handlangersnja (tjalo in- 
landers!) jang mentjaharikan perawan- 
perawan bangsanja oentoek diserahkan 
kepada ,,orang” itoe, telah toeroet djoe 
ga ditangkap, 
Keaktipan polisi patoet dipoedji. 
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14, Rebo 17 Januari 1940 Ti 
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PEMANDANGAN 
  

  

LEMBARAN I PAGINA IV. 
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CINEMA ORIO 
Moelai ini malem dan malem berikoetnja 

Itoe film Indonesia jang loear biasa, jang telah diper- 

toendjoeken 9 malem di Weltevreden dan 7 malem di Mr. 
Cornelis dengen dapet perhatian sanget, besar dari penonton. 

GLODOK 
BATAVIA 

  
    

    

  

    

  
  

PANTJORAN 
DUEEN THEATER BATAVIA 

Moelai ini malem tanggal 17 Januari 1940 dan malem 
berikoetnja 

s“RENEGADNODE RANGER" 
dengen GEORGE O'BRIEN 
    
  

  

TNALIA BIOSCOPE 
Mangga Besar Batavia. 
  
  

Ini malem pengabisan 

mempertoendjoekan DUBBEL PROGRAMMA Ht paling 
rame. 

Frogramma ka 1: sn Es TRAIL BEYOND“ 

dengen hoofdrol JOHN WAYNE 

Programma ka 2: He WILDCATTER" 

(Persekoetoean djahat di parit minjak) 

  

  

Moelai besok malem 

1 film Serie besar! 
BAGIAN KAI. 

Hawk of the Wilderness' 

  

  
  

  

KAS 
boeat tahoen 

1940 

BOEK 

dan kita ada sedia matjam' 

boekoe dengan harga speciaal. 

Toko ORION 
Kramat 14 - Batavia - Centrum 

Tel. 1981 Wi.     

Lb 

e 

  

  

  

  

  

   
RIALTO MOGOT 
  

  

Tanggal main 17 Januari 1940. 

Awas! Tjoema main satoe malem sadja. 
Ditambah main 2 deelen extra fiim MICKE Y MOUSE 

jang kotjak dan loectjoe. 

Ini malem daa malem berikoetnja 
Dipertoendjoeken SATOE FILM-TIONGKOK BITJABRA 

TJENG IM 

KOTA SHANGHAI 60 TAON JANG 
AKEN DATENG" 

Satoe film paling bergoena boeat diliat. Ramalan doenia 
dalem 60 taon kamoedian. 

Ramee! Heibat! Loetjoe! Kotjak! Adjaib! Heran! Loear 
biasa! Menggeterken hati! Mengeriken! Penoeh resia-resia! 

Anak-anak boleh nonton 

Ini malam 

  

penghabisan 

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centram. 
  

  

»FOUNID ALIVE” 
Satoe film1penoeh. berisi keindahan alam dengan dia poe- 
nja binatang-binatang boeas, dimana djoega terdjadi satoe 
pertjintaan jang sedjati, semoea dimainkan oleh hoofdrol 

jang memoeaskan : 
BARBARA BEDFORD — MAURICE MURPHY — 

ROBERT en FRAZER 
Satoe-satoenja' Jungle-film jang sangat memoeaskan .... 
tidak maoce kalah dengan semoea Tarzan-film dari “em 
Weissmuller . . . . Hebat, seroe, berkelai mati-matian . 5 

dari moela sampai pengabisan. 

Besok malam 18 — 21 Januari 1940 

FISHERMAN' S WHARF 
dergan 

BOBBY BREEN 
  

PUAN «am indonesia teng 
HK e tida ada Kadoeanja 

  

  

  

SALEKAN 

Aris 

Dokter 

pja Dokter 
ABDULRACHMAN SALEH 

Arts 
KWITANG 7 5 

Djam bitjara 5—7 sore 

Boeat panggil tel. 3995 WI.       

MIE MAAN SE 

PERAN BE RRI 

  

Agentschap en Bijkantoor 

PEMANDANGAN 
di 

BANDOENG 

Poengkoerweg 10. 

ME ee emumaman 

  

AGENTSCHAP 

PEMANDANGAN 
DAN 

PEMBANGOEN 
di BILLITON 

K.M. ROSJAD 

Sidjoeksche-Weg 30 Tg. Pandan 

Semoea oeroesan jarg ber- 
hoeboeng dengan Pemandangan 
dan/atau Pembangoen, seperti 
pembajaran wang langganan- 
tidak menerima koran- mema- 
sang a1verten ie dll. boleh 
beroeroesan dengan agent 
Djoega oeroesan tjetak me- 

nje' ak (drukwerken) oempama: 
circulair dll. boleh beroeroesan 
dengan agent terseboet. 

Harap mendapat perhatian 
dari abonnes di Billiton     
  

  

  

  

Kepala rasa bengel, tj:pee, bingoeng, kloear aer-mata rasa panas, 
idoeng sakit, pengar, pilek, tenggorokan kering, srenta sogara serak. 

OERAT-OERAT KEPALA SAKIT.... 

Penjakit ini aken brenti djika dipakeenja : 

Djamoe Serie 27 
TJAP 2 NJONJA 

Per fles (20 X minoem)f 1,—, per pak f 0,06. 
Bisa dapet pada : 

  
  

DJAMOE INDUSIRIE ,IBOEs 

BATAVIA-C, Passar Senen 110: SEMARANG  Ambengar 104. 
BANDOENG Keosambie 182/D, g Kranggan West 128. 
DjOCjA Maliebore 35. BSOERABAJA KI. Kebalen 18: 
MAG. Ta Gr. weg, Z: 145: » Ngaglik 3-5, 
MALAN Koedeesan 7. 15 menjaan Z2 
MODJOKERTO Kediristr. 54. SOLO Singosarea 149: 

Prijscourant boeat lain2 keperioean, di kasi Gratis. 
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“. Oenioek mendapat 

pocla fenaga. 

Satoe potong. Maggi-boulllon di taroeh. didalam 

ae SA mangkok dan toesangkan air panas dan totan lantas 

dapat kaldoe jang menjegarkan jang memperbaik 

penjakit2 dan membikin badan koeat dan sehat. 

  

meh nKa A1 ih 

PATJAR 
rFELOEM MENDAPAT ROEMsSH? 
Masih adi tempat pemondokan oen- 
toek orang bekerdja: GANG LON- 
TAR IX No. 11 (Kramat). remba- 
jaran tjoema f 15.— seboelan. Pen- 
djagaan baik dan bersih. 

  

  

DITJARI 
Penuaan segera seorang GOEROE 
jang ke'oraran Eur. Hulpakte, H I.& 
atau Kwe:-kschool oertoek ditem- 
patkan pada H.!.S. Moehammadjijah 
di Batavia-Centrum. 
  

Ditjari: PEMIMPIN drukkerij jang 
tjoekoep berpengalaman serta pan- 
de bahasa Belanda dan bisa service, 
boeat di Preanger. Brapa minta 
gadji. Toelis soerat pada ini Adv. 
No. 1093. 
  

MAOE BELI: 2de Handsch. a. Draai- 
bank, Snij- en Laschinrichtirng, b. 
Compleet of sebagian Theefabriek- 

Linieermachine, Proefpers dan ijzer- 
entafel. ,,Drukkerij Expres” Soeka- 
boemi. 
  

30ekoe masakan dan koewe2 re- 
cepten dari kookmeester POPO jang 
terkenal, tjitakan jang ke III, gam- 
pang dimengertikan, lebih sempoer- 
na dari jang doeloe, harga compleet 
bagian ke I dan ke II f1,68 aange- 
teekend tambah f0,20. Rembours, ti- 
dak dikirim. Pesan sekarang djoega 
di administratie Pemandangan. 

Ok NDANG2 SEWA MENJEWA 
ROEMAH perloe sekali oentoek eis 
genaar dan penjewa roemah marga 
tjoema £ 0.90 ongkos kirim f 0 

  

  

Boekoe penoentoen boeat bikin 
SABOEN MANDI ftoilet Lymzee- 
pen) harga f0,80, ongkos 0,04, de- 
ngan aangeteekend tambah f0,20, 
bisa dapat diadministratie . Peman- 
dangan. 
  

Boekoe penoentoen boeat bikin SA- 
BOEN TJOETJI harga f 1—, ongkos 
drukwerk 0,04, dengan aangeteekend 
tambah 0,20 bisa dapat di adminis- 
tratie Pemandangan. 

BOKKOR PKMIMPIN BIKIN PO- 
TRET terhias dengan 64 gambar 
bergoena sekali oentoek jang baroe 
beladjar harga f 0.70 ongkos f 0.05 
bisa dapat di Adm. Persandangan 

      sem tam 
Senen or 
  

  

installatie. c. Drukkerij-installatie 

bisa dapat di Adm. Pemandangan. . 
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Daroesman dalam Rapat Konperensi Keboedajaan Indonesia 
n jang diadakan dalam boelan November 1939. "5 

I 1 

sdjak lahirnja 
saan kita, tak lepas 

sa kita madjoe dalam sega- 
asjarakat, makin insjaf- . 
“keadaan boeta hoeroef | 

mendjadi'soeatoe beban jang sa- 
han dan memperlambatkan 

can bangsa kita. Rakjat Indo 
ingin memperbaiki nasibnja, 
memperkokohkan tenaganja da- 

hal ekonomi, politik dan keboeda- 
oepaja dikemoedian hari mereka 

a berdjedjer disamping bangsa2 la- || 
dimoeka boemi ini. Soenggoeh ada | 

seboeah lapisan tipis dari rakjat kita | 
ng telah pandai dan terpeladjar. Me |j 

inilah jang bermoela moela me- | "mw 
mimpin pergerakan kita dengan mema 

. djoekan dan membela tjita2 jang di- 
- idamkan oleh rakjat terbesar. Meski- 
.poen bagaimana djoega, si pemimpin 
.itoe haroes mengerti tjita2 rakjat se | 
penoeh-penoehnja. Dan  sebaliknja, 

o rakjat terbesar haroes mengarti djoe- 
ga apa jang ditoedjoei oleh pemimpin- 

“nja. Djika tidak begitoe, djika rakjat 
tidak paham akan tjara2nja perdjoea- 
ngan pergerakan kita, djika mereka ti- 
dak mengerti akan peratoeran2 jang di 

adakan oentoek mereka, peratoeran2 
— itoe tidak akan berhasil soeatoe djoea- 
e Djika Pemerintah, katanja, hen 

nolong kaoem tani kita, soepa- 
ka mendapat hasil daripada ta- 

nahnja, haroeslah kaoem tani ini dia- 
1 dididik. Djika kaoem tani 
eboer hidoepnja dan tak ter- 
selamanja oleh kaoem lintah 

enoeh didesa-desa itoe, ba | 
« tani haroes tahoe akan ketjerdikan | 

oesoehnja. Mereka sedikitnja haroes 
sa membatja dan menoelismelan djoe 
.menghitoeng, soepaja tidak dapat 

ditipoe dan ditjaboet oeangnja oleh o- 
rang jang hanja mentjari modal dan 
oent . Misalnja: kerap kali bapak 
| memindjam ocang. Tidak lama 

ini loenas, tetapi silintah da- 
kan beloem, karena si boeta | 

memboeat tjatatan. Ring 
jika kita betoel2 hendak mem 
nasib rakjat kita jang terbe- 

sarnja boeta hoeroef itoe, haroes- kita 
verantas boeta hoeroef itoe sekeras2- 
ja. gerakan kebangsaan kita tak 
kan mentjapai tjita2nja, djika keba- 
akan dari rakjat kita masih tergeng- 

dalam kebodohan, jang hanja di- 
boeat perkakas orang lain sadja. 

Pemberantasan boeta hoeroef itoe 
boekan hanja semata-mata mengadjari 

roef abc sadja dan hitoengan 1,2,3. 
kan maksocdnja mengadjari orang 
mbatja dan menoelis sadja. 'Mak- 

soednja ialah: mendidik rakjat kita soe 
Ppaja mereka masoek doenia jang loe- 
as dan terang, mengerti akan kedjadi- 

-disekelilingnja. Mengadjar abc. 
e haroesiah dianggap sebagai per- 

aan, Sjarat, soepaja si moerid itoe 
tjakap dan lebih pandai mentjari 

nja. 

jadi dasar dan azas oesaha bela- 
ar membatja dan menoelis itoe ialah: 

keboetoehan si moerid sehari-hari, ke- 
. boetoehan mentjari rezeki oentoek ma 
. kan dan minoem sehari-hari, keboetoe 
han memerangi segala rintangan jang 
mendesak penghidoepannja, oempama 

“ nja: tipoean lintah darat, beratnja pa- | 
djek, mahalnja barang2, kesoekaran | 
mendjoeal hasil tanahnja, kesoekaran 

ota, dan sebagainja. Djadi ringkas- 
nja, pengadjaran abc itoe haroes di: 

dan digandengi dengan keboetoe 
moerid sehari-hari, baik bagi 

tani di desa2 maoepoen bagi 
aoem boeroeh dipabrik, bagi kaoem 

. Gjongos, baboe dan koeli. Soedah ten 
toe lakoekan pengadjaran abc | « 

| oemoem itoe berlainan 

  

| Kemaren dalam lembaran ke- 
| doea kita moeatkan kesan? toe- 

an Soemitro Djojohadikoesoemo 
aa s£ UJI di dalam Komperensi Koeltoer 

kalangan perdjocangan kita. Dan |. Indonesia di Utrecht. Soepaja 
lebih djelas bagi sidang pemba- 
tja kita moeatkan bertoeroet? 
pidato dari i. Daroesman ten- 
tang Pembanterasan Boeta Hoe 

' Dengan tepat sekali dinjata- 
kan betapa pentingnja para pe- 
moeda ikoet aktif dalam pem- 
banterasan itoe, sambil melebih 
rapatkan perhoeboengannja de- 
ngan masjarakat Indonesia. 
(Red. Pemandangan ).     
  

  

hoeroef itoe dilakoekan setjara demiki- 
| an ini, masih banjak sekali rintangan2 
dan kesoekaran2 jang mendjadi hala- 
ngan. Saja tahoe keadaan seorang ko 
ki bangsa Indonesia jang bekerdja pa- 
da salah satoe keloearga dikota besar. 
Waktoe ia mendengar orang2 ramai 
bertjakap tentang perloenja membatja 
dan menoelis, berkatalah ia: ,,Apa mak 
soednja saja beladjar batja dan toelis? 
Saja soedah senang hidoep begini: pe- 
kerdjaan saja baik, gadji tjoekoep, njo 
nja saja poen baik dan kadang2 ma- 
lah saja dipoedji oleh sebab masakan 
saja betoel enak”. Kalau engkau di- 
soeroeh pergi ketoko membeli daging 
atau garam, bagaimana engkau bisa 
tahoe djalannja. Dan djika sepertinja 
saja maoe bikin goelai jang begitoe e- 
nak kau masak itoe, bagaimana saja 
tahoe resepnja?” Apa jang tertoelis 
“bisa saja ingat dengan gampang. Dan 
kalau engkau maoe makan masakan sa 
ia, marilah saja bikinkan”. Sahoet te 
mannja ,,Dan bagaimana, djika engkau 
terima soerat dari sanak saudara, apa 
sngkau bisa batja? Dan kalau bisa 
batja, toh lantas bisa batja koran, ta- 
hose kedjadian dinegeri sendiri, menga- 
pa sekarang misalnja, ada perang, ine 
agapa segala barang kok djadi ma- 
hal?” 
Djawab koki itoe: ,,Kalau saja teri: 

ina soerat, njonja saja jang membatja- 
“kannja, djika boekan njonja, si Amat 
teman saja. Saja tidak merasa perloe 
membatja dan menoelis, boeat apa, 
boekankah banjak kaoem terpeladjar 
jang pandai tidak mempoenjai peker- 
djaan, apa baiknja hal ini? Saja tjoe- 
koep hidoep sedemikian ini tidak koe- 
rang soeatoe apa!” 

Ini kesoekaran2 jang selaloe menim 
boelkan dalam pekerdjaan membrantas 
boeta hoeroef. Kerapkali orang2 itoe 
tak berani mengakoe dirinja tak bisa 
Datja dan toelis: lagipoen mereka se 
gan mendekati si goeroe  itoe, 
golongan lain, apalagi kaoem ter- 
peladjar, walaupoen bangsanja sendi 
ri. Perasaan golongan sendiri soeng- 
goeh koeat sekali, sehingga kerap 
kali tak pertjaja mereka akan orang 
golongan lain, jang sepandjang pera 
saannja, sama tabi'atnja dengan ka- 
oem madjikan, hendak menipoe dan 
mendjedjak. Inilah soeatoe soal jang 
haroes kita perhatikan dengan teliti. 
Golongan kaoem terpeladjar soedah 
terlaloe djaoeh terpisah daripada rak 
jat jang terbesar. Salahnja siapa? 
Boleh kita katakan: pendidikan Ba- | 
rat dan keadaan kolonial jang hanja 
menimboelkan kepingin djabatan 

tinggi, pangkat tinggi dan oeang ba- 
njak. Sekarang kita insjaf akan ke- 
salahan ini, kita haroes kembali, p 

mentjari pekerdjaan diloear desa, di- aa Nana 2 usa 

beloem 

goedah beroelang-oelang berkata, bah 
wa ia hendak men, 
pengadjaran, seloeas-loeasnja oen- 
toek memberantas boeta hoeroef. Se 
mendjak abad jang ke 19 sampai kini 
tak berhentilah ia berkata begitoe 
Pada hal politiknja, sikapnja terha- 
dap soal pendidikan itoe, tidak bero- 
bah, jaitoe: membangoenkan sekolah 
hanja oentoek mengadakan pegawai 

negeri (jang moerah digadji itoe) 

djika kaoem ,,ethische richting”, ali- 
ran bangsa Nederland jang bersikap 
maoe memadjoekan rakjat Indonesia 
dimana-mana tempat mengadakan se 
kolah sampai kesekolahan tinggi, 

dan desakan sehari2 dari pihak perge- 
rakan nasional kita. 

Indonesia waktoe ini? 
Angka2 jang saja goenakan disini 

ialah dari Penghitoengan Djiwa jang 
terachir, tahoen 1930. Semendjak 
itoe beloem ada dilangsoengkan lagi 
perhitoengan. Djoega diambil bebe- 
rapa angka dari Indisch Verslag 
1938 dan Publicatie Holl. Ini. Onder- 
wijs Commissie 1931: angka ini di- 
ambil dengan boelatnja globaal), soe 
paja dengan moedah bisa memboeat 
perbandingan. 
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Ekonomi tak akan asing lagi pada 
pendirian Koperasi karet di Leuwi- 
liang (k.l. 20 kilometer letaknja dari 
Bogor). 

Ketika pemboekaan jang pertama 
telah terboekti, bagaimana besarnja 

rhatian dari bermatjam-matjam 
Bean. hingga Departement van 
Economische Zaken sendiripoen soe- 
dah memberikan sjarat modal sebagi 
pindjaman pada kemoediannja. 
'Rakjat Leuwiliang, choesoesnja 

penanam karet, tak ada jang keting- 
galan oentoek mendjadi anggauta 
dari koperasi terseboet. 

Terasa olehnja berapa pentingnja 
pendirian seperti itoe. 

Pada waktoe jang singkat sadja, 
daerah Leuwiliang telah mempoenjai 
12 koperasi dengan seboeah Centraal 

|jang sangat rapih. 
|. Satoe Cooperatieve-Volksinstelling 
Ijang patoet dibanggakan! 

“Demikianlah kegiatan bangsa Indo   Inesia, apabila dia soedah maoe be- 
'kerdja. 

naga-tenaga sebagai Mr. Sarto- 
'no dan Wedana Leuwiliang jang doe- 
Hoe maoepoen jg. sekarang, adalah jg. 

ma-tama telah memberikan dja- 
n akan teratoernja segala pera- 
n2 dan perhoeboengan koperasi 
m segala oesaha menoedijoe ke 

LC S0Oesoenan gOEe- 

soenggoehpoen mereka hanja 

tocan H. Dimjati jang sedari 
doela sampai beberapa waktoe 
jadi ketoea telah djoega mem- 
enjataan atas keoeletannja da- 

memberikan pimpinan. 

ngkatnja, pengaroeh koperasi 
et sampai kini telah dapat 

masjarakat pada oemoem aa 

eh karena itoe tergambar bagi- 
, kegembiraan para anggauta- 

'ka Pemerintah di Indonesia memang 

engadakan onderwijs, 

perloe bagi pemerintahan negeri. Dan 

itoelah disebabkan karena dorongan 

Betapakah keadaan boeta hoeroef di 

| Koperasi kar t 

Oemoem-teroetama pihak Gerakan : 

Nampaklah pada kita, bahwa me- 

noeroet djoemblah sekaliannja djoem 

lah boeta hoeroef itoe malah makin 

lama makin besar. Djika digambar 

dengan ,,curve” garisan, maka ke- 
doea garisan-garisan pendoedoek ne- 

negeri dan garisan boeta hoeroef itoe 
selaloe naik, tetapi tidak berdjoempa. 

Berdjoempanja — ialah artinja: boeta 

hoeroef itoe hilang lenjap — djika Pe- 

merintah menoentoeet onderwijs politik 

sematjam sekarang ini, ialah sesoe- 
dah 167 tahoen lamanja. 

Hal ini menoeroet kata Pemerin- 

tah sendiri (Publl. Holl. Ini. Onder- 

wijs Com. ) No. Ta. De nog wachtende 

taak op onderwiis gebied). Betoel la 

ma sekali: kita telah dikoeboer da- 

lam tanah, entah kemana melajang 

arwahnja, anak tjoetjoe rakjat kita 

| poen barangkali beloem djoega bisa 

membatja dan menoelis! Hal ini be- 

toel menggelikan djika kita lihat, 

bahwa misalnja diseboeah daerah di 

Sowjet-Uuie sekarang, jaitoe dida- 

erah Kaberdino-Balkaria, ditengah- 

tengah pegoenoengan Kaukasus jang 

boleh dinamakan ,,doesoen”, pada 

1920 tjoema 5—6Y4c jang bisa batja 

dan toelis, pada -937 angka ini men- 

djadi 804. 

Angka2 lain: 
India pendoedoeknja 313 millioen 

— 92,34 boeta hoeroef (Pengh. Dji- 

wa 1931) Tiongkok pendoedoeknja 
420 millioen 80x boeta hoeroef. 

Djanganlah keadaan boeta hoeroef 

di Indonesia itoe dioekoer dengan oe- 

koeran percentage (Sc) akan tetapi 

dengan oekoeran djoemlah sekalian- 

nja. Njatalah pada kita, bahwa djoem 
lah sekolah masih sangat koerang: 
meskipoen bergitoe, banjak sekolah 

jang telah ditoetoep oleh Pemerentah 

sedjak Indonesia ditimpa krisis doe- 

nia dalam tahoen 1930. Lagi poela, 

tidak tjoekoep boeta hoeroef itoe di- 
berantas dengan mendirikan sekolah 
bagi anak2 sadja. Jang penting pada 
masa ini ialah keadaan boeta hoeroef 
itoe di kalangan dewasa, diantara 
kaoem inilah boeta hoeroef itoe ha- 
roes diberantas dengan melangsoeng 
kan pengadjaran abc. dan pendidikan 
cemoem jang maha penting. 

»   
NERIMA TT TENAGA B1 DA Ca 

Oleh Koresponden | 
«Antara di Bogor   

aa terpimpinlah mereka menoe- 
djot kezaman hidoep sentausa! 

Diserahkan orang, berbahagialah 
pendirian rakjat, atas oesaha rakjat, 
pimpinan rakjat dan oentoek rakjat 
itoe. 

Dengan dasar koperasi jang didja- 
lankan dengan soenggoeh-soenggoeh 
moestahillah kemakmoeran rakjat ti- 
dak akan lahir. Demikianlah agak- 
nja! 

PIMPINAN TECHNIS. 

Dalam toelisan ini tak dapat diloe- 
pakan tentang ditempatkannja seorang 
technicus oentoek mendjadi pengamat 
dari Dept. van E.Z. sedari permoelaan- 
nja koperasi karet berdiri. 

Toean T. — demikianlah namanja 
— berdiri semata-mata disamping pe- 
ngoeroes  Centraal, oentoek beberapa 
boelan lamanja goena memberikan pim 
pinan jang penting dan saksama, se- 
perti beroesaha soepaja hasil koperasi 
mempoenjai kwaliteit jang baik, djoe- 
ga dalam mendirikan pendirian2 roe- 
mah koperasi. 5 

Maksoed itoe tentoe oleh pengoeroes 
aa anggauta2 diterima dengan goem 

ira. 

Bila semoeanja itoe soedah berdja- 
lan sempoerna, maka toean terseboet 
akan kembali pada tempatnja. Keta- 
koetan, bahwa penempatan itoe akan 
moengkin mengatjaukan organisasi 
koperasi, sekali-kali tidak ada terda- 

diwaktoe itoe. 

Pertjaja | mempertjajai adalah jang 
mendjadi sendi!, Begitoelah pada se- 
beloemnja keterangan2 jang berhoe- 
boengan dengan itoe, telah dinjatakan 
setegas2nja oleh. ambtenaar E.Z. di 
hadapan pengoeroes dan anggauta2 
pada rapat2 jang telah diadakan.   

  
di Leuwiliang 

pat pada pengoeroes dan anggauta2nja |   

Sekali! djangan alpaken karoesakan koelit, sebab loeka ter- 

kerjil boleh dapet berkasoedahan paling berbahaja oleh koeman? jang 

djadi didalemnja. Segera Purol diatasnja, jang mentjegahken segala barah, 

membinasaken badi? dan dalem waktoe pendek menjemboehken: tiap 

loeka Disegala roemah obat dan toko? £ 040 dan £. 0,75 sedoos. 

MOETASI. 
S.S. 

Dipindahkan dari: 
Tandjoeng-Prioek ke Depok dan di- 

serahi mengoeasai onderdistrict Go da 

“ri sectie 24, t. Katiman, hoofdmandoer. 

Stationsdienst Bogor -ke stations- 

dienst Poerwakarta, t: Winantadire- 

dja I, haltechef le klas. 
Manggarai ke Poerwakarta dan di- 

serahi mengoeasai telegraafdistrict 

Poerwakarta dari telegraaf-sectie W 

4-5 t. Abdoelsalim, telegraafmandoer. 

Moelai 1 Januari 1940 diangkat ma- 

chinist 3de klas dan dipindah dari Pa- 

dang-Pandjang ke Solok, t. Loewis 

gelar Soetan Lelo Kajo, stoker. 

Dipindah dari Fort de Kock ke Sa- 

wah-Loento, t. Danin gelar Soetan toe 
manggoeng, conducteur 2de klas. 

Dipindah dari Sawah - Loento ke 

Fort de Kock, t. Marad, conducteur 

2de klas. 
Moelai I Jauari 1940 diangkat on- 

deropzichter 2de kl. t. Boerhan gelar 
Soetan Pamenan, hoofdmandoer. 

P.T.T. 
Diangkat Iste klerk oentoek sementara 
t. Kaamaroedin, klerk oud oentoek se- 
mentara di Rantauprapat. 
Dipindah dari Madioen ke Semarang, | 
t, Amir, postklerk Iste klas. 

Dipindah dari Batavia-Centrum ke Tan 
djoeng-Prioek  t. Soewadji, postklerk 
dan dari Palembang ke Batavia-Cen- 
trum tt. Joesmin dan Soegeng, post- 
klerk. 
Dipindah dari Semarang ke Blitar t.R. 
Roeslan al. Dirdjasoemarto dan dari 
Bandoeng ke Semarang t.R. Soekotjo 
Tjokrodarmodjo. 
Dipetjat dengan hormat dari djabatan, 
karena terganggoe kesehatannja t. Ka- 
sidik, Postklerk di Kediri. 

Dienst van het Boschwezen 
Diangkat mantri-boschpolitie,t. Ma- 

sidi dan t. Sakidin, belakangan bosch- 
wachter pada dienst tsb. 

D.V.G: , 
Diserahi mendjabat analist (che- 

misch) oentoek sementara pada Dienst 
der Volksgezondheid, t. Mas Koestijo, 
belakangan partikelir pada Instituut 
boeat Volksvoeding di Betawi, dengan 
perdjandjian ditempatkan di Instituut 
boeat Volksvoeding di Betawi. Dise- 
rahi oentoek sementara mendjabat La- 
borant pada Dienst der Volksgezond- 
heid, t. Sarip, belakangan bekerdja par 
tikelir di Instituut boeat Volksvoeding 
di Betawi, dengan perdjandjian ditem- 
patkan di Instituut boeat Volksvoeding 
di Betawi. 

NaNpnannnnn ma 

Oleh karena itoe masing2 insjat bah 
wa soal itoe adalah satoe djasa dari 
Dept van E.Z. jang menghendaki agar 
soepaja koperasi terseboet soeboer hi- 
doepnja. 

Pindjaman jang banjaknja f 30.000, 
haroes berlipat ganda keoentoengan- 
nja. 

Sebaliknja tidak beralasan bisa se- 
soeatoe koperasi sampai dapat dipe- 
ngaroehi atau menoeroet kehendaknja 
orang seorang sadja, jang sekali-kali 
tidak mempoenjai hak apapoen djoega. 

Akan tetapi sebaliknja ja'ni segala 
apa adalah terletak dalam genggaman 
pengoeroes dan anggauta2nja sendiri. 

Kelembekan pengoeroes, dapat me 
njebabkan kedoedoekannja akan terde- 
sak, begitoe poela anggauta2 jang ha- 
nja penoeh dengan semangat ,,noen 
inggih' 'sadja akan memberi akibat pa 
da kaloetnja sesoeatoe perhimpoenan. 

SETELAH TIGA TAHOEN. 

Kini koperasi karet Leuwiliang soe- 
dah beroesia 3 tahoen. Gedong Cen- 
traal koperasi jg. berdiri di Leuwiliang 
memboektikan terpeliharanja pendiri- 
an terseboet. 

Lebih ramai lagi kelihatannja karena 
soal karet pada waktoe jang achir2 
ini termasoek soeatoe badan jang ma- 
ha penting. Setiap hari mesin2nja da- 
ri 12 koperasi menderoe-deroe. Hasil- 
nja (Sheets) dipoesatkan tempatnja di 
Centraal dalam peti jang tidak berbeda 
bentoeknja dengan peti keloearan on- 
dernemingen Eropah goena memenoe- 
hi permintaan pasar doenia. 

. Enfin, dari loear ternjata koperasi ka 
ret terseboet soenggoeh rapi keliha- 
tannja. 

Kita pertjaja bahwa itoe adalah ha- 
sil dari pekerdjaan bersama antara pe 
ngoeroes dan anggauta2 seloeroehnja 
dengan toean T. 

Oentoek mengetahoei keadaan dida- 
lam organisasinja maka kita telah me- 
merloekan bertemoe moeka dengan pe 
ngoeroes Centraal. Y uh 

Lembaran ke II pagina 1 
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bernama S. tinggal d 

erah Tjengkareng. 

karena djatoeh dari | 

' Doedoeknja perkara ja 

orang itoe akan memet! 

|. toek didjoeal. teta 
|. akan toeroen £ 

00 telah roentoeh, | dan iap 

sehingga djatoeh pingsan. Ye: 

telah mendengar — soeara NOC 

memboeroe kesitoe, mereka amat ter- 

“kedjoet, karena dilihatnja S. telah ter- 

tiarap ditanah tak sadar lagi. MEagAN 

segera orang itoe diangkoet ke roeman 

| sakit Tangerang dan teroes dikirim 

“ke C.B.Z. Beloem sampai kesana O- | 

| rang itoe telah menarik napas jang 

penghabisan. 

Lagi2 korban pembatjokan. 
Baroe2 ini seorang Indonesier berna 

ma Loewik asal dari Kebajoeran, telah | 

mendjadi korban golok di Serpong, ab: 

hingga sampai adjalnja. Chabar jang 

kita” terima, orang terseboet menagih 

hoetang kepada sipembatjok. Tetapi 

entah bagaimana Loewik jang sial itoe 

telah diserang sehingga loeka parah | 

dan dibawa ke roeman sakit Tangge- 

rang, " : 

Tetapi ditengah perdjalanan ta telah 

menghemboeskan nafasnja jang peng- 

habisan. Si pembatjok sekarang ber- 

ada dalam tahanan. 

   

Do Toekang Perioek jang sial. 

Seorang toekang perioek jang akan 

pergi kepasar hendak :mendjoeal daga 

ngannja, telah ketoebroek dokkar se- 

hingga perioeknja djatoeh berham- 

boeran ditanah dan tidak dapat di 
djoeal lagi. 2 3 

Oentoek kebaikan kedoea belah fi- 

hak, maka keroegian itoe digantinja. 

Djatoeh dari kerbau. : 

Pada hari Djoem'at kemarin telah di 

gotong seorang laki2 dari Sepatan jg. 

loeka dipahanja (pelakangan), kare 

na djatoeh dari berbau jg. sedang di 

halaunja.. Chabar jang belakangan me 

bau itoe, dan sekonjong-konjong ker- 

| baunja terperandjat dan anak itoe 

terpental sehingga mengenai tandoek 

kerbau itoe. Kini anak jg malang itoe 

| masih dirawat diroemah sakit Tange- 

5 Disangka mentjoeri. 

| Seorang pendoedoek Babakan di 

| Tangerang, bernama Sarip tadi pagi 

| kira-kira djam 5 berada didalam ke- 

“ boen boei anak-anak Tanah Tinggi 

di Tangerang. Hal ini menimboelkan 

sjak wasangka mandoer jang men- 

| djaga ditempat itoe. 

Dalam keboen boei anak2 itoe, 

' dimana terdapat poehoen kelapa dan 

pochoen boeah-boeahan jang lain 

| pada achir ini sering kali pentjoeri 

. melakoekan pekerdjaannja. 

“ketahoei oleh jang djaga hendak 

melarikan diri. Akibatnja orang jang 

'mendjaga pekarangan keboen itoe 

melepaskan seboeah tembakan, jang 

mengenai poenggoeng Sarip. 

"Dengan mendapat loeka jang agak 

“berat sikorban diangkoet ke C.B.Z. 
| di Betawi. 

: (Aneta). 

' MADJALENGKA. 

Pembantoe mengabarkan: 
Moetasi. 

    

    

  

      
       

  

        
    
   

   
   

! (telah mengatoerkan permohonan 
| oentoek berpensioen. TEKNIS 

. Ingabarkan jang T. Dr. Sapoean Sas- 

| trosatomo, sedang 
| pindah ke Tasikmalaja oentoek 2e 

| Geneesheer menggantikan TuDr M. 

'| Soekardja jang ultimo Februari hen- 

'|dak berpensioen. 

| Madjalengka 

ramah, dan kasih sajang kepada 

cek da- | ra'jat seoemoemnja, ja'ni sampai soe 

inggal | ka mengorban segala boeah fikiran- 

a. | nja jang bergoena bagi Ra'jat Ma- 

.| oentoek memadjoekan Roemah Sakit- 
1 | nja, jang siang hari malam mendjadi 
“kenang-kenangan beliau, dengan dja- 

1 | siang hari malam tersedia asal oen 

belah tangan djikalau ada sesoea- 

toe hal jang mengenai kapentingan 

Ida asing lagi bagi pendoedoek, te- 

liah  mengatoerkan permoehoenan 

| Verlof Ontspanning selama 24 hari, 

Gimoelai dari tanggal 15 Jan. 1940 

dan dari sini dikirimnja ke C.B.Z. | 

njatakan, bahwa ia sedang menaiki ker | 

Ita, bahwa Nji Rd. Soetimah itoe te- 
|lah diketemoekan di Batang (Peka- 

Sarip, jang melihat, bahwa dia di 

| TJIREBON. : 

| Mendengar dari jang lajak diper- | 
Itjaja maka TR.D. Wiriadiatmadja 

Madjalengka Patih di Regentschap 

Kabaran jang boleh dipertjaja me 

dimintakan ber- 

Soedah tentoe bagi pendoedoek 
jang baharoe sadja 

mendapat seorang Dokter jang pe- 

djalengka, poen poela berdaja oepaja 

lan apapoen, beliau soeka menerima 

toek keperrloean oemoem, pendek ka 

ta beliau menerima dengan doea 

Roemah Sakit daleman dan loearan- 

nja. 
Vroedvrouw verlof. 

Nj. E. Widjajasasmita seorang 

Vroedvrouw di Madjalengka jang ti- 

sampai pada 7 Februari 1940. Ma- 

ka dengan keadaan itoe menoeroet 

kabar selama Njonja E. Widjajasas- 

mita berverlof D.V.G. tida akan me- 

ngadakan  wakilnja, sebab D.V.G. 

sendiri lagi banjak kekoerangan 

Vroedvrouw. 

Chotbah Boepati Bandoeng. 

Pada malam Minggoe jang telah 

laloe di Kaboepaten Madjalengka te- 

lah diadakan CHOTBACH membatja 

kan Ajat2 Algoeran oleh Kandjeng 

Boepati Bandoeng R.A.A.M. Wira- 

natakoesoemah, dan diterdjamahkan 

Pr bahasa Soenda serta ditem- 

bangkan oleh seorang anak perem- 

poean bernama Nji WIARSIH, se- 

perti. jang kita djoega sering kali 

mendengar dengan perantaraan Ra- 
dio. Perhatian amat menjenangkan 

begitoe poela meodah2an bagi pen- 

doedoek Madjalengka mendjadi per- 

hatian, -dan djoega bagi lain2 para 

Boepati soekalah kiranja menjon- 

to Kandjeng Boepati Bandoeng itoe. 
  

BANDOENG. 
Pembantoe kita mengabarkan. 

Soedah diketemoekan. 

Beberapa hari jang laloe telah di 
wartakan dalam s.k. ini, bahwa Nji 

Rd. Soetimah, isterinja Rd. Gadjali, 
Mantri Veldpolitie di tangsi Tjigere- 
leng Bandoeng, telah hilang. 
“Belakangan diwartakan kepada ki- 

longan) dan telah kembali keroemah 
orang toeanja t. Wedana kota Indra- 
majoe. 

Perloe djoega diterangkan, bahwa 
Nji Onihpoen, isteri moeda dari Rd. 
Hadji Moechtar: saudagar di Oe- 
djoengberoeng, jang djoega telah 
hilang, baroe-baroe ini telah dikete- 
.moekan poela. 

  

THAMIS, 
Angin taufan. 

Kepada kita diberitakan, bahwa 
hari Djoemahat tanggal 12 Januari 
jbl. didesa Tjibaroejan onderdistrict 
Tjihacerbeuti Reg. Tjiamis kekoea- 
tan alam mengamoek dengan dah- 
sjatnja. Desa terseboet diserang 
angin taupan jang tak terhingga he- 
batnja. 

hantjoer loeloeh. Selain itoe banjak 
poela roemah jang mendapat keroe- 
sakan ketjil sadja. Ketjelakaan ma- 

dag sampai begitoe djaoeh tak 
ada. 

- Menolong korban kebakaran. 
Perhimpoenan Pemoeda Soerja Wi- 

rawan tjabang Tjirebon sedjak ada- 
nja bahaja kebakaran telah mentijari 
derma goena menolong korban ba- 
'haja terseboet. 
kini telah terkoempoel beroepa oe- 

tong. Oeang   
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“Setelah menderita penjakit ag. 
4 hari Senen sore, telah 

aroesman, salah seorang 

dokter di Bogor. 

Lebih koerang 59 bocah roemah 

Derma itoe hingga | 

wang f 44, 765 dan pakaian 440 po- | nj 
terseboet atau kehen- | 

| daknja S.W. telah dibelikan pakaian | 
| semoea, sehingga jang dibagian itoe | ! 

beroepa pakaian  semoea. Adapoen | 
pembahagiannja dilangsoengkan pa- | n 
da hari Minggoe jbl. dimoelai djam | W 

|9 pagi bertempat dibekas kebakaran. | in di Tjil. 
aa $ Fakes KE : 

   
   
   

   

mad. 

1940, 

njoemas, 

sakannja. 

lah 

koepoe 

sekali 

lainja, 

Pada 
merasa 
blah 
banjaknja, 

paja 
keliroe 
takoe, 
ada 

Ti 
    

watat | piah), k 

toea dari pendoedoek ' in an- | W.W.j   
Tjiomas. 

BSA UR 

Kaka .jasan ipa 

udjahnja ditanam hari Selasa ke- | bersifat moe 

sedikit 

   

    
   

  

   

   

Jengdorganisatie Sriwtajaja. 

Antara” mengabarkan, 
pada hari Saptoe malam Minggoe 
tanggal 13/14. Januari 1940, JOS. 
tjabang Bogor telah mengadakan 
rapat tahoenan, sambil merajakan 1 
|tahoen berdirinja tjabang. Perajaan 
ini meroepakan ,,Perdjamoean Toh” 
jang sederhana oentoek anggauta2 
dan para oendangan. Setelah ketoea 
tjabang membatjakan verslag tahoe- 
nan, maka laloe diadakan pemilihan 
Pedoman Baroe jang hasil pemili- 
hannja seperti berikoet: 

Ketoea-Nona Sribanoen, Penoelis 
t. M. Zaman, Bendahari nona Tura 
sedang pembantoe terdiri dari t.t. 
Mochtar Djachri dan Dachlan Ach- | 

Alamat Pengoeroes: Bioscoopweg | 
No. 8, Buitenzorg. 

O 
DJAWA TENGAH 

BANJOEMAS. 

Pembantoe menoelis: 
Auto centra motorfiets. 

Pada hari Senen tanggal 8 Januari 
kebetoelan didjalan perapatan 

moeka Radio kliniek Poerwokerto, te- 
lah terdjadi togbroekan seroe oleh se- 
orang Tiong Hoa pengendara motor- 
fiets dengan sebocah auto jang diken- 
darai oleh Dokter dari H.M.S. di Ba- 

penoenggang motorfiets 
dapat loeka-loeka jang hebat dikaki- 
nja dan teroes diangkoet ke Zendings 
hospitaal, dan si motorfiets diangkoet 
kebengkelnja sebab ada baniak keroe- 

si 

Perloe diawasi, djangan salah raba. 

Walaupoen kota Banjoemas ada- 
kota jang soenji, tetapi djikalau 

waktoe sore 
tenggelam, ini kota semangkin tambah 
ramainja, lantaran keloearnja koepoe- 

malam jang sama berterba- 
ngan mentjahari mangsanja, teroetama 

djikalau kebetoeian ada ton- 
tonan, ketoprak, wajang, atau lain- 
lai djoemblahnja koepoe-koepoe: 
ini semangkin tambah banjaknja. 

tempo jang ahir ini, publik 
ragoe-ragoe karena djoem- 

ini kelihatan loear biasa tambah 
setiap sore ada kelihatan 

berdjalan-djalan orang pemoeda lela- 
ki dan perempoean, terkadang hingga 
djaoeh malam, masih ada djoega jang 
berdjalan  djalan, dengan ini toelisan 
kami peringatkan kepada publik, soe- 

: awas, djangan sampai 
raba, sebab melihat tingkah 
dan pakaiannja hampir tidak 

bedanja, mana jang terhitoeng 
koepoe-koepoe dan mana jang terhi- 
toeng orang baik-baik, karena tempo 
-tempo- sama kelihatan masoek diwa- 
roeng nasi atau kopi dan sama makan 
mingem disitoe, dengan ketawaan ber- 
sanda goerau di waroeng terseboet, 
apa lagi pada waktoe hari Saptoe ada 
banjak sekali jg. sama masoek di wa 
roeng kopi dekat passar Banjoemas, 
golongan pemoeda laki dan perenipoe- 
an ini ada 'banjak sekali jang masoek 
di waroeng itoe, sama makan dan mi- 
noem disitoe. 

Peringatan kami, djagalah kesopa- 
nan kita sebaik-baiknja, djangan sam- 
pai. orang lain merasa ikoet maloe 
karenanja.. 

sesoedahnja 

Wargo Wandowo berangkat. 

Pada hari Kemis malam Djoemahat 
| tanggal 11 Januari 1940, inilah hari 
penghabisan ketoprak W.W.. main di 
kota Banjoemas, pertoendjoekan peng- 
habisan ini dimainkan tjerita- matinja 
Praboe Minak Djinggo, dengan diada- 
kan hadiah seboeah almari katja, ke- 
pada salah seorang penoton jang da- 
pat menebak dengan djitoe, djam be- 
rapa  waktoe matinja Praboe. Minak 
Djinggo. 

Berhoeboeng dengan ini malam 
adalah malam peghabisan, maka per- 
toendjoekan ini djadi loear biasa, hing 

djam 12 malam boebarnja, 
matinja ,,Minak Djing- 
toe djam diloear doega- 
jaitoe pada djam 12,31 
e tidak ada seorangpoen | 
menebak dengan djitoe, | 
a hadiah seboecah almari | 

Industrie ,,The Best” Ba- 
'djatoeh kepada publiek | 

k ada jang mendoega 
endjoekan ini akan di| 
iliwat djam 12 malam. 

ja pada tanggal 12 Ja- 

ini rombongan Wargo 
' berangkat pindah ma- 
'Bahwa selamanja ma- | 

4S 5 minggoe ia telah 
t 'menjokong kepada | 

» di Banjoemas, ceang 
(Lima poeloeh roe- 

        

  

idanja. 

bahwa 

| nai hal nasib. 

matahari 

ahan atas  djasanja | 
idapatlah pemba- 

da'oleh Toehan jang 

   

tentang permohonan-permohonan N. 

| hal sebab-sebabnja N.S.B. berdiri. 

| sini, 

POERBOLINGGO. 

N.S.B. 
Pada hari Minggoe 7 Januari 1940, 

N.S.B. tjabang Poerbolinggo, telah 
mengadakan rapat anggauta, bertem- 

pat diroemah sdr. M. Praptosoewignjo 
di Pasemon. Rapat dimoelai djam 9.40 

dengan dikoendjoengi oleh hampir se- 
moea anggauta, toean Voozitter H.B. 

N.S.B., wakil tjabang2 N.S.B. Poerwo- 
kerto dan Banjoemas. 

Jang dibitjarakan: 

2. Verslag Congres N.S.B. jang ke 

VI di Mataram. 
3. Mengesjahkan jaarverslag, ver- 

antwoording 1939 dan begrooting '40 

4, Djawaban dari Dept. van O. en E. 

SB. 
5. Pidato dari tocan Voorzitter H.B. 

6. Pilihan pengoeroes baroe. 
7. Menerima oesoel-oesoel dan per- 

tanjaan2 dari anggauta jang menge- 

Rapat ditoetoep poekoel doea siang 

dengan selamat, dan memoeaskan bagi 
semoea jang hadlir. 

OCENGARAN. 

Har.menoelis: 
Ikatan Roekoen Goeroe Gengaran. 

'Atas oesaha toean Markaeni Ha- 

dipranoto goeroe pada HLL.S. telah 

dibentoek gaboengan goeroe dengan 
nama ,,ROEKOEN GOHROE OK- 
NGARAN”, jang berazas toedjoean 

1. mengekalkan tali persaudaran. 
2. menjelenggara pengetahoean 

cemoem. Sea 

3. 'memetjahkan pertanjaan jang 
soekar2 (sehoolpuzzles) dalam 
doenia pergoercean. 

Sesoedah toecan Markaeni mene- 
rangkan kehendaknja jang soedah 
tentoe tiada terbebas dari perdeba- 
tan, maka dengan persetoedjoean 
hadlirin telah dibangoen pengoeroes 
sebagai berikoet: 

Voorz. t. Wignjowarsito: secr. t. 
Tarjono Reksowardojo, penningm. t. 
Dachlan: dengan dibantoe oleh com- 
missarissen 2 orang: tt. Soehemi dan 
Poedjotanojo. 

Perloe agaknja kita terangkan di- 
bahwa perikatan tadi tiada 

menghoeboengkan diri dengan lain2 
persatoean goeroe jang telah berada, 
akan tetapi berdiri sendiri. 

Pakice direorganiseer. 

Kabarnja koempoelan Arisan ka- 
oem Iboe Oengaran(Pakioe) selain- 
nja tiap2 boelan melangsoengkan a- 
risan poela akan mengadakan spaar- 
fonds d.LI. hal jang bertalian de- 
“ngan doenia isteri. Maka dengan sen- 
dirinja Pakioe lantas bersalin pakai- 
an dan mewoedjoedkan diri sebagai 
dameskring. 

Kita menoenggoe akan djadinja! 

SOERAKARTA. | 

Pemb. M. menoelis: 

Nirom dengan P.P.R.K. 

Malam-Djoema't 11-12 Djanoewari 

ini pengoeroes S. R. V. telah menga- 

dakan rapat, bertempat di studionja 

sendiri, jang selainnja membitjara- 

kan keperloean roemah-tangga .per- 

himpoenan itoe sendiri, djoega mem- 

bitjarakan so'al jang waktoe ini se- 

laloe mendjadi pembitjaraan oemoem 

teroetama bagi pendoedoek Indonesia 
bangsa Timoer, jalah soeal penjera- 
han radio Ketimoeran, oleh . Nirom 
kepada P.P.R.K. 

  

1. Pemboekaan dan mengesjahkan | 

| notulen. 

  

Memadjoekan keboedajan. 

Teroesnja mentjahari lajan. 

|— Berdiri perkoempoelan2 Keboeda- 

jan Soenda, Djawa, Belaster Koe 

lon, Belaster Timoer. 
— Toean A. pemimpin itoe! 

Toean B. pengandjoer ini! 
Toean C. leider inoe! 
'Toean D. kepala anoe! 

—. Perkoempoelan Muziek ini Zange- 

resnja Miss Lombok. f 
Disana Miss Bawang. 

—— Perkoempoelan Tembang ini Za- 

ngeresnja Nji (mas) Galedjra » 

Disana Nji Koentoel. 

— Kempelan poekoel Gamelan ini 

sindennja Mas adjeng Goedeg 

Disana Mas adjeng Petjel. 

Soeara merdoe, roepa bagoes, orang 

senang denger, senang liat. Diradio 

ditoenggoe-toenggoe! 

— Diroemah leider (kepala, pemim- 

pin, pengandjoer) rikoet. 

— Ema leider nangis gembar-gem- 

bor. 
— Piring petjah: Lemari hampir 

tegoeling — Koper soedah diloe- 

ar. 
.— Anak-anak 

nja! 

— Boedjang-boedjang bingoeng. 

Apa sebab??? 

Oom Leider, com kepala, oom pe- 

mimpin, oom (apa sadja 

namanja) verliefd op 
Nji Koentoel! 
Mas Adjeng Goedeg! 
Miss Lombok! 

tidak karoean lakoe- 

Saban hari oraigang — 
Saban hari denger soearanja. 
Saban hari liat roepanja. 
Achirnja: loepa Ema! loepa anak! 

Perkoempoelan @jadi 
Sang Panitia jaloers. 
Sang Djoeroe wang marah. 
Sang Commissaris meri. 
Hidoep Keboedajan! 

Miss BLENTOEK. 

  

  

boebar! 

  

ia ANAH SEBERANG 

KARANG ASEM (DENPASSAR.) 

Taman Siswa. 
Akan mendap 
nara dar 
ta. 

Pergoeroean Kebangsaan ini baharoe 
beroemoer enam boelan. 

Akan tetapi, mendapat minta jang 
esar dari Rakjat, terboekti dari 

kemadjoeannja, jang makin lama 
makin pesat! Moeridnja telah lebih 
dari enam poeloeh. Hianja sajang se- 
laraa ini boclan ada Ketoeanja, itoe- 
lah poela sebabnja maka oeroesan 
masih tergantoeng kepada tjabang 
Badoeng. 

Tetapi, dari pada soember jang bo- 
leh dipertjaja kita mendapat 'kabar, 
bahwa Toean Widjanarko, jang seka- 
rang memimpin Taman-Siswa Tanah- 
Abang Batavia-C. akan mendjabat 
pimpinan di Taman-Siswa Karang- 
asem terseboet. 

Djika chabar ini betoel, kita per- 
tjaja, bahasa Karangasem akan tam- 
bah madjoe. Sebab kita kenal dengan 
Toecan Widjanarko, 
jang baharoe mengetjap Ketaman- 
Siswaan. Beliau pernah mendjadi 
Pemimpin Taman-Siswa Daerah Mi- 
nangkabau, dan Goeroe di Taman-Sis 
wa Poesat Mataram Dk. 

t te 2 
akar- 
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4 KJAHI. 
€ OETIKA bang Bedjat masih 

djadi santri, soeka2 bikin 
merasa ngeri. 

agi waktoe dia ngadjar bang 
“Bedjat perkara permadoean (poly- 
gamie). | 

Begini so'al-djawabnja: 
—-- Sjarat2nja kawin lebih dari 

satoe prempoean itoe berat, moesti 
adil, koeat kasi blandja. 
—— Kalau gitoe, kjahi djoega koeat, 
sebab kjahi ada poenja bini ampat 
sidji. 

ata Betoel saja koeat, dan saja 
“adil 1 
—— Perkara adil, ana djoega taoe, 
“tapi perkara biandja? 

—-- Jah, toch saja kasi blandja 
— sama ampat-ampatnja! 

pa — Betoel! Tapi brapa sen? 
—-- Tjoekoep boeat makan. 

 — Kalau nanti masing2 dapat 
“anak anam bidji, koemaha? 

-— Eh, eta mah, eta mah,......... 
|“ soedah djadi risiconja! 
4 W—— Risico apa? Risico van het aa 

-— Ah, saja kaga” ngarti bedrep- 
bedrep. Dean lagi kawin lebih dari 
satoe moesti pakai diketahoei bini 
jang lainnja. 
——— Hoooo,...... Perk apa kjahi 

.djoega bilang2 sama bini kjahi jang 
toea, waktoe kawin sama jang moe- 
da? 
—— Tantoe sadjaaaa bilang, ta- 

PL An sesoedahnja kawin! 
—— Hm, en...... sama jang moeda 

apa bilang djoega? 
——- Kaga' . perloe, 

kliwat moeda. 
—— Kjahi ada bini ampat. Wak- 

“toe maoe kawin sama jang paling 
moeda, apa kjahi vergadering doe- 
joe sama jang tiga? 

—-- Kaga'. Sebab soedah pernah 
1 “kedjadian, jang satoe kaga” tjotjok 

' sama jang lain. Jang paling toca ka- 
| ga' moepakat, jang paling moeda em- 
' “boeng, dan jang tenga bilang,...... 
| #jer€in semoea, tinggalin dia sendiri. 

N-— Dus, jang palingimoeda dida- 
| “pet zonder kata sepakat Munchen? 

Sebab apa begitoe? Tadi kjahi bi- 
“Jang, moesti kasi tahoe! 

1. ——- Jah, sebab...... BUAS hasi, 
2... sebab saja kjahi!!!!! 
—— Kjahi apa? 
——- Moeallim, goeroe ngadji, ah- 

Ji tasaoep, ahli tarekat...... : 
Pe Tao, ho, tjoekosp! Menoeroet 

- perasahan: ana mah, boekan ahli ta- 
“rekat of ma'ripat, tapi ahli pat-goe- 
Sipat. Ur, 

“Apa itoe pat-goelipat!? 
—— Main koentau, kjahi! 
—- Koentauw?????7? 

.—— Soemoehoen, koentauw bes- 
Joeten! 4 
—.—-k Apa itoe 
—— Ah, permisi kjahi, ana kaga” 

jadi ngadji. Trima djadi ahli be- 
djat sadja, deh. 

  

       

        

    

    
   

  

   

    
    
    

   

    

    

       

  

   

  

   

    

  

    
    

  

   
   

sebab masih 

BANG BEDJAT 
  

  

  

VOETBAL. 

Andalas I. — P.S. Keroekoenan I. 

Pauze stand 4—2. 
aka Boebar stand 6—2 

“Sebagaimana meneroeskan kompe- 
M0 tisi V.LJ., maka kelemarin pada ha- 

lijk 1—1 dengan Ster. 2 

  
“mo menioep ploeitnja. Kelihatan Ar 

| dalas keloear dengan pakaian merah 
hitam dan Keroekoenan Oengoe hi 
tam. Andalas terpaksa bermain d 

  

    

  

pasangan kesebelasan kedoea belal 
pihak seperti tertera dibawah in: 

ANDALAS. 

  

SR Bos 6 
Aminoeddin.  A. Gani, 

.Zen. Anwar.  Joesoef 
Alamsah. MM. Arif '” Daini 

Iljas, 2. Noerha o pi 

Parlan. 21 ea LT 
Kosnadi., Soeharno.  Santar 

  
Handi, Zoelkifli, Aswan, 

m/ Ali Sanen D0, 
& KANAL 
8 P.S. KEROEKOENAN.” 

  

   

Bola dimoelai dibagikan dari -pi- 

  
ri Saptoe sore telah dihadapkan dila- 
pangan V.IL.J. Petodjo antara Anda- 
las ji lawan P.S. Keroekoenan. Ini ka- 
li P.S.K. moesti tjoba goelat Anda- | kan kedoe 
las, karena pada kompetisi jang laloe | toe ini P.S.K 
P.S.K. telah berhasil boeat stand ge- nja 

Setelah sampai saatnja permainan 
moesti dimoelai maka wasit Soemar- | 

Ie MN APN PETA " SAN Rea ema tapa 

hak Andalas. Sebentar bola mela- 
jang kesana kemari dan kemoedian 
beralih poela kepihak Andalas. Se- 
karang. kelihatan benteng Andalas 
terantjam. Tetapi beroentoeng dapat 
disingkirkan oleh Aminoeddin. Bo- 
la melajang lagi ketengah. 

Goal jang pertama dari An- 
dalas 

Bola dapat diterima oleh Arif dan 
kemoedian dibagikannja kepada A- 
lamsah. 
Alamsah tjoba memperdajakan Sa 

nen jang mana kemoedian bola itoe 
dikirimkannja kepada Noerhatja. 
Seboeah “voorzet “dilepaskan oleh 
Noerhatja kepodjok dalam tiang gol 
P.S.K. Soedah tentoe sadja Satibi tak 
dapat berboecat apa2. Kemoedian bor 
la moelai ditengah kembali. Stand 
berobah 1—9 boeat Andalas. 

Goal jang kedoea. 
Saat inipoen benteng P.S.K. masih 

teroes meneroes terantjam. Alamsah 
dapat bola dari Arif jang mana di 
tjobanja loloskan diri dari pendjaga- 
an Ali. Maksoednja ini.berhasil. Se- 
bocah tendangan jang keras dilepas 
kannja. 

Dan bola teroes bergoeling keda: 
lam djala P.S.K. Stand djadi 20 
boeat Andalas. Kemoedian bola diki- 
rimkan ketengah. . 

Goal jang ketiga. 

# Waktoe bola telah dibagikan keli- 
hatan pada beberapa ketika, Kosnadi 
tjoba gersbek benteng Andalas. Se- 
boeah voozet jang keras dilepaskan 
nja tetapi sajang bola melajang kea- 
tas tiang gol. Kemoedian bola diki- 
rimkan ketengah. kembali. 'Seka- 
rang benteng P.S.K. terantjam kem- 
bali. Saat ini Arif tjoba lagi 3—0 
bocat Andalas. 

Goal jang pertama dari-P.S.K. 

Sekarang sampai pada ketikanja, 
P.S.K. mendjadi penjerang. 

Barisan belakang adakan offside 
sijsteere. Dan Ali tjoba sedikit naik 
boeat bantoe temannja. Ali tjoba de- 

balasan. Seboeah voorzet dikirimkan 
oleh Ali, tetapi dapat ditangkap oleh 
Soaib. Sajang Soaib telah melebihi 
dari 3 pas membawa bola, sehingga 
referee terpaksa menioep ploeitnja 
Andalas sekarang mendapat hoekoe- 
man. 

Dalam saat ini P.S.K. tak dapat 
berboeat —-apa2. Tetapi kemoedian 
Gani tangannja mengenai bola dalam 
garis terlarang. Wasit menioep ploe- 

itnja dan Andalas dapat hoekoeman 
pinalty. SN 

Didalam pinalty ini Ali telah ber- 
hasil meneboes seboeah dari kekala- 
hannja. Stand berobah 3—1. 

Kemoedian bola moelai dibagikan 
ditengah kembali. 

Goal jang kedoea dari P.S.K. 
Saat ini Andalas masih djadi boe- 

lan-boelannja P.S.K. Sekarang Kos- 
nadi tjoba kepoeng benteng Andalas 
dan kemoedian bola itoe dikirimkan- 
nja kepada Santari. Seboeah voorzet 
dilepaskan oleh Santari kepodjok 
dalam tiang goal Andalas. Soedah ten 
toe Soaib tak dapat menjingkirkan- 
nja. Stand 3—2. Kemoedian bola di- 
kirimkan ketengah kembali. ..' 

Goal jang ke ampat dari An- 

Sekarang Andalas tjoba lagi akan 
merobah stand jang ada. Alamsah 
tjoba lagi akan memperdajakan Sa- 
nen, jang mana kemoedian bola itoe 
dibagikannja kepada Noerhatja. 
Seboeah voorzet dilepaskannja dng. 
keras. bola teroes melajang kedalam 
djala P.S.K. Stand djadi 4—2 boeat 
Andalas. Kemoedian Wasit menioep 
ploeitnja tanda pauze dan stand 
masih tetap 4—2. | 
“ Sesoedah pauze permainan baba- 
kan kedoea dimoelai lagi. Poen wak- 

  

     

   

    

  

      

   
       

        

     

  

   

    

.. masih dalam penge- 

udalas. 
|. Goal jang kelima. 

Arif sekali lagi tjoba 
ih stand jang ada. Jang mana 

banja meloloskan diri dari pen- 
Ali cs. Maksoednja berha- 

rzet dikirimkannja ke 
P.S.K. Stand berobah 

Andalas. Kemoedian bola 
ketengah kembali. 

— Goal jang keenam.   
  

    
     

      
    
     

   

       
     
    

  

    

'Noerhatja tjoba bawa lari 

depanja lari Noerhatja tak 
2 Olehnja. Noerhatja kirim 

itoe kepada Iljas j 
nja deng 

Tiada berapa menit kemoedian Wa. 
enioep plositnja tanda boebar. 

nd 6—2 bocat kemena-   

ngan segiat-giatnja boeat dapat pem- | 

inggir adoelari dengan |' 

    
    

   

  

       
     

  

patoet sigera ditoeloengi. 
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OBAT- TAKOR 

“Moestail orang sengadja tjari tjilaka! 
Dari itoslah, apabila orang sial dangk 

Begitoe poela orang 'jang dilanggar » Sakit kentjings, seberapa boleh biar lekas diobati. 
Maloem, berapa djahat siksa'annja- itoe penjakit. Saloeran-seni roesak, 
sthingga soekar kloewari aer-seni. 
Biar djangan ajai, pesen sekarang djoega obat ,T AK O R». Bekerdjanja ini obat 

ga amat keras dan tjepat. Begitoe dipake lan- 
tas moelai entengan 'sakitnja. 

Berselang sedikit waktoe bakal bisa sem- 
boeh sama sekali — radicaal. 

Hal ini aken 

banjak orang 

Bisa dapet 

AGENT DI BATAVIA 
Toko ,,Oishi” Senen Toko ,,Z. Kaneko” Mr. Cornelis 

»' nUmeno” Senen ». »Okamura” Kramat 
| » Toyo” Pasar Senen ae Ha Mr. Cornelis 

». »Sanyo” Kramat 

al, djatoh sakit, tida perdoeli lantaran apa djoega, 

soedah pernah ditoeloeng oleh 
»TAK OR”, 

sR. Ogawa & Co" 
SEMARANG 

Pekodjan 50. Telt 50. 

tersoempel 

diakoe — dibenarken oleh 

dari segala bangsa jang 

obat 

HARGA : 

ab 35 Tol t t:90 
Hao  “2.DU 
Pa MAeN NN Man ea 

” 18 Se. ia 5.50 

Com. 3050 1-25 

Importeurs: 

dibeli pada semoea toko2 
Japan.     

  

    

  

: Ster—Setia Im, 

Telah lama Setia tak moentjoel ke- 
lapangan hidjau V.I.J. Karena berhoe 
boeng dengan kerisis jang dialami 
nja. Jangmana kerisis itoe sekarang 

| telah moelai mendjadi baik kembali. 
Soenggoehpoen begitoe keadaannja 
beloem memoeaskan. : 

Demikianlah kelemarin pada Ming- 
gbe sore Setia moesti melajani Ster 
jangmana pertandingan bertempat 
dilapangan. V.LJ. Petodjo. Soeng- 
goeh disesali oleh publiek jang ha- 
dir, karena Setia sore itoe bermain 
hanja dengan 9 spelers, sedangkan 
pakaiannja poen ta' sama semoeanja, 
ada jang memakai pakaian clubnja 
tetapi ada poela janz memakai pakai 
an seperti pakaian Ster. Soedah ten- 
toe hal ini menjoekarkan bagi wasiat. 

Perhatian dari publik memosas 
kan sore itce. Publik berpendapatan 
djika Setia kompleet, boleh djadi 
ter tak dapat berboeat' apa-apa. Ke 

tika saatnja sampai wasit menioep 
plositnja dan bola moelai dibagikan 
ditengah. Soedah tentoe benteng Se 
tia selaloe dikepoeng oleh Ster, kare 
na Ster keloear dengan pasangan jg. 
sterk. Tetapi soenggoehpoen begitoe 
Setia telah dapat mempertahankan 
bentengnja oentoek mendjaga nama 
clubnja. Kelihatan tenaga dari spe- 
lers Setia soedah sampai kepada peng 
habisan, karena ternjata Maris Sah- 
lan dan Noerdin jang tak taoe akan 
pajah, sore kelihatan sangat lesoe 
roepanja. Dan sekali-kali Soejadi 
dan Ismail tjoba poela mengepceng 
'benteng Ster akan tetapi sia-sia. 

1—0 boeat Ster. 

Oleh karena teroes meneroes Setia 
mendapat serangan, sedangkan bari 
san belakang koerang tenaganja, soe 
dah tentoe lama kelamaan Setia me 
rasa tak koeasa. Kesempatan ini dipa 
kai oleh Soeharna. Jang mana Soehar 
na telah berhasil merobah stand ter 
seboet 1-0 boeat kemenangan Ster. 
Bola moelai dibagikan ditengah kem 
bali. Lima menit sesoedah itoe wasit 
menioep ploeitnja tanda pauze dan 
stand tetap J0. : Waka 
Kemoedian permainan bahagian 

jang kedoea dimoelai lagi. Poen Ma 
ris bahagian ini Setia masih teroes 
meneroes dikepoeng. Sekarang Maris 

Inaik djadi voorhoede akan memban- 
| toe Soejadi. Dengan 4 orang voorhoe- 

de Setia tjoba serang benteng Ster. 
api sajang Maris telaat sedikit, 
gga kesempatan ini terboeang 
Bola dikirimkan lagi ketengah. 

  

     

    
     

   

    
      

  

kali lagi Soeharna dapat kesem 
lakan menambah kemenangan 
Poen ini kali maksoednja berha 

1: Stand tambah 2-0 bocat Ster. Ke 
oedian bola dimoelai ditengah kem 

  
en 

1 1 Stand 2—0.   

Stand 2—1. 

Sekarang Setia tjoba poela menga 
dakan serangan. Badroes tjoba mem 
perdajakan Saridi, jang mana berha 
sil dan kemoedian bola dikirimkannja 
kepada Maris. Seboeah voorzet jang 
keras dilepaskan oleh Maris kepodjok 
tiang goal STER. Jg. mana pendjaga 
bentengnja tak dapat berhoeat apa- 
apa. Stand berobah 2-1. Kemoedian 
bola moelai lagi di tengah. 

Stand 3—1. 

Goal jg. ketiga dari Ster ini poen 
Soeharna djoega jang memboeatnja. 
Roepanja memang soekar bagi ach 
terhoede Setia, akan menangkis sera 
ngan dari Soeharna. Sehinga sekali 
lagi Soeharna jang merobah stand 
terseboet. Stand 3-1 boeat Ster. Ke 
moedian bola ditengahkan kembali. 

Stand 4—1. 
Sekali lagi Soeharna mendapat ke- 

sempatan akan menambah kemena 
nganja, dengan melaloei Iljas. Mak- 
soednja ini berhasil, seboeah voorzet 
dikirimkannja kedalam dfla Setia, 
sehingga Soembowo tak dahat berboe 
at apa-apa. Stand 4-1 boeat keme 
nangan Ster. Semoea kemenangan ini 
Giperboeat oleh Soeharna. Kemoedian 
wasit menioep ploeitnja tanda boebar 
dan stand tetap 4-1. 

TENNIS. 

Kampioenschap Amerika 1939. 
Robert "ha Mug. 

- Pembantoe kita M.M. menoelis: 
Beloem selang berapa lama telah 

Jiadakan pertandingan tennis di New 
York boeat mereboet kampioenschap 
Amerika jang ke 58, dan permainan 
ini dilakoekan di West Side Tennis 
Club, Forrest Hill, N. Y. Kemoedian se 
kali ini diperdapat oleh Robert. L. 
Riggs, dari Chicago dan berasal dari 
California, setelah ia mengalahkan 
Welby v. Horn di finale dengan 6 — 4: 
6—2, 6——4. Sajang sedikit karena da 
lam pertandingan ini Donald Budge 
tak ikoet main, karena ia telah ma- 
soek mendjadi professional. ' Dalam 
James, Miss Alice Marble, telah men 
dapat kampioene poela setelah me- 
ngalahkan Miss Holen Jacobs di £i- 
naal 6—0: 8—10, 6——4. Tentoe sadja 
ini pertandingan banjak menarik per 
hatian publiek dan dalam satoe hari 
ada kira2 12228 orang penonton. 
Orang loearan banjak djoega jang 
ikoet diantaranja John E. Bromwich 
(Aus) Grawford (Aus.), Adrian K. 
Guist (Aus), Kukujevie - (Joegosla- 
via), Puncec (J'Siavia) Hecht, Hen- 
kel dil. tetapi tjoema J. E. Bromwich 
sadja jang sampai ke semi finaal. 
Crawford, salah seorang jang ter- 
pandai, dengan tidak disangka telah 
dikalahkan dalam satoe pertandingan 
jang seroe oleh Joseph R. Hunt 6—1j 
3-6) 4—6: 6—1: 1—5. Poen doea 

orang J'Slavia itoe telah didjatoeh- 
kan oleh doea orang jang beloem ter- 
nama. Empat speler jang sampai di- 
finaal ialah Robert Riggs V. Joseph 
R. Hunt, 6-1: 6—2: 46, 6—1, 
boeat Riggs: dan Joh' E. Bromwich 
v. Welby v. Horn »——6, 46: 6—2, 
6—, 8——6. 

  

Davis Cup ke Australia. 
Seperti kebiasaan tiap tahoen dia- 

dakan orang pertandingan Davis Cup 
dalam mana tiap2 negeri mengirim- 
kan 'speler2nja jang paling djempol. 

Ditahoen ini Amerika dan Ausira 
lia sampai difinaal, dan Australia te- 
lah beroentoeng membawa Cup itoe 
ke Australia. Negeri ini diwakilkan 
oleh John BE. Bromwieh, Adrian K. 
@uist, dan Amerika oleh Robert 

  

pertandingan itoe ialah, 

Robert Riggs (Amerika) v. 
B. Bromwich 6-4: 6-9: 1—& 

Frank Parker (Amerika) v. Adrian 
Gusti 63" 266 A5 6 5. 

Bromwich-@uist (Australia) v. 
Cramer- Hunt 5—17: 62:75:62 

@uist (Alia) v. Riggs 6—1: 6—4: 
36: 3—6: 6—4. 

Bromwich (A'Lia) v. Parker 6: 
€6—3: 6—1. 

Jok 

Siapakah kampioen Amerika? - 

Dibawah ini kita sadjikan nama2 
orang jang telah mendjadi kampioen 
Amerika beserta tahoennja: 

Rene Lacoste (Frankrijk) 1926. 
19271 , 

Henri Cochet (Frankrijk) 1928. 

William T. Tilden Amerika 1929. 
John H. Doeg (Amerika) 1930. 
Ellsworth Vines (Amerika) 1931, 

1932. 

Era. 
1934, 1936. 
““Wilmer L. Allison (Amerika) 1935. 
Donald Budge (Amerika) 1937, 

1938. : 
Robert L. Riggs (Amerika) 1939, 

Perry (Engeland). 1933, 

Kabar pendek. 

Dalam boelan October j.l. telah di- 
adakan pertandingan diantara orang 
professinal sadja dalam mana ikoet 
diantaranja Bill  Tilden, Ellsworth 
Vines, Fred Perry, Lester  Stoefen, 
Vincent Richard dll. . 

Welby van Horn jang sampai difi- 

pada tanggal 8 Sept 1939 ini baroe 
beroemoer 19 tahoen. 
: Seiichiro - Kashio, seorang Japan 
jang mewakilkan negerinja dalam 
pertandingan Davis Cup dalam ta- 
hoen 1923, sekarang tinggal di Seat- 
tle,- Washington, bekerdja pada firma 
Mirsui Bushan Kaisha, dan ia seka- 
rang telah berhenti main tennis, ka- 
rena tak mempoenjai waktoe lagi.   naal dalam kampioenschap Amerika 

   
    

    

          

        

   

  

   
   
     

      
     

          
         

   

          

    

    

     

    
   

   

  

    
   
     

 



  

Kisuw, dengan agendanja: a. 
0. Pendidikan Pemoeda di tanah 
|. Nippon oleh H. Faried. b. Pe- 

—.. moeda terhadap Zending Islam, 
oleh As. Hadisiswaja. c. Pe- 

| moeda dan tanah air oleh K.H. 
. Mas Mansoer. Dimoelai djam 9 | 

Djoem'at 9 Februari 1940: Pagi 
| besloten. Petang Pertandingan 

Voetbal (Ps. H.W. contra......) 
malamnja Besloten. 

3. Hari Sabtoe 10 Februari 1940: 
| Besloten vergadering. —— 

Jang akan dibitjarakan dalam 
— Besloten vergadering: 1. Djam- 

bore, 2. Tournee daerah. 3. Con- 
ferentie loear biasa. 4. Oesoel- 
oegoel. 5. Perlombaan daerah 
dan semangat congres jang 
akan datang (Pers. Mi). 

Bahaja bandjir didaerah Wates. 
—.. Berhoeboeng dengan  toeroennja 

hoedjan teroes-meneroes, maka tem- 
“pat didaerah Wates Selatan tertimpa 

bahaja bandjir, hingga menjebabkan 
beberapa tempat tergenang-genang, 

- sehingga mendapat keroesakan. 
PA naga —. (Aneta.) 

Rapat Oemoem Komite persiapan 
2 - B.P.P.S.T. : 

Pembantoe di Mataram menoelis: 

Loekisan kesoesahan 
kaoem boeroeh se- 
poerdikemoe:dian 
Aan? 

— Pada hari Kemis malam Djoemahat 
jang laloe Komite persiapan telah me- 
 ngadakan rapat oemoem jang dipimpin 
oleh t. Soengkono, Kongsol P.P.S.T. 

. bertempat di Sosrowidjajan. Koendjoe- 
ngan banjak, meskipoen hoedjan tak 

— berhentinja toeroen. Ketoea rapat, t. 
—. Soengkono, lam  pemboekaan, 

jang dimoelai djam 9 malam, meloekis- 
ikan serba singkat keadaan kaoem 

.. boeroeh sepoer dan tram jang djaoeh 
. dari memoeaskan. Djoega tentang per- 
koempoelan P.P.S.T. tsb. jang mem- 
poenjai dasar loeas. : 

—. Setelah ini maka pembitjaraan di- 
landjoetkan.oleh t. Ngadimin Hadiat- 
modjo, ketoea hoofdbestuyr B.P.P.S.T. 
dari Kertosono. la membitjarakan se- 
bab-sebabnja B.P.P.S.T lahir, apa jg. 

' ditoedjoe olehnja, dan apa sebabnja 
.. tak bisa disatoekan dengan P.P.S.T 

. Selandjoetnja olehnja dibitjarakan so- 
|. al gadji, pensioen dan onderstand dari 

. pegawai sepoer dan tram, jang djaoeh 
dari memoeaskan, tidak sepadan de- 

| ngan pekerdjaan jang seberat jang di 
lakoekan oleh pegawai itoe. 

... Onderstand dari pegawai itoe jang 
tjoema lima roepiah banjaknja. 

.. Kemoedian pembitjaraan diserahkan 
oleh ketoea kepada toean Wingnjodi- 

jo, penoelis I, jang menerangkan: 
is dan toedjoean B.P.P.S.T., jang 
ngatakan djoega, bahwa lahirnja ' 

empoelan itoe disamboet dengan 
gembira oleh pegawai 

ram. Hal ini terboekti kepada djoem- 
dah anggauta jang dalam sedikit tem- 

andjoetnja pembitja- 
bahwa pada tang- 

mi ada niatan | 
H.B. oentoek meng- | 

ding, dengan maksoed 
t. dari dienstleiding 

anta de ngan memo 

“bagas 

sepoer dan $ 

japai djoemlah 1.450 | 

  

| zender Y.D.G. 8 gelilengte 89,82M. 

Re b'o,17 Lan. 
17.00 Lagoe Krontjong. 
18.00 Lagoe Hawaiian. 
18.30 Lagoe Barat. 
19.00 Pembatjaan s.k. 

119.30 Lagoe2 Belloni. K 
120.00 Krontjong Orkest ,, Djakarta 

Moeda". 

:23.00 Toetoep. 

Kemis, 18 Jan. 

10.00 Lagoe Soenda. 
10.30 Lagoe Djawa. 
11.00 Lagoe Arab. 

11.30 Lagoe Ambon. 
12.00 Lagoe Tionghoa. 
12.30 Lagoe Gambang Kromong. 

| 13.00 Lagoe Melajoe. 
13.30 Lagoe Belloni. 
14.00 Berhenti. 
17.00 Lagoe Tionghoa. 
17.30 Lagoe Soenda. 
18.00 Pembatjaan s.k. 
18.30 Lagoe Hawaiian. 
19.00 Mendjawabi soerat2. : 

19.10 Membatja @oer'an oleh njonjah 
Amazar. 3 

20.10 Lagoe Krontjong dan Stamboel. 
20.30 Lagoe Minangkabau Aseli. 
23.00 Toetoep. 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 
Djawa Barat. 

Bandoeng II 197, Batavia II 197, 
P.M.H. 45. 

Rebo 17 Jan. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.05 Lagoe Hawaii. 
17.15 Taman Pemoeda. 
18.00 Ketjapi Modern. 

.1 18.30 Lagoe Hindustan dan Urdu. 
119.00 Pembitjaraan Cultuur 

Tionghoa. 
119.20 Lagoe Tionghoa. 
119.30 Mendjawabi soerat dan 

rapport. 
19.35 Berita Pers. 
20.00 Radio-Tooneel oleh perk. 

Amateur”. : 
21.20 Miss Tarminah berlagoe. 
21.30 Studio-0Orkest. 
23.00 Toetoep. 

P. HM. N- 29. 
22.00 Studio-Orkest. 
23.00 Mengadji @oer'an oleh Nj. 

Siti Noerdjanah Zainoedin 
“Zain. 

23.45 Kasidah Arab. 
24.00 Toetoep. 

Kemis, 18 an. 
Bandoeng II 192 dan TII 50. 

Batavia II 197. 

5.00 Tanda waktoe. Pemb. 
6.03 Lagoe Malaya Singapore. 
6.30 Berita Pers. 
6.40 Lagoe Tionghoa Canton. 
7.00 Krontjong. 
1.20 Berita Pers. 
7.30 Toetoep. 

—. Bandoeng II 192 dan III 50, 
12.00 Tanda waktoe. Pemb. 
12.03 Gender-concert Djawa. 
13.30 Berita Pers. 
13.45 Gender-concert Djawa. 
14.15 Berita Pers. 
14.30 Toetoep. 

Batavia II 197. 
Tanda waktoe. Pemb. 
Lagoe Djawa. 
Lagoe Tionghoa. 
Lagoe Melajoe. 
Berita Pers. 
Gamelan Soenda. 

| 14.00 Lagoe Arab modern. 
14.15 Berita Pers. 

| 14.30 Toetoep. 

12.00 
12.03 
12.45 
13.15 
13.30 
13.45 

Bandoeng II 192, Batavia II 197, 
P.M.H. 45. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.03 Isi programma. 

et memoengoet ' 17.05 Moesik Hawaii. 

17.15 Taman Pemoeda. 
18.00 Serbi-serbi. , A8, 
18.30 Adzan diteroeskan dengan lafaz 

sembahjang oleh toecan R. Ha- 
| roen. ! Ha 

Kasidah Arab. 
19.00 Pemandangan Oemoem. 
19.20 Lagoe Menado.   9.30 Lagoe gram. 
9.35 Berita Pers. 

“Gamelan Djawa. 
'enerangan Agama Islam. 

i p Ara, 1 

LN. 29.” : 
1g ..Combinatie”. 

| 13.00 

13.45 
14.00 

Djoem'at, 19 Jan. 

Bandoeng II 192 dan III 30, 
Batavia II 197 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. 
6.03 Membatia. 
6.30 Berita Pers. 
6.40 Roepa2 Mena Toerki. 
7.00 Sja'ir dan lagoe nasib. 
1.20 Berita Pers. 
1.80 Toetoep. 

12.00 Tanda waktoe. Pemb. 
12.03 Kasidah Arab. 
12.30 Dari Laoetan Toedoeh. 

Lagoe ketjapi Soenda. 
13380 Berita Pers. 

Lagoe Ambon. 
Ketoprak Tjokro. 
Berita Pers. 
(oelangan). 
'Toetoep. 

14.15 

14.30 

Batavia II 197 
Tanda waktoe. Pemb. 
Kasidah Arab. 
Dari Laoetan Toedoeh. 
Lagoe ketjapi Soenda. 
Berita Pers. 
Lagoe Ambon. 
Ketoprak Tjokro. 
Berita Pers. 
(oelangan). 
Toetoep. 

12.00 
12.03 
12.30 
13.00 
13.30 
13.45 
14.00 
14.15 

14.30 

Bandoeng II 192, Batavia II 197, 
PMH 45 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.03 Isi programma., . 2 
17.05 Studio-Orkest. 
18.30 Lagoe ketjapi Soenda. 
19.00 Pemeliharaan Ikan bandeng. 
19.30 Lagoe gram. 
19.35 Berita Pers. 
20.00 Peladjaran bahasa Belanda. 
20.40 Strijkorkest Bellani. , 
21.00 Gamelan Djawa. 
23.00 Toetoep. 

P.M.N. 29. 
22.00 Gamelan Djawa. 
23.00 Orkest Melajoe ,, Minangkabau 

Saio” 
24.00 Toetoep. 

PROGRAMMA NIROM. 
Penjiaran Barat. 

Archipelz. 99 dari 11.— tm. 12.— 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120, Snuoig 182, Che- 
ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe- 
mi 192, Oost dan pngelana: Soe- 
rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 
25 m. Soerabaja III 196, Semaran 
122, Malang, Diokja 181, Solo 188, 
Tjepoe 186. 

: Rebo, 17 Jan. 
17.00 Tanda waktoe.Pem. 
17.01 Isi programma. 
17.03 Orkest Barnabas von G€czy. 
17.45 Ensemble. 
18.00 Concert. 
18.15 Omroep-Orkest. 
19.00 Berita Pers dan Oedara. 
19.25 Paramount-theater Orkest. 
19.40 Kesoekaran pada pendidikan. 
20.00 Lagoe Spanjol. 
2020 Dari plaat gramophoon. 
21.00 Mr. A.DE JONG. 
21.80 Muziek dansa. 
21.58 Koers di Amsterdam. 
22.00 Tanda waktoe. 
22.01 Populair-Concert. 
23.00 Toetoep. 

Kemis, 18 Jan. 

6.30 Pemboekaan. 
6.31 Berita Pers. 
6.38 Gymnastiek. 
6.50 Dari plaat gram. 
7.00 Tanda waktoe. 
01 Dari plaat gram. 
30 Berita Pers. 
37 Dari plaat gram. 3 
:00 Toetoep 

Chotbah Agama Kristen. 
Iccordeon-muziek. 

121.00 Omroep-Orkest. 
21.58 Koers di Amsterdam. 
22.00 Tanda waktoe. 
22.01 Boenga rampai. 

| 23.00 Toetoep. 

Djoem” at 19 I 
“ i ae , 

6.30 Pemboekaan. 
6.31 Berita Pers.   650 Dari plaat gramophoon 
7.00 Tanda waktoe. Ta 

per in Ea 

  

Kap St Ea 1 $ / : 1 La 

0000 Lembaran ke II pagina IV. 
mana   

  

Obat-obat jang didjoeal oleh: 

MOHAMAD ALI 5 

Boedjang-Roni. Obat kentjing ketinggalan (kentjing tetes) dan lain-lain 
soedah 15 tatoen ba noenit Marga per tube f 0,60 dan f 0,30 Sirop 

Mustika Kesehatan. Gampang minoemnja seperti siroop biasa. Oentoek 

lelaki dan perempoean. Siapa mineemnja tentee dapat keoentoengan jang 

tidak ada batasnja, harga satoe fls. besar f 1,— tis. f 0,50. Obat mustika 
kesesatan. Chasiatnja beratoes matjam siapa jang soeda tjoba satoe kali 
tentoe selamanja tidak akan berpisah sama Obat Mustika Kesehatan har- 
ranja satoe fls. Besar f 0,50 satoe fls. ketjil f 0,30. Sultan Sirooptjap 
genjah (boeat habis beranak) satoe fl. besarf 1,— satoe il. ketjil f 0,50. 

lin. Obat batoek, soedah terpoedji kebaikkannja harga satoe fl. 0,30, 
Saboen Peroet. Obat tjoetji peroet jang tidak berbahaja harga per pak 10,10. 

Memoedjikan dengan hormat. 

Dalam kesehatan, 

belah mMATA-lah jang 

mendjadi so'al pertama, 

djadi djika so'al pertama 

tadi tidak didjaga dan 

diperhatikan benar-benar, 

tentoelah kesehatan ang- 

gauta lainnja ta' bergoe- 
na lagi, oleh karena itoe 

oentoek pendjagaan mata 

pergilah pada toko kita 

jang wmenjediakan tjoe- 

koep dari oeroesan katja 

mata. : 

KRAMAT 14B TLF. WL. 1949 BATAVIA-CENTRUM. 

AE EN EN EA OPO SOLEH NB ARENA 

doea 

JAPANSCH ORTiciEn 

  

Obat-Obat Moestadjab Tjap Prauw 
Neutone Pill Oentoek perkoeatken boeah gindel (nier) dan semboehkan 

sakit, pinggang, tangan kaki selaloe dingin, d.l.I. harga 1 botol f 1.25. 
Mixodin Tablet Speciaal boeat bikin bersih darah dan semboehkan penja- 

kit-penjakit koelit, bisoel bernama, gatel d.I.I. jang disebabken oleh da- 
rah kotor atawa penjakit syphilis. Harga 1 botol f 1.—. 

Tubercolosis Plant Obat terkenal mandjoer boeat batoek lama, batoek 
kloear dara, tering, sakit peparoe, banjak riak d.l.l. Obatnja ada dari 
akar-akar dan daon-daon jang tjoema bisa toemboeh di Goenoeng Oen- 
tjioe Tiongkok dan sedari ratoesan taon orang disana pake boeat sem- 
boehken penjakit batoek dengen berhasil. Obatnja moesti dimasak de- 
ngen aer seblomnja bisa digoenaken. Harga 1 pak f 1.50. 

Conwemeg Tablet Speciaal oentoek perkoeatken zeuw, otak dan oerat- 
oerat, gampang loepa, pikiran koerang koeat d.I.1. Harga f 2.—. 

Dngestive Tablet (Lu-Tin-Tjin) boeat tambah napsoe makan dan bikin 
koeat tempat makan. Harga 1 botol f 1.50. 

Prijscourant dikirim gratis. Kaloe kirim postwissel doeloe obat dikirim 
franco diroemah. Awas barang palsoe perhatikenlah handelsmerk 
Tjap PRAUW. 

Bisa dapet pada semoea toko obat Tionghoa atawa pesen sendiri pada 
IMPORTEUR: MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO, 

TOKO TIGA No. 64, BATAVIA. 

MEN MANIS OA LRT TAN DIAN BLANK 

TINGGAL SEDIKIT 

Atoeran Pengadilan Agama Islam 
ditanah Djawa dan Madoera 

(Dalam bahasa Indonesia) 

PENOELISNJA: Mr. Notosoesanto, Griffier pada ,,Mah- 
kamah Islam Tinggi" 

PENERBITNJA: M.Tabrani, Tolbrugweg 8, MrC.sTel.610 Mc. 
HARGANJA: 50 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim. 

Boeat abonne ,,Pemandangan" jang tidak ada toenggakannja: 

80 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes 
diadreskan pada toean Anwar Tjokroaminoto p/a ,,Reman- 
dangan“, Senen 107 Batavia-Centrum, telefoon 1440 WI. 

Djangan mencenggoe lama-lama oentoek membelinja, soepaja 
tidak kehabisan ! 

) Vocaal. 
Pemandangan Loear Negeri. 
Cello-Recitel. 
Soeara Paul Robesson. 
Phohi-relay. 
Voordracht. 
Programma sonate. 
Vocaal. 
Toetoep. 
Kemis i8fJan. 

Tanda. Waktoe. Pemb. 
Soeara pagi. 

5 Berita Pers. 
Lagoe gembira. 
Berita Pers. 
Lagoe roepa2. 
Lagoe Hawaii. 
Orkest Adatbert Lutter. 
Programma roepa2. 
Njanjian Amerika. 
Lagoe militer. 
Commedian Harmonists. 
Wagneriana. 
Lunchprogramma. 
Toetoep. 
Tanda waktoe. Pemb. 
Berita Pers. 
Concert. 
The Hill Billies. 
Lagoe piano. 
Njanjian Joseph Schmidt. 
Berita Pers. 
Orkest Geraldo. 
Concert. 
Concert. 
Vocaal.. 
Lagoe2 baroe. 
Phohi-Relay. 
Programma Hawajfian oleh ,, The 
Sophisticated Hawaiians”. 

22.00 Programma roepa2. 
22.30 Orkest Victor Silverster. 
23.00 Toetoep. 

Dari plaat gramophoon (II!) 
Berita Pers (oelangan) 
Dari plaat gramophoon (III) 
Toetoep. 
Tanda waktoe. 
Cursus menggoenting. 
Orkest George Boulanger. 
Doea orkestsuite. 
Matinee-concert. 
Berita Pers dan Oedara. 
Boenga rampai. 
Berita Pers dan Oedara. 
Toetoep. 
Tanda waktoe. Pemb. 
Isi programa. 
Boenga rampai. 
Peladjaran bernjanji. 
Moesik Roemenia. 
Berita Pers dan Oedara. 
Vibraphoon-soli. 
Godsdienstig-Cultureele lezing. 
Dari plaat gram. 
Pemandangan oemoem. 
Vocale selecties. 

' Omroep-Orkest. 
Radio-hoorspel. 
Orkest Wally Bishop. 
Koers di Amsterdam. 

12.50 
14.30 
17.00 
17.04 

(129 
17.30 
17.50 
18.15 
18.30 

18.45 
19.00 
19.25 
19.50 
20.00 
21.00 
21.10 

Stadszender 157,8 M, Archipelzen- 

3 der 61,66 M. 

dng aja In 
'anda Waktoe. Pemb. 

2 Pers 3 
Zigeuners. 

pt 
st Lajos Kiss. 
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