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2.1 Boleh bajar boelanan, tetapi berhenti 
haroes diachir kwartaal. 
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DAN RESTAURANT. 
: bagian disadjikan beri- 
ta dari pihak officieel tentang 

sikap pemerentah terhadap kenaikan. 
harga dalam doenia ,,makanan”, jang 
dalam “bahasa Belanda disehoetkan 
nbereide spijzen”. Dalam garis-garis 

. “besarnja diadakan perbedaan antara 
 waroeng dan restaurant. Soember da- 

(ri perbedaan terseboet ialah: apakah 
'didalamnja terpakai bahan-bahan im- 
port. Kalau dipakai bahan-bahan im- 
port, maka diperkenankan menaik- 
kan harga paling tinggi 54, tjotjok 
dengan prosenan kenaikan jang di- 
tentoekan boeat doenia hotel. 

Kenaikan 546 tadi diperkenankan 
djoega, bilamana orang memasaknja 

| dengan fornuis, memakai taplak me- 
. dja dan serbet serta piring, sendok, 
- garpoe dan sebagainja. 

. Terang, bahwa sari dan maksoed 
berita officieel itoe dalam praktek 

“ mengandoeng atoeran: toekang wa- 
: roeng tidak boleh (dilarang) menaik- 

   

    

  

   

      

    

    

“rant diperkenankan menaikkan har- 
ganja sampai 5 Yc. 

| Kita poedjikan maksoed baik dari 
F "1 pemerentah. Dengan peratoerannja 

jang sedemikian itoe ia maoe mem- 
“«perlindoengi nasib kaoem jelata 
“jang makan-minoem di waroeng-wa- 
# roeng sehari-harinja, baik dikota-ko- 
| ta maocepoen didoesoen-doesoen. Tjoe- 

- ma sadja, apa sebab toekang restau- 
“.rant boleh menaikkan harganja se- 

|..dang toekang waroeng tidak? Pada- 
3 hal djoega toekang waroeng merasai 

(| Sadanja kenaikan harga dari barang- 
barang jang ia boetoehi boeat peroe- 

|. sahaannja. 
Na Karena walaupoen ada pendjagaan 

| harga (prijsbewaking) jang sekeras- 
 “kerasnja, barang-barang toch 

— naik kalau diperbandingkan dengan 
sebeloem petjah perang Eropah se- 

4 karang ini, soenggoehpoen ia boekan 
"barang import. Kita seboetkan sadja 

| pisang, ketela, djagoeng, oebi, kela- 
.pa, beras dsb.nja. Sampai roempoet 
dan daoen pisang serta daoen kelapa 
ikoet naik. Dan sebagian dari ,,Indi- 
sche producten” jang kita seboetkan 

2 itoe diboetoehi oleh toekang waroeng, 
AL. teroetama pisang, daoen pisang, ke- 
“ tela, oebi, kelapa, beras.Dan poela da- 

5 lam waroeng jang agak pantas soe- 
dah didapati sendok, -piring (ser- 
vies), bahkan didapati djoega taplak 

» . medja dan serbet, soenggoehpoen ma 
'“1sih bersifat sederhana sekali. Dari 
"toe djoega toekang waroeng terpak- 

sa memakai barang import, persis 
“seperti toekang restaurant. Dari itoe 

(3. tidak adil, bahwa toekang waroeng 
| praktis dilarang oentoek menaikkan 

“ harga, sedang toekang restaurant di 
. bolehkan menaikkan harga. 

ta Soedah barang tentoe, kita bisa 
| tafsirkan atoeran terseboet begini: 

karena tarief restaurant naik, orang 
—  tentoe akan lari ke waroeng semoea! 

| “Ini ada betoelnja, tetapi dalam prak- 
(“tek soekar didapati, karena restau- 
k rant mempoenjai publik sendiri, de- 
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mikian djoega dengan waroeng. 
Menilik kesemoeanja itoe, kita sa- 

“ jangkan adanja atoeran jang koerang 
adil ini. Kita kehendaki soepaja se- 
moea pihak mendapat perlindoengan. 

f0 Sedang dalam atoeran terseboet jang d: 
Te dindoengi  hanja toekang restaurant. 
(Sedang jang djoega haroes diperhati- 
P kan nasibnja ialah publik jang. makan 
fe di restaurant, toekang waroeng dan 
r publik jang makan di waroeng, dan... 
Ie bapa tani jang bertjotjok tanam. 

(1 Ini hanja moengkin, kalau semoea di- 
«larang menaikkan harga atau semoea 
(diperkenankan menaikkan harga me- 
1G. noeroet prosenan jang ditetapkan oleh 

| negeri. Larangan oentoek menaikkan 
harga itoe hanja moengkin, kalau se- 

“" moea kenaikan (teroetama dari bararg 
. Import) dipikoel oleh negeri seperti 

Aa kita tempo hari telah oesoelkan. Ka- 
e tu lau negeri s -esah, padjak oemoem di- 
|. 'naikkan. Apa sebab kalau publik sue- | 

    
   

   

  

    

  

'beroepa mengadakan fonds oertoek 

. terseboet bisa diadakan, maka peme- 
'rentah djangan sadja mendjaga har- 

in dan mendjoeal 
beroepa staatsbedrijven jang berdasar 

00 zakelijk 
SS, dipegang oleh negeri, apa sebab 

toengan K.P.M. sahadja (apalagi moe- 

bagian dari fonds tadi bisa dipenoehi, 

| Usah (harga barang naik) negeri tidak 1 
|“ maoe ikoet memikoel kesoesahan itoe| 

Ni Ag barang, tetapi djoega membi-| de 
Band barang |. 

tetapi boekan mata doeitan. | Pz 

K.P.M. tidak? Kita jakin, dari keoen- | 

TENTANG KARAMNJA ,,ARENDSKERK". 
“Den Haag, Rebo (ANP): 

wa 

Directeur-Hoofdredacteur M. TABKANI 
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Didengar kabar, bahwa kapal ,,Arendskerk” jang karam itoe tidak di- 
charter, dan membikin pelajaran dalam djalannja biasa. Dalam pada itoe 
bertolaknja kapal ,,Heemskerk” dan ,,Maaskerk” ditoenda oentoek menoeng- 
goe gegevers2 jang landjoet jang mengenai sebab2nja ada penenggelaman 
kapal terseboet oleh komandan kapal silam. 

Kini anak2 kapal jang karam itoe soedah pindah dari kapal ,,Fedora” 
kekapal ,,Poeloe Bras”, jang kini menoedjoe ke Lissabon. 

Belanda akan lekas kenegeri Belanda. 

Breskens, Rebo (A.N.P.): 

janda. 

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

Finland menolak sera- 
ngan Roes 

Staat yan Beleg dioemoemkan dinegeri 
Belanda. 

Den Haag, Rebo (A,N.P.) 
Hari ini Staatsblad mengoemoem- 

kan Firman Radja dengan penetapar 
adanja Staat van Beleg: Daerah la- 
oetan territoriaal, depan gemeentc 
Callantsoog dan daerah laoetan jang 
batasnja akan ditetapkan lebih dja- 
oeh jang ' mengenai pantai Laoetar 
Oetara dari Zuid Holland, sebagiar 
dari Nieuwe Waterweg pantai barat 
dari poelau Rozenburg. 

Kemoedian ada kabar menjoesoe! 
bahwa daerah jang soedah mendapa' 
pengcemoeman Staat van Beleg itoc 
akan diperloeaskan beberapa daeral 
jaitoe jang mengenai daerah jang b: 
tasnja dekat daerah laoetan, hingg: 
dengan ini batas-batasnja akan lebil: 
njata. 

Sidang oemoem Madjelis kedoea. 

Den Haag,Rebo (A.N.P.) 
Madjelis kedoea, (Tweede Kamer) 

barangkali. akan bersidang oemoem 
nanti pada tangal 6 Februari depan. 
Sebeloem itoe akan diadakan sidang. 
sidang dari afdeelingnja. 

Batas Djerman - Negeri Belanda dipa 
sangi kawat berlistrik. 

Rotterdam, Rebo (A.N.P.) 
Pembantoe s.k. ,,N. Rtt. Crt.” me- 

noelis: dibatas Djerman negeri Be. 
landa disebelah Djerman fihak negeri 
Belanda hiboek di Gelderland Sela. 
tan, Limburg oetara, oleh karena fi- 
hak Djerman sendiri waktoe ini ma- 
sih menoetoep batasnja dengan ra- 
pat-rapat sambil dipasangi djoega 
kawat berlistrik, sepandjang batas- 
nja seloeroehnja. 
'Pendelis itoe selandjoetnja menga 

takan, bahwa hal ini tidak dirahasia 
kan, dan katanja fihak Djerman ma- 
sih menjelesaikan linie pertahanan 
Djerman jang ketiga dari Wezel ke 
Wetswall. & : 

Meskipoen ada kesiboekan demiki- 
an ini, maka pendoedoek negeri Be- 
landa dalam keamanan djoega, demi- 
kian djoega dikalangan Djerman, ti- 
.dak nampak kegoegoepan. Poen per- 
hoeboengan antara orang-orang Be- 

|landa dan Djerman tidak beroebah 
sama sekali, masih baik. 

   

            

   
   

  

| mendjaga soepaja djangan sampai harl' pe 
|. ga barang naik? Dan soepaja ionds | deng: 

nd di Nederland 

Sim perang seperti sekarang ini) se-| Laka 

ditambah dengan keoentoengan dari| 3 
peroesahaan j lestrik dalam stadsge-j 

' meente Betawi dan lain-lain objecten | 
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-perkoempoelan 

Selandjoetnja oleh gezagvoerder kapat ,,Arendskerk” dikabarkan, bah- 
wa anak2 kapalnja dalam keadaan baik semoeanja, dan anak2 kapal bangsa 

LETOESAN PERIOEK API. 

Didekat Oosthavendan ada perioek api meletoes, centoengaja tak meroe- 
gikan apa2. Selandjoetnja banjak djoega perioek2 api jang dihanjoetkan oleh 
air, sedang kapal2 tambang dari Vlissingan-Bresken ada mengirimkan berita 
tentang adanja 2 perioek api, jang semocanja asalnja dari marine negeri Be- 

. BOEKAN PESAWAT BELANDA JANG MELALOEI BATAS DJERMAN. 

Baroe2 ini dikabarkan, bahwa ada pesawat negeri Belanda jang mela- 
loei batas Djerman. Berhoeboeng dengan ini maka fihak negeri Belanda me- 
ngadakan penjelidikan. Hasilnja, menoeroet pengoemoeman Rijkspersdienst 
lalah, bahwa meniang boekan sekali2 pesawat tsb. pesawat Belanda. 

Staat van Beleg din-geri Belanda 
negeri Belanda berboeat ini dan itoe, 
perhoeboeng antjaman2 jang disiar- 
tan barog ini. Kini pers Belanda me- 
njamboet komentar2 itoe. 

Misalnja dari fihak Belanda dan 
elgi tidak pernah dinjatakan perse- 
cedjoean oentoek bantoe membantoe 
lalam mempertahankan kemerde- 
aan dan kenetralan negeri. Dalam 
nenoendjoekkan ini maka pers me- 
'gambil penerangan menteri Spaak 
lari Belgi, jang memboektikan, bah- 
ya hal seperti diatas'itoe sama se- 
tali tak ada. 
Poen toelisan soerat kabar Ingge- 

is, ,,Times” jang menoedoeh demiki- 
in. Pers Perantjis mengatakan, bah- 
sa Djerman mendesak fihak netral 
zentoek erikan” bahan-bahan, 
lan komentar ini oleh pers Belanda 
usangkal dengan keras. 
Selandjoetnja tentang siaran Ha- 

'as, bahwa pasoekan Belanda disedi- 
ikan dibatas Djerman, adalah tidak 
yenar semata2. Keadaan pasoekan ne 
seri Belanda masih tetap seperti da- 
am boelan November. 
Pers Djerman mengatakan, bahwa 

garis pertahanan Djerman di West- 
yall tidak dapat diterdjang, dan ra- 
,at benar-benar, hingga tiap negeri 
3arat jang akan menjerang, tidak a- 
san berhasil. Dengan adanja demiki- 
X ini, maka pendapat orang lain ia- 
ah, bahwa kepada negeri netral itoe 
liadakan desakan, sedang hal ini o- 
eh negeri Belanda tidak dirasai sa- 
na sekali. 

      

Dalam pada itoe diterangkan, bah- 
ya politiek kemerdekaan negeri Be- 
anda sama sekali tidak terikat, dan 
regeri Belanda masih mempoenjai 
sikap dan toedjoean jang bisa diam- 
1il semaoce-macenja. 5 
Menoeroet soerat-soerat kabar Ing 

yeris dan Perantjis, katanja negeri 
3elanda akan mendapat bantoean da 
“4 negeri-negeri sepakat, tetapi hal 
ni sama sekali tidak diketahoei oleh 
1egeri Belanda, poen negeri Belanda 
ak maoe akan terikat sedikitpoen. 

Fihak Finland mendapat kemenangan, 
Roes moendoer. 

Reuter dari Helsinki menga- 
barkan, bahwa sepandjang be- 
rita jang belakangan, fihak Fin- 
land ' mendapat kemenangan 
jang besar didekat Kitela, se- 
belah oetara Danau Ladoga. 
Setelah 3 hari lamanja berdjoe- 
ang mati-matinja, maka pasoe- 
kan Roes memberhentikan per- 
djoeangan itoe, dan meninggal- 
kan tempat-tempat pertempoe- 
ran, sambil meninggalkan per- 
sediaan2nja, jaitoe meriam, dan 
29 tank. 

Pasoekan Roes kekoerangan maka- 
nam. "” - : 

Katanja pasoekan Roes jang me- 
“ngoendoerkan diri kekoerangan 
makanan dan terpaksa oentoek 

“ menjembelih koeda2nja oentoek 
dimakan. 

Finland mempertahankan serangan di ti- 
ga tempat. 

Pertempoeran kini berlakoe di tiga   va | tempat dimedan perang Salla, sedang 

mao mag enak enskuna ma. 

    

2 an san nah oa. 
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KANAN. 

dekat kota Salla, fihak Finland mem- 
pertahankan serangan dari Roes, 
dan selama ada serangan kembali da- 
ri fihak Finland sendiri dikota Kur- 
su, maka kota itoe dapat dirampas 
kembali oleh Finland. 

Dalam pada itoe fihak Finland me- 
noedjoe keselatan dan terpaksa me- 
narik diri positie2 dekat Viitavara 
jang baroe. 

Perlop pendek akan didjalankan, 

Havas dari Londen mengabarkan, 
bahwa dengan opisiel dioemoemkan 
bahwa pemberian perlop pendek di 
kalangan R.A.F. akan didjalankan. 

Sama-sama, aman dikedoea belah fihak. 

Transocean dari Berlin menga- 
barkan, bahwa Oberste Heerslei- 
tung mengoemoemkan, bahwa 
pada tangal 16 boelan ini tidak 
ada hal jang penting oentoek di 
cemoemkan. Demikian djoega 
penjiaran dari fihak Perantjis. 
Tetapi dalam pada itoe dinjata 
kan djoega, bahwa pada siang- 
nja patroeli Perantjis kerdja 
djoega. 

Tidak akan mengadakan perdjan-. 
djian? 

Washington, Senen (Reuter): 
Kalangan2 jang berkoeasa dapat 

mengetahoei, bahwa Amerika tidak 
5 "pakan mengadakan perdjandjian boeat 

sementara waktoe sebagai pengganti 
perdjandjian dagang dengan Djepang, 
jang akan dihapoeskan kelak pada tgl. 
26 Januari ini, ketjoeali djika Djepang 
dengan setjoekoep-tjoekoepnja mem- 
beri pertanggoengan, bahwa sesoedah 
nja ini kepentingan2 Amerika disebagi 
an daerah2 di Tiongkok jang telah di 
doedoeki oleh Djepang itoe djoega 
mendapat rawatan jang baik. 

Ketjil tjabe rawit. 
Luxemburg, Selasa (Trans- 

ocean): 
Menoeroet soerat kabar Luxemburg, 

»Volkenblatt”, tentara negeri itoe kini 
berada dalam keadaan , bersedia”. 

Kekoeasaan tentara itoe sedikit seka 
li pengaroehnja terhadap nasib negeri 
dan poela terhadap nasib Eropah. Ten 
tara dari hertogdom Luxemburg jang 
mempoenjai pendoedoek k.I. 300.000 
orang mempoenjai 180 kaoem vrijwil- 
liger dan seboeah kompenie genderme 
dengan terdiri atas 4 opsir dan 225 sol 
dadoe. 

Makloemat Perantjis. 
Paris, Selasa (Reuter): 
Makloemat pagi dari pehak Peran- 

tjis menjatakan tiadanja berita pen- 
ting. 

Debat Lagerhuis. 
Londen, Selasa (Reuter). 
Ketika debat, berhoeboengan de- 

ngan keterangan dari Chamberlain, 
Wedg Wood mendesak soepaja Cham 
berlain mendjawab adanja saran? 
tentang meletakkan djabatannja Be- 
oentoek mendjawab kabar-kabar itoe 
tidak perloe, tetapi ia menambah ke- 
en dengan ,,I deny it abso- 
utely. 

" 

diindahkan oleh Chiang Kai Shek. 

dingannja. 

« Kokio, 17 Jan. (Domei): 
Didengar kabar, bahwa ment 

ta, pada tanggal 18 Januari (ini hari. 

Diantara mereka itoe terdapat d 

dapat wakil Nederltand   

Pers Nederland membantah toedoehan pers loear negeri 
Batas Nederland-Djerman militer hiboe 

  

RINGKASAN PERISTIWA. 

DIMEDAN BARAT TIDAK ADA APA-APA. 
8 

PASOEKAN ROES MENGOENDOERKAN DIRI DAN KEKOERANGAN MA- 

u 

CONVERSIELEENING INGGERIS 1910 — '44 
& 

KOMENTAR PERS LOEAR NEGERI DIBANTAH NEDERLAND. 
t 

LETOESAN HEBAT DIPABERIK OBAT PASANG DI GIBBS TOWN, 

  

  

Paberik obat pasang terbakar 
habis. 

Transocean dari New York me 
ngabarkan, bahwa gedoeng pa- 
berik obat pasang di Amerika ke 
poenjaan Dupont de Nemour di 
Gibb Iown, hari Rebo j.l. telah 
habis meletoes. Isinja ialah lebih 
dari 5 ton nitroglycerin, hingga 
letoesan itoe hebat sekali dan 
mengerikan, katja2 djendela sam 
pai 10 mijl hantjoernja terserak 
dimana2. 

Sampai kini masih beloem ke 
tahoean sampai ketjil2nja. Kata 
nja 2 orang boeroeh hilang.       

Nasib ,,Arendskerk”. 
Den Haag, Selasa (ANP) 
Direksi dari Maatschappij scheep- 

vaart Nederland mengabarkan, bah- 
wa kapal ,,Arendskerk” sama sekali 
tidak mengangkoet barang contra- 
bande. Dari Rotterdam menoedjoe 
Antwerpen kapal itoe kosong dan me- 
ngangkoet barang-barang petjah 
belah oentoek Afrika Slatan. Hingga 
kini semoea post ketjoeali boeat Af.- 
rika Selatan dan Mazambigue telah 
hilang. 

| Sampai di Lissabon 
| Lissabon, Selasa (ANP) 

Menoeroet korresponden dari Alge- 
meen Handelsblad, pada 17 Januari 
malam hari anak kapal dari Arends- 
kerk telah sampai di Lissabon. 

Pindjaman conversie akan 
dibajar lekas. 

Reuter dari Londen mengabarkan, 
bahwa Sir John Simon, menteri keoea- 
ngan Inggeris, mengoemoemkan da- 
lam Lagerhuis, bahwa 4V/, prosen dari 
conversieleening dari tahoen 1940 dan 
1944 dengan lekas akan diadakan ke- 
sempatan oentoek mengembalikan. 

Penjimpan2nja akan dibolehkan me- 
milih, apakah menghendaki kontan de 
ngan conversie aandeelen dalam lee- 
ning baroe, ataukah conversieleening 
dengan termijn pendek dengan koers 
jang paling rendah sekali. 

ITALI. 

Sangkalan fihak Itali soal gempa 
boemi. 

Reuter dari Rome mengabarkan, 
bahwa berita jang mengenai gempa 
boemi jang kedoea di Palermo jang 
menjebabkan roentoehnja Monreale 
Kathedraal disana, soedah mendapat 
sangkalan dari fihak Itali. 

    

POLEN. 

100.000 orang Polen dan penjakit 
Typhus. 

Reuter dari Berlin mengabarkan, bah 
a telegram dari Warschau mengata- 
kan, disana ada 700.000 orang diberi 
injeksie terhadap typhus, oleh kare- 
na terboekti, bahwa disana ada djang 
kit penjakit tsb. Katanja djenderal 
dan pembesar militer Djerman giat   memberanteras penjakit itoe. 

CHIANG MENOLAK OESOEL WANG. 

Chungking, 17 Jan (Reuter): 
.. Oemoemnja Orang mendoega, bahwa oesoei damai jang menoeroet be- rita kemarin dimadjoekan dengan kawat oleh Wang Ching Wei akan tidak 

Disamping itoe, baik Kuomintang Centraal maoepoen Pemerintah 
: ( 

an Na- tional Tiongkok tidaklah akan mendjadikan oesoel itoe mendjadi bahan roen- 

ARITA MENERIMA WAKIL NEGERI2 LOEARAN. 

eri oeroesan loear negeri baroe, ja'ni Ari- 
Red.) akan menerima perkoendjoengan- nja sebelas orang dari wakil2 diplomasi negeri locaran, 

: : oega ambassadeur Amerika jaitoe Selain daripada itoe, ka hasinja, NN un 
iapoen akan menerima 21 PO aan ne 

, Pabst dan 

jaitoe pada tanggal 19 Januari 
eri Joearan, diantaranja akan ter- 
orang koeasa. 
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ada -cemoemnja. soedah, mendoega, 
bahwa jang sangat keta 

|. merasa chawatir besar 
|. ris, sedang lain-lain 

|. sympathie dan mer 

| nganggap ' kedjam kepaaa ti 

L Kita katakan diatas: Inggeris ta 
£ og data BENAR na 

"Ti Agn saban Pem na 
Djika orang mienoliti dalan 

moesjawaratan, dalam Siang “3. 
his, maka ternjata $ aa & 

ngat. nampak di Lonaen. Va. om 
Na aa “anggota, juni Lord 

—. Snell mendesak Na yi AA 
2010 ja dilebih giatkam Lgu PAN 

1 eris kepada Kind, sebab ka 
' ja 

  

   

        

   
   

   

  

       
   
   

  

    

  

Ingg : nland, set 

Tau Fin ena tertjaplok oleh Roes 

MN Ns apat peroe- 
an teroetama sekali 

kedoedoekan Inggeris 

    

      

bantoean Inggeris, tidaklah hanja ter. 
dorong oleh rasa kasian atau Ian 

ga teroetama sekali karena ada ba- 

haja jang mengantjam kepada diri- 

nja sendiri. , 35 g 

"Sebaliknja, didalam seat Inggeris . 

merasa  chawatir kepada berkobar- 

nja api Merah dari Roeslan itoe, ia 

beroesaha, soepaja kegentingan dan 

pergolakan doenia ini, djangan sema 

ta-mata ada disitoe, melainkan hen- 

daknja orang tertarik djoe' ya perha- 

tiannja kepada lain-lain gelanggang. 

IL Ada poela berita, jung menjatakan 

| bahwa di Parispoen sidang parlemer- 
nja sedang koesoet, karena salah sc 

orang anggota membongkar “1G 

hasia, seakan-akan dinegeri Peran 

tjis banjak poela orang2 jang. mem 6 

poenjai dasar Nasional-Sosialis « .L. 

Bean Ae 2 
“Anggota sitoe tidak soeka menje- 

boetkan nama satoe demi satoenja 
akan orang-orang Nazi. di Perantjis 

itoe, melainkan ia akan serahkan ke- 

“Jak kepada perdana-menteri Daladier. 
Kata orang, sikap Pemerintah Pe- 

rantjis terhadap kaoem Nazi, — itoe 

noen kalau ada di Perantjis — tidak 

'oebahnja dengan sikapnja terhadap 

kepada kaoem komoenis. 
. SA 3 

000. Selain daripada itoe, tentang keloe 

— arnja Hore Belisha selakoe menteri. 

— oeroesan Perang di Inggeris masih 
| “djoega mendjadi bahan roendingan 

HE OpAnp, 131 ur Lab 
“Tetapi hinga pada sa'at ini, be- 

Toemlah ada keterangan akan, sebab- 

0 sebabnja jang pasti. Hanja Chamber 

L.. lain berlakoe sebagai dictator djoega 

— dalam. Kabinet, sebab ia koecasa me- 
ngadakan mutasi menoeroet kehen- 

dak hatinja sendiri. , 
Poen berita jang menjatakan, bah- . 

wa Chamberlaim didesak oleh bebe- 

rapa pembesar militer telah disang-. 

kal, tetapi disamping sangkalan ti- 

daklah  dioeraikan sebab-sebabnja.. 

- Hanja Chamberlain ingin memberi 

Hore Belisha lain djabatan, jang Se- 

perti orang tahoe telah ditolak oleh 

Belisha itoe. 25 Sana 
| Desas-desoes orang kini lebih tjon 
dong kepada perasaan orang, bahwa 
Hore Belisha itoe dikeloearkan ke- 
menteriannja, ialah karena ia s60- 

rang Jahoedi. ' 

| Itoepoen tidak kita herankan, dji- 
ka ada sangkalannja, mloem semoe 

— anja pada saat imi sedang dirahasia- 

   
    

   

    

       

    

  

    

  

   
| tidak lagi membent 

alasan, bahwa. Peme 

    

   
   
    

   
    

  

    

   
   

  

   
    
   
   

| Januari 

'S. Atmo Martojo dan Matori. 

| mempoenjai anggota jang sanga : 

     

“TIDAK TERBIT. 
Berhoeboeng dengan hari Raja Islam, 

“IdPI @oerban, maka soerat kabar kita 
»Pemandangan” pada hari Sabtoe tgi. 

20 Januari 1940 tidak terbit. 
Adapoen Weekblad ,,Pembangoen” te- 

. | tap keloear seperti biasa. 

'I- Kiranja sidang pembatja dan adver- 

Dieerders ma'loem adanja. 
2 Oasa 

yaa Raad van Justitie. 
Raad van Justitie di Betawi Rebo: 

pagi memeriksa perkara seorang bekas 

' pendjoeal Koloniale Agentuur en Com- 
| missichandel, toean J. Flippo. 

Terdakwa ditoedoeh menggelapkan 

doea boeah perkakas minoeman radi- 

um, sedjoemlah f 1110.— harganja. 
Terdakwa memohonkan soepaja perka 

ra ini dioendoerkan, sebab saksi jang 
terpenting, toean J.J. Koreman tiada 

ada hadir dalam sidang pemeriksaan. 
Raad van Justitie mengoendoerkan 

perkara ini sampai hari Selasa tanggal 
16 Juli 1940 (Aneta). 

—0— 

Sekolah dagang menengah. 
Pengoeroes menoelis: 
Setelah bahagian Pengadjaran 

: Moehammadijah Tjabang Betawi me 
'Inerima oesoel dari ,,Badan Commis- 

sie Sekolah Menengah Moehamma- 

disoemarto, Toean Ir. Inkiriwang, 
1 Toean Wilopo dan Toean Soerjodipoe 

ro, maka pada tanggal 12 malam 13 
1940, Pengoeroes bahagian 

pengadjaran Moehammadijah telah ber 
sidang dengan badan Commissie terse- 

- boet: membitjarakan: 
Berdasar kepada asas dan dasar 

toedjoean — pengadjaran ' Moeham- 
madijah jang mendjadi kepentingan 
bagi masarakat Indonesia serta me- 
ngingat persiapan akan adanja Uni- 

(versiteit: Mochammadijah jang se- 
'ang dioesihakan memoetoeskan: 
Perloe adanja Sekolah Menengah 

'ahagian dagang (Sekolah Dagang 
-Ienengah Moehammadijah), pem- 
boekaannja ditentoekan moelai pada 
boelan Augustus j.a.d. jang diterima 
mendjadi moerid, anak2 jang telah 
loeloes dari sekolah M.U.L.O. 

. Dengan 'tambahnja oesaha jang 
baroe ini, maka Moehammadijah Tja- 
bang Betawi mempoenjai ampat ma- 
tjam Sekolah Menengah, jang dioe- 
sahakan sebagi onderbouwnja seko- 
lah tinggi jang akan ditjapai. 

 Spoedvergadering Comite "Id. 
Oesaha Comite 'Id oentoek kepenti 

ngan sembahjang di lapangan Water- 
looplein, soedah berhasil baik, dengan 
beroepa pertolongan dari LE.V., B.P. 

.M., Sparta, B.V.M. dil., waktoe de- 
ngan mendadak sekali dapat chabar 
bahwa sembahjang ta' dapat diadakan 
di lapangan itoe, sehingga pekerdjaan 
ada sangat mengetjiwakan. Soenggoeh 
poen demikian berkah activiteit dan 
,mobilisatie” dari anggauta2nja -pe- 
kerdjaan di Gambir dapat dikedjar, 
dan oentoek membereskan pekerdjaan 
jang besar dan berat itoe, jang haroes 
siap dalam 3 hari, maka nanti malam 
akan diadakan spoedvergadering ber 
tempat di Sekolah Menengah M.D., 
Kramat 49, dimoelai djam 8 malam. 

. Tidak oesah didjelaskan kiranja, bah 
wa rapat ini perloe sekali oentoek di- 
perhatikan oleh anggauta2nja, goena 
moesjawarah bagaimana mestinja. 

(Rep). 
To 

P.P.T. lima tahoen. 
Berhoeboeng dengan genapnja oe- 

sia lima tahoen dari .pada P.P.T. 
(Persatocan Pendoedoek Tjempaka 
Poetih), moelai tanggal 19 (besok ma 
lam) akan diadakan perajaan mem- 
peringati oesia itoe. Jaa” 
Resepsienja akan dilangsoengkan 

betang. 

terdiri dari pada toean-toe 
  

Agar soepaja djelas, P. P. T.      

    

             
          

   

  

    
    

   

       

  

     

dijah, jang terdiri dari pada Njonja 
Mr. M.U. Santoso, Toean Mr. Tjokro 

Ibang-tjabang PSII. di Tanah Djawa 
“dan 2 orang dari Celebes menoedjoe 

|la di Hotel Soerabaja, Senen, 

|di Tanah Abang, segerombol poela 

NN oenjpan maskapai N. N. 

m pada malam Saptoe besok dan pada | 
(| malam | Minggoe, keesokan harinja 
lakan diadakan keramaian disertai | 

- Ipertoendjoekan wajang orang dan | 
| tari kanak-kanak, dimoelai djam 7.30 | 

. Segala perajaan ini akan bertem- | pe 
Ipat dilapangan Badminton P. P. T. | 

| djoega ,jaitoe didepan roemah toean- 
'Itoecan S. Atmo  Martojo dan Soem- | pK/ 

.I bogo. AA nan 
g | Berhoeboeng dengan ini, maka te- | ph 

. Hah didirikan komit€ perajaan jang | m 

    

      
   

| 

Oetoesan-oetoesan P.S.LI. 

Ini hari dengan mengambil djalan | 
Merak, telah bertolak dari Betawi 
berpoeloeh-poeloeh wakil dari tja- 

ke Kongres PSII di Palembang. 
Segerombolan bermalam di Hotel 

Merdeka Pedjambon, segerombol poe 
sege- 

rombol lagi di sekolah P. S. LI. 

dikantor Ladjnah Tanfidzijah di Kwi 
tang, dan segerombol di Gang Senti- 
ong. 

Djika melihat beliau-beliau itoe 
berangkat tadi pagi distasioen Tanah 
Abang, boekan main hiboek pikoek- 
nja karena melebihi satoe wagon sen 
diri. 3 : 

Djoega poetjoek pimpinan PSII 
(Ladjnah Tanfidzijah) dan Raad 
PSII (Dewan Party) ikoet serta ber- 
sama-sama. 

Kongres P.S.L.I. sekali ini kabarnja 
sengadja disesoeaikan waktoenja de- 
ngan hari Raja Idil Koerban, ja'ni 
soepaja sekalian wakil-wakil senanti 
asa ingat-ingat betapa besar harga 

berkenaan dengan aksi rakjat dalami 
menoentoet parlement jang sedjati 

Poen ada berita jang menjatakan, 
bahwa sebisa-bisa mengingat penting 
nja waktoe dan mengingat poela ke- 
pada besarnja gelombang internatio- 
nal, dimana kaoem PSII senantiasa 
haroes bersiap-siap, teroetama sekali 
beroesaha soepaja segenap barisan 
PSII. memboelatkan oesaha dan piki 
rannja dalam menoentoet parlement 
sedjati, maka Congres sedapat moeng 
kin djalannja dipertjepat. 

Langkah oetama, mengkoerangkan 
kata, membanjakkan kerdja (Rep.) 

Kedjadian jang adjaib. 
Berita kehilangannja toekang lam-' 

poe nama Kastam jang dalam ketje- 
lakaan antara seboeah delman dan' 
mobil, kita dapat kabar lebih landjoet 
seperti berikoet. 

Pada hari Minggoe sore seorang! 
bernama Sairin, pendjaga tjenteng: 
Tangkilio melihat majit dikali Be- 
ton dekat tempat memotong babi: 
dan ada didjoeroesan kali Tjili- 
woeng Sairin itoe laloe rapot kepada' 
jang berwadjib dan majit itoe diba- 
wa ke C.B.Z. 

Seorang toekang boeboer, nama 
Samad jang kebetoelan melaloei tem 
pat itoe, laloe memberi kabar kepa- 
da keloearga Kastam, bahwa ada ma : 
jit diketemoekan dikali Beton. 

Keloearga Kastam jang bernama' 
Argadidjaja laloe pergi ke C.B.Z. Se' 
telah dilihat tjiri-tjiri Kastam, ter- 
njatalah bahwa majit itoe majitnja 
Kastam jang hilang dan sampai se-' 
kian beloem diketemoekan. 

Jg. mengherankan ialah bahwa ketje 
lakaan itoe terdjadinja di Tamansari : 
dan majit Kastam di ketemoekannja ' 
dioedjoeng kali Beton. 

- Siapa jang tembak. 

Di Tanggerang kemaren malam ter' 
djadi penembakan. Jang ditembak se- 
orang bernama Sarip. Loekanja kor-' 
ban itoe mengoeatirkan djiwanja,ka- 
rena peloeroe itoe menemboes dibagi- 
an peroetnja. 

Korban ini kemaren telah dibawa: 
ke O.B.Z., siapa jang menembak dan 
sebabnja beloem ketahoecan. (Rep.) 

WA yaa mel 

Kapal terbang baroe boeat N.N.G.P.M. 

Kapal terbang Grumann jang ke-' 
doea kepoenjaan  Nederlandsche' 
Nieuw-Guinea Petroleum Maatschap- 
pij, bernama PAKAKB, hari Senen 
berangkat dari Soerabaja dan tiba 
hari Selasa tengah hari, pada 
djam 2 lebih seperampat dengan me- 
laloei Makassar dan Ambon ditem- 
patnja, Babo di Nieuw-Guinea. Ka-' 
pal terseboet tiba dinegeri ini dari' 
Amerika Serikat pada boelan Decem- 
ber jang baroe laloe. Sebagai kapal 

PP. M. jang pertama, bernama 
PKAKA, kapal jang kedoea poen ,,di-' 
moniteer” oleh Marine Luchtvaart- 
 dienst di Morokrembangan di Soera- 

    

   
   
   

     
    
    

   

'N.N.G.P.M. mempoenjai 
kapal terbang Grumann 

, jang baroe sekali, boeat 
lannja. Begitoepoen poela 

'mempoenjai doeca bocah. 
ng sematjam PKAKB dan 

4. “Tetapi kapal2 terbang B. 
rlengkapkan sebagai ,,am- 

   

     
     

   

ijai roda boeat mendarat jg. 
arik kedalam. 3 
| diketahoei, berdasarkan 

imari2 jang bagoes jang dida- 
eh maskapai2 minjak dengan 

erbang  terseboet, maka 

rbang amphibie Grumamn di 
 Sarikat. Kapal2 terbang 

itoe tahoen ini akan dipakai dalam 
rdjalanan oedara Poelau Djawa — | 

uw-Guinea, ja'ni djalan oedara 
ieuw-Guinea. Djalan oe- | 

Naa Manna 

koerban kepada Allah, lebih-lebih | 

“disa'at 

a'ni kapal2 terbang itoe | 

telah memesan doea bocah | 
'itoe diseboet ,,merdeka”, sama sekali     —9— 

i diboeka tahoen ini. (Aneta) | 

DN NAN "7 NOMER Dag PRA ep re PE PANGAARAMA ANIME EPA 

P.S.LI. dan 
Internasional 

mata-mata karena berbagai2 bai IDAK asing lagi bagi sidang 
pembatja, bahwa Partij Sjarikat 

Islam Indonesia moelai tanggal 20 
sampai 28 hari boelan ini akan me- 
langsoengkan Madjelis Tahkimnja 
jang ke 25. 

Madjelis 'Tahkim, demikian kata 
kamoes partij terseboet, jang berarti 
djoega Wetgevende Raad, karena se- 
gala hoekoem Partij terseboet diboe- 
at dan disahkan dalam sidang-sidang 
Madjelis Tahkim jang diadakan tiap- 
tiap tahoen itoe, berdasar kepada 
hoekoem kera'jatan, ja'ni bahwa se- 
gala hoekoem dan pemerintahan se- 
tjara Islam itoe haroes didirikan me- 
noeroet moesjawarah ra'jat. 

Wa Amroehoem sjoera bainahoem! 
(dan sekalian pemerintahannja dan 
perintahnja hanja terdiri atas moe- 
sjawarah belaka). 

t 

? Tidak bisa disangkal, bahwa Partij 
Sjarikat Islam Indonesia itoe seboe- 
ah partij politiek Islam jang tertoea 
sekali di negeri kita ini. 

Oleh karena tertoea, itoelah sebah- 
nja, maka ia seakan-akan ,,mateng” 
dalam segala-galanja, althans jang 
berkenaan dengan perdjoeangan me- 
noedjoe kekeloehoeran oemmat, me- 
ngedjar selamat dan bahagia ra'jat. 

Maka soedah barang tentoe, bah- 
wa Partij seroepa itoe tidak poela me 
medjamkan matanja terhadap segala 
gerak-gerik peristiwa didoenia ini, 
teroetama sekali kini-disa'at genting 

internasional bergelora de- 
ngan amat dahsjatnja itoe. 

Orang tahoe soedah, bahwa dibe- 
noea Eropah sedang petjah perang 
lagi, jang meskipoen beloem merata, 
tetapi 'oemoem mempoenjai perasa- 
an, bahwa gelanggang perang akan 
meloeas, dan meroepakan perang 
doenia jg. lebih seram dan negeri la- 
gi dari segala matjam peperangan 
jang soedah2. 

Mengingat, bahwa iboe-negeri da- 
ripada Indonesia ini, ja'ni Nederland, 
sedang terdjerat dalam kesoekaran 
jang amat hebat, teroetama sekali 
karena letaknja diantara Djerman 
pada satoe pthak dan Inggeris-Pe- 
rantjis pada lain p€ehak, maka djika 
sekiranja kelak ada kedjadian jang 
menjebabkan terantjamnja iboe ne- 
geri itoe, sedikit banjak tentoe ada 
pengaroehnja jang menghemboes ke- 
arah timoer ini dalam artian kedoe- 
doekan politik. 

Poen mengingat kesoekaran2 laloe 
lintas kapal pada sa'at ini maka ka- 
oem Partij Sjarikat Islam sebagai 
partij politik tertoea, insjaf poela, 
bahwa tidak sedikit pengaroeh2 blok 
kade dan kesoekaran itoe jang me- 
ngenai lapangan ekonomi Indonesia. 

Selain daripada itoe, djika dilihat 
poela kedoedoekan Djepang dan ke- 
doedoekan Inggeris disebelah Asia 
ini, maka negeri kita inipoen terle- 
tak ditengah-tengah doea tenaga be- 
sar itoe, bahkan kalau sampai tim- 
boel perseteroean antara kedoea ne- 
geri itoe sangat besar pengaroeh jg 
mengensi Indonesia. 

Harapan satoe-satoenja, soepaja 
Indonesia mendapat pertolongan — 
Indonesia beloem boleh dinamakan 
negeri militer koeat—, ialah hanja se 

Pertanjaan toean Leunissen. 

18 Dec: 19 39. 

Penanja memadjoekan pertanjaan 
apakah pemerintah  soedi memberi 
tahoekan kepada Dewan Rakjat ten- 
tang sebab-sebab, jang mendorong- 
kan Ia dalam pendjagaan harga mem 
perhatikan jang diseboet barang 
,merdeka”- (,vrije” artikelen)  de- 
ngan . vervangingswaarde barang2 
itoe. Hal ini adalah bertentangan de 
ngan  minister Economische Zaken 
dinegeri Belanda. Minister Economi- 
sche Zaken dinegeri Belanda me- 
ngangap kenaikan harga lebih dari 
'0ekoeran boelan Agoestoes 1989, ti- 
dak boleh di idjinkan. Ketjoeali dji 
ka kenaikan itoe disebabkan oleh har' 
ga asal jang dapat diboektikan ke- 
naikannja. Ba Ie 
Sean “Keterangan. 

| Pada tanggal 23 November jbl. 
'oleh pers telah dioemoemkan sepoe- 
tjoek makloemat departement Eco- 
.nomische : Zaken di negeri ini. Dari 
. makloemat itoe dapat dikoetip seba- 
gai berikoet: — “ | 

»Penoendjoekan, bahwa barang 

tidak mengandoeng arti, bahwa har- 
ganja boleh dinaikkan dengan tiada 
ada batasnja. Sebaliknja ada benar. 

| Harga barang-barang itoe ada diba- 
wah penilikan pendjagaan harga. 
Harganja poen hanja boleh dinaikkan 
selaras dengan harga nembeli sipon- 

kita ini, seperti peroesahaan2 dan on 

. biasa diseboet kongres —, dan soedah 

  

mempoenjai kepentingan dineger 

derneming2 asing, berkah...... p 
tik pintoe terboeka. 

Insjaf kepada segalanja itoe, ma 
ka Partij Sjarikat Islam Indonesi 
ikoet serta dalam perdjoeangan ra'- 
jat oemoem, dalam menoentoet kedoe 
doekan jang lebih baik lagi, teroeta- 
ma sekali didalam kedoedoekan po- 
litiknja. 

Aksi 
parlement jang sedjati, soedah poel 
diketahoei ra'jat seoemoemnja. 

Poen Ladjnah Tanfidzijah (executief 
Comite atau uitvoerend lichaam) dari 
pada Partij Sjarikat Islam Indonesia de 
ngan tjepat dan tangkas memberi in- 
stroeksi seperloenja kepada sekalia 
tjabangnja, sehingga diberbagai-bag 
ploksok (teroetama sekali ditempat2 
jang tidak ada partij lain, ketjoeali par 
tij tsb.) timboel aksi ramai. Timboel 
sebagai tjendawan...... 

x 

Kini Partij terseboet melangsoeng- 
kan Madjlis Tahkim — dalam kamoes 

barang tentoe mata oemoem diarahkan 
semoeanja kesitoe. 

Sebab sesoedah selesai Kongres Ra'- 
jat Indonesia, dari partij2 jang ada da 
lam ikatan Gapi, maka Partij inilah 
jang memboeat kongresnja. 

Apakah aksi parlemen itoe menda- 
pat persetoedjoean didalam kongres i- 
toe? Demikian ada beberapa orang 
jang bertanja. 

Sesoenggoehnja, meskipoen tidak oe 
sah diroendingkan, persetoedjoean itoe 
soedah nampak sangat njata dari tja- 
bang2nja, karena ketika diadakan ak- 
si Gapi, hampir semoea tjabang ikoet 
serta dengan amat actiefnja. 

x 

jang sangat oetama haroes mendjadi 
perbintjangan didalam kongres itoe, ia- 
lah begini: Partij Sjarikat Islam Indo- 
nesia jang insjaf akan adanja bahaja 
dan akan hebatnja gelombang interna- 
sional pada sa'at ini, maka tiap2 ang- 
gota, tiap2 pemimpin dalam partij itoe 
konon hendak melenjapkan segala rasa 
selisih satoe sama lain, bahkan soe'al2 
jang kira2 menjebabkam terhambatnja 
organisasi akan disingkirkan, tidak di- 
roendingkan sama sekali, bahkan soe- 
dah lenjap sendirinja, karena keinsja- 
fan kepada kepentingan negerinja. 

Hati kesal jang mengenai diri sendi 
ri, pertikaian persoonlijk: antara ang- 
gota2 hilang moesna sama sekali, se- 
hingga menoeroet doegaan kita, kong- 
res sekali ini akan berdjalan pesat dan 
tjepat, mengingat waktoe jang pen- 
ting sekarang ini. 
. Dengan hati jakin dan ketegoehan 
iman, masing2 oetoesan akan bermoe- 
sjawarat dengan lekas, dan akan poe- 
lang dengan lekas poela, oentoek me 
njeroe-njeroekan, oentoek meminta se 
gala tenaga dan pikiran semoea ba- 
risan soepaja memboelatkari oesaha, 
niat dan amalnja kepada toentoe- 
tan parlemen sedjati. 

Dari 

djat ra'jat sendiri. 
Kaoem PSII! @oem! Fa'andhir! 

&.Tj 
“ 

djoeal sadja, jaitoe djika barang i- 
toe masih moengkin didapats atau se- 
achir-achirnja masih terdapat, djika 
barang-barang itoe tidak diangkoet 
lagi dari loear negeri atau tak diboe- 
at lagi. 

Termasoeknja dalam golongan ini 
hanja berarti, bahwa keadaan bekal 
begitoe roepa, sampai harganja ha- 
roes disesoeaikan dengan vervan- 
gingswaarde. Hal ini perloe, bilamana 
diingini  pengangkoetan jang tjoe- 
koep serta teratoer. Adapoen ini ada 
lah socatoe djaminan agar keadaan 
harga teroes rendah serendah-rendah 
nja. ba 

Dari apa jang diseboet diatas ter- 
boekti, bahasa Pemerintah boeat 
menetapkan harga banjak barang me- 
mentingkan sekali vervangingswaar 
de. Dan penetapan kenaikan harga 
demikian, dianggap sangat per 
boeat mempoenjai djaminan tentang 
keadaan harga jang serendah-renda 
nja. 

   

  

     
    

    
    

Terhadap ini Minister Economi 
sche Zaken di negeri Belanda | 

dirian, bahwa kenaikan h: 
Han boleh dilakoekan, 
asal memang tinggi. Dimana 
nja, baik dinegeri Belanda, ba 
negeri ini, toedjoean Pemerintah ad: 
lah oentoek memegang harga « 
barang serendah-rendahnja, 
soeatoe oeraian jang lebih dj. 
tang pendirian Pemerintah 
nasih ada kaik, 

ra'jat didalam menocentoet 

  

djaoeh, disamping do'a, kita 
ikoet berseroe: ratakanlah rasa kesa- daran rakjat se'oemoemnja kepada ha 
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| Wato depan Senaat. Pada tanggal tsb. 
| di Londen jang berpidato perdana men 

| ai doea matjam pidato itoe kesimpoe- 

  

  

  

      
    
     

    

— SIAP 
| 15, Kemis 18 Januari 1940 

AKAH PERAMPAS 
- DOENIA? 

2... Berhoeboeng dengan pidato 
| Chamberlain-Daladier 

Dari pihak Djerman disampaikan oe- 
raian seperti berikoet: 

| Perdana menteri Perantjis, Daladier, 
pada tanggal 29 Dec. '39 telah berpi- 

isri Inggeris, Neville Chamberlain. Da- 

lannja ialah, bahwa Djerman memak- 
sa soepaja negeri2 sepakat (geallieer- 
en) menijaga diri dari ,,nafsoe oen- 
ioek merampas2” dari fihak Djerman. 
Demikian djoega negeri2 ketjil haroes 
awas. Katanja ta? kan ada perdamai- 
an selama keadaan jang lama beloem 
kembali sebagai sediakala, dan sela-: 
La beloem ada djaminan2 oentoek men 
ijegah soepaja Djerman ta'kan lagi me 
ngoelangi .,serangannja merampas” i- 
toe. 

Demikianlah kesimpoelan kedoea pi 
“tato itoe. Tetapi keadaan jang sebe- 
narnja berlainan sekali. Dibawah ini 
bisa diterangkan dengan boekti2 jang: 
njata jang paling achir. 

Setelah perang doenia Djerman soe- 
tlah kehilangan segala miliknja djadja 
han dan daerahnja jang loeas dengan: 
adanja Pertijandjian Versailles jang ter 
koetoek itae. Djoemlah semseanja ia- 
lah 2,9 djveta km. persegi dingan pen' 
“loedoek 20,5 djoeta orang. Dengan: 
adanja perampasan” Djerman pada' 
tanoen 1935 dan 1939 Djerman telah: 
mengembalikan lagi daerah 178.000 
Lm. persegi dengan pendoedoek kira2 
14 djoeta crang, hingga dengan ini tak 
holehlan Dierman- dinamakan peram- 
ras. 

Dalam pada itoe Inggeris dan Pe- 
zantiis soccah mengadakan prrampa- 
can daerah semendjak tahoen 1506 Ian 
pada daerainja tambah perlosasan ti- 
sak.koerar: dari 7.115.654 km. perse- 
yi, jaitoc satoe daerah jang luvasnja 
190 kali wusnia negeri Belanda. 

Bagias tessr jang Gari djoemlah ini 
jang mend:rat ialah Inggeris. Diba- 
wah inilah tjatatan2 jang berboekti 
tentang dieah2 jang dirampas Inyge- 
Iis, sert: Peantjis. 
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Dalam pada itoe semendjak tahoen 
1900 Djerman telah ,,merampas” da- 
erah (dalam hal ini jang tidak ikoet 
dihitoeng'ialah daerah Polen jang di- 
doedoeki dan Protectoraat Tsechia, 
jang oemoem diketahoei, mempoenjai 
pemerentahan sendiri) seperti diba- 
wah ini: 
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Angka2 ini adalah boekti jang dje 
las, bahwa Djerman tidak tergolong 
negeri2 jang soeka merampas2 Bah- 
kan sebaliknja Inggeris dan Peran- 
tjislah jang merampas2 doenia dan 
akan mengoeasai doenia. 

Djerman tidak maoe merampas2 
daerah2 asing, tetapi tjoema meng- 
hendaki negeri2 sendiri, jang telah 
hilang oleh adanja Perdjandjian Ver- 
sailles. Inilah jang dikehendaki soe- 
paja kembali! 

  

Djarab pemerintah. 
13 Januari1940 

Sebagai « negeri ini, dinegeri Be- 
Janda poen dalam pemberian idjin 
kenaikan hrga, diperhatikan keada- 
un, bahasa enambzhan bekal dalam: 
hal-hal jangtertentoe, hanja moeng- | doenia 
kin denganrarga jang lebih tinggi, 
Maka kini Iirga asal (jang sedang) | 

Prof. Dr. Sormani meninggal 

Diterima kabar dikota ini, bahwa 
prof. dr. P.V. Sormani, jang beroe- 
moer 80 tahoen, dan mendjadi bekas 
'goeroe besar di sekolah tinggi Ka- 
tholiek di Nijmegen, telah meninggal 

   

    

Ekpedisi Archbold ke Nieuw-Guinea   naik, jang niknja semangkin besar, | 
bilamana bajaknja barang jang ba 2 
yoe serta mhal itoe mendjadi bagi- 
an jang lelh besar dari djoemblah: 
bekal jang da. Djika dari barang- 
barang jar tertentoe boleh dikata 
tiada ada lagi) bekal, harga asal |: 

dengan vervangings- k itoe na 
waarde. aya 
'Oleh kawa dinegeri ini dalam 

daftar barse-barang jang diseboet | « 
2, hanja dil harang-barag ,,merde : 

'noeat barar-barang jang hampir ti- 
ada ada (gi) bekalnja, peratoe- 
yan negeri blanda. Boeat mengidjin 
kan kenaika harga barang-barang 
»merdeka” serlakoe oekoeran ver 

   

| His 

“Bedato toean dr. 
Mak Rok Op 6 US. , 
Malam Rebo jbl. dr. L. J. Toxopeus 

pan anggauta ,,Koninklijke 
undige Vreeniging” tjabang 
lengan bertempat digedoeng 
oenan terseboet, mengada- 

tentang: Toedjoean tjara 
ekpedisi Archbold jang ke- 
w-Guinea. Pedato itoe di- 
dengan memperlihatkan 

gambar-gambar oentoek mendjelas- 
kan peri hal keadaan di Nieuw-Gui- 
|nea. Dari Pedato terseboet dikoetip 

    
    

   

   

    
      

      

sebagai berikoet: 
Ekpedisi itoe diadakan atas andjoe 

ran ,,American Museum of Natural   vangingswarde. Peng 
Yan (Aneta), Kabag PRA eat Pak as 

   tjang c an jang membelandjai paling 
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Menaikkan “harga makanan jang 

dimasak, 
Beberapa restaurant Tiong- 

hoa di Betawi soedah menaik- 
kan harga makanan jang dima 
sak, dan tempo-tempo tidak se- 
dikit poela naik harganja itoe. 

Tjontoh jang demikian itoe 
ada poela disana sini ditiroe 
oleh waroeng. 

Tapi pada oemoemnja maka- 
nan itoe tentoelah dimasak dari 
bakal jang dihasilkan dinegeri 
ini sendiri, sehingga lantaran 
itoe tidak ada alasan boeat me- 
naikkan harga makanan itie. 

' Djika ada alasan oentoek 
menaikkan harga makanan jg. 
soedah dimasak itoe, misalnja 
karena ada dipakai barang2 
jang didatangkan dari negeri 
loearan, atau memasak dengan 
mempergoenakan kookfornuis, 
karena memakai alas medja dan 
servies, maka bolehlah diizin- 
kan menaikkan harga itoe, akan 
tetapi tidak boleh lebih dari 
590, seperti: jang soedah dite- 
tapkan oentoek tarief hotel. 

Binnenlandsch Bestuur akan 
bersikap keras terhadap orang 
jang menaikkan harga, oleh se- 
bab itoe diperingatkan kepada 
eigenaar | restaurant dan wa- 
roeng-waroeng nasi, oentoek ke 
pentingan mereka sendiri, akan 
menoeroet 'atoeran ini dengan   

“di New-York. Jang meran- | 

  seksamanja . 

besar ekpedisi itoe ialah Mr. Richard 
Archhold. Organi teroetama di 
pegang oleh Pr, Awi. Rand, seorang 
achli boeroeng jang terkenal. 

Boeat ekpedisi ke Nieuw-Guinea 
jang ketiga itoe, pada ahir tahoen 
1937 toean Dr. Rand soedah datang 
ke Poelau Djawa. Oleh karena kem- 
balinja orang-orang jang terseboet 
dalam ekpedisi itoe ke Poelau Djawa, 
maka ekpedisi 'itoe diachiri dalam 
boelan Juni 1939. 

Adapoen ekpedisi ke Nieuw-Giunea 
jang ketiga itoe adalah samboengan 
doea boeah perdjalanan beramai-ra- 
mai didaerah Inggeris. Ekpedisi be- 
lakangan ini, sebagai jang dahoeloe 
bermaksoed boeat mengoempoelkan 
binatang dan tanaman, Walaupoen 
Nieuw-Guinea itoe soedah diboeka 
oleh orang Belanda, Italia, Inggeris, 
Djerman dan  achir-achir ini poela 
oleh orang terpeladjar Australia, se- 
laloe mendjadi poesat barang baroe. 
Teroetama jang menarik hati djoega, 
jaitoe peroebahan beroepa hal dan ke 
adaan di 
maksoed ini ekpedisi Archbold dimoe 
lai di Timoer Djaoeh.. Kemoedian 
dengan lambat laoen diteroeskan ke- 
arah Barat. "3 

Dari pihak Amerika toeroet selain 
Mr. Richard Archbold dan Dr ALL. 
Rand, seorang achli tanaman Austra 
la Mr. L.J. Brass dan seorang 
,smammoloog” dari California. 

Atas keinginan pemerintah laloe 
dibentoek soeatoe staf ekpedisi jang 
tergaboeng terdiri dari pihak Belan- 
da dan Amerika. Sebab ia mempoe- 
njai keberatan, bahwa ekpedisi loear 
negeri dengan kemaoean sendiri sa- 
dja membiarkan bekerdja dibagian 
Nieuw-Guinea jang beloem diboeka. 
Roepanja sadja dihari kemoedian 
poen akan diboeat tindakan sema- 
tjam ini. 

Dari pihak Belanda toeroet sebagai 
pemimpin ialah pembitjara malam 
ini. Selandjoetnja sebagai seorang 
ahli kajoe-kajoean dan tanam-tana- 
man Dr. E. Meyer Drees. Toean ini dise 
babkan pelbagai hal kembali lagi de- 
ngan segera. Laloe doea orang pem- 
bantoe, dan djoega soeatoe detache- 
ment boeat mendjaga keselamatan 
ekpedisi dibawah pimpinan kapten 
C.G.J. Teerink. : 

Pembitjara menggambarkan tjara 
dan  dikerdjakannja rentjana explora- 
tie. Boeat mendapat pemandangan 
jang sebaik-baiknja tentang keadaan 
doenia binatang dan tanam-tanaman 
serta boenga jang ada di Nieuw- 
Guinea, ekpedisi telah mengadakan 
perdjalanan dari garis poentjak goe- 
noeng Wilhelmina sampai Hollandia 
dengan tempat-tempat berkoempoel 
jang tingginja tiap-tiap kali berbeda 
Kk. 1. 600 meter . Statiden2 boeat 
berkoempoel beroelang-oelang letak- 
nja dari poesat penginapan paling 
djaoeh perdjalanan beberapa hari. 
Sebagai pangkalan penginapan dipi- 
lih Hollandia jg. letaknja disisi pan- 
tai, ja'ni soeatoe teloek ketjil soengai 
"Idenburg (Bernhardkamp) dan di- 
danau Habbema jang letaknja 3225 
meter dari moeka laoet. 

Diantara Bernhardkamp dan Hab- 
bemammeer diadakan perhoeboe- 
ngan melaloei hoetan dan lembah 
oleh kapten C. G. J. Terink dan let- 
nan V.J.E.M. van Arcken. Dengan 
djalan demikian maka keselamatan 
pemindahan rombongan ekpedisi jg. 
'memboeka daerah dekat danau Habbe 
ma terdjaga baik. 
Perhoeboengan 'itoe diadakan se- 

   

     soedah oleh pesawat "terbang Arch- 

Nieuw-Guinea itoe. Boeat: 

  

MASAKAN AAN MASUK LA EU ANTO MB BIS GEN YNA SP ca kene ngnnNnpn eng 

  

KABAR BAIK. 

Officieel telah dipoetoeskan oleh pemerentah bahwa Voorklasse baik ke- 
poenjaan dari Goebernemen maoepoen particulier diakoei oentoek dapat kin- 
dertoelage bagi seorang ambtenaar jang poenja anak di voorklasse dari se- 
kolah rendahan. 

Menghitoengnja itoe dari 1 Augustus 1939. 

Chabar itoe tentoelah diterima dengan senang hati oleh segenap pem- 
batja jang mempoenjai anak di voorklasse dan jang djadi ambtenaar negeri. 

Bolehkah kita memboeka sedikit riwajat dari perdjoangan kita oentoek 
memberi tahoekan kepada pemerentah moestahillah ta? ada djalan oentoek 
adakan peratoeran kindertoelage bagi anak ambtenaar jang mengoendjoengi 
voorklassen. 

Doea tahoen bertoeroet-toeroet jaitoe 1938 dan 1939 kita tjoekoep mem- 
berikan alasan, dengan boekti jang terang, bahwa pengadjaran di voorklasse 
itoe ta” ada bedanja dengan kelas satoe. 

Kita berdiri sendirian, dan kita tidak chawatir, bahwa karangan kita itoe 
koerang diperhatikan. 

Ada jang mengatakan, bahwa sia-sia belakalah semoeanja itoe, boekan- 
kah perhimpoenan dari voorklassen djoega soedah dapat djawaban dari pe- 
merentah tentang itoe? 

Kita, sebagai penoelis jang maoe fjari ke'adilan tentoe tidak akan diam 
dengan gertakan dan dari fihak atas djoega kita dapat chabar, bahwa artikel 
kita itoe betoel dan tjotjok adanja, sampai ada jang beri tahoekan, Toean be- 
toel, dan sekarang mereka insjaf. 

Inilah riwajat perdjoangan kita, boekan kita bermaksoed soepaja dapat 
nama, tidak, atau poedjian, tidak, semoeanja terserah kepada Jang Maha Koe- 
asa, tetapi sekarang poeaslah kita, soeara ,,Pemandangan” jang menang, 
meskipoen kita berdiri sendirian tempo hari. 

Kepada pemerentah tentoe kita bilang banjak terima kasih. 
Voorklasse dan kindertoelage selesailah dalam perdjoangan kita. Sela- 

mat kita oetjapkan kepada sidang pembatja kita jang akan memetik boeahnja. 
Sekarang tinggal satoe lagi ,,Kindertoelage dan sekolah Agama” beloem 

ada poetoesannja. Tentoe teroes kita berdjoang oentoek dapatkan ini, lain 
kali kita akan boeat gegevens jang lengkap, pakai daftar pengadjaran, dan 
kitab-kitab apa jang diberikan kepada moerid-moeridnja. 

Sampai lain kali. 

bold diboeat beberapa penerbangan 
penjelidik dan diangkoet semoea pe- 
gawai, barang makanan dan alat per- 
kakas boeat pendirian perhoeboengan 
melaloei tanah toe. Pesawat terse- 
boet ialah ,,Guba” namanja, jang 
mendjadi terkenal itoe. Dalam 11 boe 
ah penerbangan ke Habbemakamp 
diangkoet kira-kira 110 orang dan 30 
ton barang. Djika pesawat itoe tak 
dapat dipakai lagi, maka rombongan 
ini masih mempoenjai barang maka- 
nan serap boeat doea boelan lamanja. 
Djadi rombongan terseboet dengan 
berdjalan kaki dapat sampai dipang- 
kalan penginapan disoengai, jang 
soedah diselidiki djalanannja. . 

Pengangkoetan orang dan barang di 
lakoekan dari soengai Baliem. Dalam 
penerbangan itoe djoeroe terbang 
”Guba” memperlihatkan ketjakapan- 
nja mengemoedi pesawat terbang. 

Danau Habbema boeat pengangkoe 
tan barang terlaloe tinggi letaknja. 
Didanau itoe dan ditempat-tempat 
penginapan jang lebih tinggi letak- 
nja orang kedinginan dan hawa oe- 
dara poen terlaloe djarang. Lapa- 
ngan pohon kembang mengingatkan 
kepada ,,hoogveen?” dan lapangan? 
,heide” dinegeri Belanda. 

Tikoes dan binatang buidel jang 
ketjil masih banjak sekali. Begitoe- 
poen poela bebek, berdjenis-djenis 
boeroeng jang dapat berenang, boe- 
roeng perit dan boeroeng jang ketjil- 
ketjil tak terhitoeng banjaknja. Koe 
poe-koepoe jang berterbangan siang 
hari jang terdapat, tetapi koepoe2 
jang berterbangan malam hari ba- 
njak sangat. 

Pengoempoelan - sebagai djenis 
binatang dan tanaman dengan tjepat 
mendjadi banjak. Soedah barang 
tentoe terdapat bangsa-bangsa tana- 
man dan binatang jang dahoeloe ti- 
dak dikenal. 

Kemoedian  pembitjara memberi 
ichtiar tentang pekerdjaan ditempat- 
tempat penginapan jang lebih rendah 
letaknja. Disini ekpedisi mempoenjai 
perhoeboengan dengan orang Papoea. 
Orang-orang Papoea itoe mendjoeal 
oebi, pisang dan sajoeran. Barang 
djoealannja itoe dibajar oleh. kerang. 
Anak negeri Nieuw-Guinea mendjoe- 
al poela banjak binatang jang besar- 
besar dan boeroeng. Orang Papoea 
itoe menolong poela dalam pengang- 
koetan. barang-barang ekpedisi dari 
tempat penginapan jang pertama ke 
tempat penginapan jang lain. 

Orang Papoea hidoepnja bersaha- 
dja.sekali. Walaupoen demikian pela- 

     

    

      
   
    

   

  

      

  

          

  

  
KABAR PENTING!!! 

Harga2 speda di toeroenkan banjak dan pembaja- 
ran termijn (Angsoeran) di bikin pandjang. 

Fa. ,,TJONG & Co.” 
BATAVIA-C. — BUITENZORG — SOEKABOEMI 

TJIANDJOER — BANDOENG — POERWAKARTA 

KRAWANG. 

REALIST. 

KABAR TONTONAN. 
ALHAMBRA SAWAH BESAR, 

Fisherman's Wharf. 

RIALTO : SENEN. 
I. The Colorado Trail. 
1. Gun Law. 

2 

THALIA MANGGA BESAR. 
Hawk of the Wilderness. 

8 

CINEMA ORION 
Gagak Item. 

dangannja boleh dikata soedah mem- 
poenjai tingkatan jang tinggi. 

Sebenarnja orang Papoea itoe tak 
mengerdjakan ladang, melainkan ke 
boen. Perkakas-perkakas jang diboe- 
at dari batoe bergoena sangat dan di 
kerdjakan olehnja dengan seksama 
dan bagoesnja. 

Pembitjara laloe mempertoendjoek 
kan beberapa perkakas jang dipakai 
oleh orang Papoea sehari-hari. O- 
rang Papoea itoe mempoenjai djeim- 
batan-djembatan gantoeng jang per 
mai jang diboeat: oentoek melaloei 
soengai-soengai ditanah pegoenoe- 
ngan. Banjak poela terdapat ren- 
tjana boeat mendirikan kampoeng 
baroe. Pakaiannja choesoesnja terdi 
ri dari barang perhiasan jang tidak 
memberi perlindoengan kepada toe- 
boehnja terhadap hawa dingin. 

GLODOK. 

  

Walaupoen mereka itoe dengan ti- 
dak berpakaian menentang hoedjan2 
saldjoe di lembah-lembah dekat goe- 
noeng Wilhelmina, keadaan keseha- 
tannja boleh diseboet baik. 

Oentoek menghilangkan sakit kepa 
la dan lain-lain penjakit, orang Pa-' 
poea itoe roepanja sering kali meng- 
gosok toeboehnja dengan tanah ber- 
warna. Dokter kesehatan, R. Huls 
dan pembitjara ketika mengadakan 
excursie mendapat keterangan ten- 
tang pemakanan manoesia jang ma- 
sih meradjalela pada orang Papoea 
itoe. Dokter terseboet menjelidiki ba 
hasa dan kebiasaan orang Papoea. 

Dalam hal-hal jang lain oleh pem- 
bitjara dipertoendjoekkan beratoes- 
ratoes porteret, jang memberikan pe- 
mandangan jang terang tentang pe. 
kerdjaan ekpedisi jang ketiga itoe, 
Pembitjara  menoetoep pidatonja 
ditempat penginapan dekat soengai 
Baliem. Sebab boeat memberi peman- 
dangan tentang hal ichwal ekpedisi 
ke Nieuw-Guinea jang ketiga, tak 
tjoekoep dengan satoe malam. 
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-Tahoen | 8, No. ) 18, Kemis 18 Januari 1940 TT Ban PEMANDANGAN 

Nana ban 2 m— : 

Ini malam 

  

Ini malem dan malem berikoeinja dan malam 
Itue Film Indonesia jang ' diseloeroe tempat soedah meng: 

: gemperken seantero golongan penonton. 

  

berikoetnja 
Pasar Sawah Besar —- Batavia-Centrum. 
  

  

    Hari Djoemahat malam Saptoe 19 Januari 1940 BIOSCOOP 

tidak main, boeat moeliakan malam Takbiran 

hari rajah Hadji. 

BOBBY BRKEEN 
dalam 

FISHERMAN'S WHARF 
dengan 

LEO CARRILLO — HENRY ARMETTA 

  

: 'GLODOK 
CINEMA ORION siravia 

5 
  

22 — 23 Januari 1940 
DUBBEL PROGRAMMA 

2 Trail Of Terror : 
2. Devil's Saddle Legion 

    
  

PANTJORAN OUEEN THEATER Ban 

Moelai ini mslem dan malem berikoetnja 

dengen GEORGE O'BRIEN 

RIALTO BIOSCOOP 
Senen Batavia-C. 

Pertvendjoeken boeat satoe malem sadja, 
KEMIS 18 Januari 1940. 

2 PROGRAMMA 

    

    

  

  

  

The Colorado Trail 
dengen CHARLES STARRET 

GUN LAW 
(SI GOAK ITEM) 
dengan dalem hoofdrci 
GEORSE O'BRIFN 

Muelai 24 Januari 1940 

,GEGAK ITEM” 

ke satoe 

ke doea 

    

   

    

UAN NUN. naa “1 smua OENTOEK KESEHATAN TOEAN! 

     
     

    

  
      

   

  

  THALIA BIOSCOPE 
Mangga Besar Batavis. 
  4 
  

Moelai ini malem 18 Jan. '49 dan malem brikoetnja “4 
Super Serial dari Republic jang menggewperken : 1 

KAS - BOEK Hawk ofthe Wiiderness' 

boeat tahoen 

1940 

Denger HERMAN BRIX (sebagi Tarzan) MALA (terkenal 

(dan kita ada sedia matjam' 

dari Robinson) Mont2 Blue dan Jill Martin, 

'boekoe dengan harga speciaal. 

    
   

  

    

    
   

    

      
: Toko ORION 
Kramat 14 - Batavia - Centrum 

Tel. 1981 W. 

     
Hawk of the Wilderness adalah satoe film jang soenggoe2 
loear biasa dan soesa didspetken banding:nnja di ini tem- 
po, satoe film jang penoe acie dan verklaian jang tida 
terkira keibatnja serts banjak meloekisken pemandangan2 
jang sanget menarik hati di oetan-oetan belotksr, jang 

eterken hati. 
Mn Anak2 boleh nonton. 

Sedikit hari lagi aten dateng film baroe dari 
Miss OM KALSOUM dalem tjerita: 

“ sWEDAD“ atawa OH TJINTAI! 
Djaga tanggal mainnja di THALIA 

  

       

   

  
  

dapat banjak soerat2 poedjian dari orang2 jang ternama, sebab chasiatnja jang oetama! na 
ap Fabriek Data Indongsier satoe2 nja, jaig ternama dan terbesar diseloeroeh Djawa Barat. 

hasilnja amat memoeaskan, dan boeat saudagar pasti mengoentoengkan. 
Mintalah keterangan lebih djaoeh atau boekoe ,P. doman kesehatan dan ketjantikan” gratis pada: 

Djamoe Industrie ,SOEKAN AGARA"- 

Su 

  

    

: 5 Itoe, falah tjapnja DJAMOE DJAWA jang #ymphatiek: jang asli, soetji dan mandjoer, psnoentoen sehat- koeat dan tjantik! Jang soedah men- 

Persediaan tjoekoep compleet dzri segala maij:m Djamoe2 goena memelihara kesthatan dan mengobati matjam2 penjakit: jang boeat pemakan 

7 Heuvel 12-14 Batavia.C. 

  

PEMBERIAN TAHOE 

Diminta penawaran (oftertes) 
boeat 'memssoekkan roepa-roepa 
barang makanan bagi orang pen- 
djara Goebernemta di TJIPINANG 
dan di ,BIJZONDERE STRAFGE- 
VANGEN!1S" di MEESTER-CORNE- : 
LIS selama waktoe 1 FH8RUARI 
sampai 31 DECEMBER 1940. 
Penawaran itoe diminta, selam: 

bat-lambatnja pada hari SELASA 
tanggal 23 JANUARI 1940 djam 10 
pagi, soedah diterimakan pada kan- 
tor kawi, Molenvliet-Obst no. 2, 
Batav a-Gentrum, 
Keterangan-keterangan boleh da- 

pat dikantor terseboet. 

RESIDENT BETAWI. 
  

pa ai — 
Het Djamoehuis ,.J O NG“ 

Kramatplein 87 Bat..C. 
Djamoe tjap Djago dan Babon jang 
soedah terkenal, boleh datang mam- 
pir dan ambil pertjobaan. 

Menoenggoe dengan hormat, 
PN Ge KO nga aan 

HE Pe EA     

Agentschap en Bijkantoor 

PEMANDANGAN 

di 
BANDOENG 

Poengkoerweg 10. 

  

  

AGENTSCHAI 
PEMANDANGAN 

DAN 

PEMBANGOEN 
di BILLITON 

K.M. ROSJAD 

Sidjoeksche-Weg 30 Ts. Pandan 

Femoea oeroesan jarg ber- 
hoeboeng dengan Pemindangan 
dan/atau Pembangoer, seperti 
pembajaran wang langganan- 
tidak mererima korsn- mema- 
sang aiverten ie dll- boleh 
beroeroesan dengan igent 

Djorga oerossan tietak me- 
nje ak (drukwerken) cempama: 
circulajr dll. boleh beroeroesan 
dengan agent tersebeet. 

Harap mendapat perhatian 
dari abonnes di Billton 

PATIA 
Ditjari: PEMIMPIN dukkerij jarg 
tjoekoep berpengalamai seria pan- 
de bahasa Belanda danbisa service, 
bocat di Preaoger. frapa minta 
gadji. Toelis soerat pda ini Adv, 
No. 1093. 

    
  

  

  

    

MAOE BELI: 2de Handeh. 3. Draai- 
bank, Snij- en Laschiirichtirg, b. 
Compleet of sebagian Pheefabriek- 
installatie. ec. Drukkerj-installatie : 
Linieermachine, Proefprs dan jjzer- 
entafel, ,,Drukkerij E»res” Soeka- 
boemi. 
  

DIMINTA: 
Monteur jang tjoekoeppengalaman. 
DATANG menghadip sendiri di 
AUTOHANDEL TVIJSEL. | 

Kebon Sirih No. 4. 
  

APA NJONJA SOKIAH DAHAR 
KROETFOEK JAN? ASLI? 

Di Oud: Tamarindelam no. 136 sda 
sedia tjoekorp dan hrga pantas, 
Boeat djoewal lagi dipet 20”/ kor- 
ting. 
  

Boekoe masakan dar koewe2 re. 
cepten dari kookmeestr POPO jang 
terkenal, tjitakan jan! ke NI, gam- 
pang dimengertikan, Ibih sempoer- 
na dari jang doeloe, hrga compleet 
bagian ke I dan ke Ilf1,68 aange- 
teekend tambah f0,20. Rembourg, ti- 
dak dikirim. Pesan searangdjoega 
di administratie Pemadangan. ! 
  

Bisa dapat di Administatief Peman- 
dangan boekoe marakn dari TOKO 
DELIMA harga £ 0.5 ongkos fran- 
co £ 0,04, | 
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Kemis “18      Januari 

Pidato toean M. Daroesman dalam Rapat Konperensi Keboedajaan Indonesia 
| di Leiden jang diadakan dalam boelan November 1939. 

Me TE Ga 03 RA an UKS NN apa Hah &. 

Un 

Antara golongan manakah pemberan- 
tasan boeta hoeroef itoe haroes di- 

djalankannja. 
“ Menoeroet statistik Pangh. Djiwa 
tahoen 1930 maka sebagian besar da 
ri rakjat kita terhitoeng golongan 
tani: adalah kira2 704 (land-tuin- 
bouw, overige oerproductie).. Ma- 
'loemlah pada saat ini Indonesia ber 
sipat ekonomi agraris, artinja berda- 
sar hasil2 tanah. Poen banjak indoes 
trinja, jang baroe terkembang, ber- 
alasan hasil2 tanah. Djadi tidak sa- 
lahnja djika kita katakan, bahwa ka- 
oem tani Indonesia itoe mendjadi toe 
lang poenggoengnja bangsa kita, ialah 
golongan jg. teroetama haroes diper- 
koeatkan, disceboerkan hidoepnja. 
Merekalah jang teroetama haroes di- 
didik, diadjari membatja dan menoe- 
lis. Boekan sekali saja hendak sing- 
kirkan kaoem boeroeh jang bekerdja 
di onderneming atau dikota dan dipe 
laboehan! Betoel djoemlah mereka se 
dikit, akan tetapi mereka lebih ma- 
Gjoe, lebih kenal akan keadaan baroe 
dan tjita2 baroe. Disamping kaoem ta 
ni, kaoem boeroehlah jang haroes ki 
ta pentingkan didikannja, soepaja ke 
doea golongan ini bisa madjoe dan 
soeboer hidoepnja. 

Bagaimana djalannja mendidik ka 
oem boeta hoeroef? (angka2 dan ke- 
terangan2 tentang pemberantasan 
boeta hoeroef di Indonesia jang dise- 
boetkan disini diambil dari soerat?2 
kabar, madjalah, boekoe dan rapport 
jang kami terima dari Indonesia, soe- 
dah setentoenja tidak lengkap. 

. Sedjak bangoennja pergerakan 
nasional kita, beberapa perkoempoe- 
lan telah berichtiar mendjalankan 
pemberantasan boeta hoeroef, misal- 
nja Boedi Oetomo, Sarekat Islam, 
dan lain-lainnja. Akan tetapi pembe- 
rantasan boeta hoeroef jg loeas dan 
kokoh atoerannja baroe beberapa 
tahoen timboelnja. Oesaha ini telah 
dilakoekan oleh 3 pihak: pihak ka- 
oem dewasa laki-laki, kaoem iboe 
dan kaoem pemoeda. Semendjak pen- 
dirian Perindra dibeberapa tempat 
di Djawa dan Minangkabau telah me 
ngadakan koersoes abc. dikota dan 
didesa, sekaliannja dibawah pimpi- 
nan dept. onderwijs Parindra. Bebe- 
rapa ,,handleiding”, boekoe toentoe- 
tanpoen telah dikarang, dengan me- 
maki hoeroef latin. Djika perloe djoe- 
ga akan diadakan toetoetan hoeroef 
Djawa. Banjak djoega djasanja per- 
himpoenan P.K.S. (Pakempalan Ka- 
woela Soerakarta) dan P.K.N. (Pa- 
kempalan Kawoela Ngajokjakarta), 
jaitoe organisatie kaoem tani dari 
Kesoenanan Solo dan Kesoeltanan 
Jogjakarta jang masing-masing di 
pimpin oleh beberapa kaoem bangsa- 
wan ketoeroenan Radja. Anggauta P. 
K.S. ada kira-kira 15000 dan P.K.N. 
lebih banjak, kira-kira 259000. 

| Pada th. '39 P.K.S. mempoenjai koer 
. soes abc di 46 desa dengan 1745 moe 

rid, sedang P.K.N. mempoenjai 470 
sekolah dengan goeroe 514 dan moe- 

rid 8574 banjaknja. Atas andjoeran 
Parindra tjabang Solo telah didirikan 
sosatoe ,,Badan Poesat”, jalah Cen- 
tral Comite Pemberantasan Boeta 

' hoeroef, jang soedah termasoek 12 
perkoempoelan langkah ini boleh 
djadi ditiroe oleh Djakarta dan Soe- 
rabaja. Kaoem iboe poen tak maoe 
ketinggalan. Pada tahoen 1935 didi- 
rikan soeatoe abc registratie-bureau 
jang sesoedahnja diganti mendjadi 
na Pemberantasan Boeta hoe- 

Badan ini djoega menerbitkan 
madjallah bagi moerid-moerid jang 
soedah bisa membatja. Kita poen ta- 
hoe, sikap jang diambil oleh Kongres 
Perempoean Indonesia pada 1937 dan 
sesoedahnja terhadap pada pembe- 
rantasan boeta hoeroef diantara ka- 
oem perempoean. Semendjak berdiri- 
nja Indonesia Moeda pada tahoen 
1930 pemberantasan boeta hoeroef 
telah dilakoekan di beberapa kota,   

(Disiarkan via ,ANTARAP). 

boet disini karena kekoerangan tem- 
pat. Adapoen tjara-tjaranja mela- 
wan boeta hoeroef itoe boleh dikata 
ada banjak samanja. Kebanjakan 
koersoes abc jang dioesahakan seka- 
rang itoe boleh dikata atas pengadja- 
ran 4—6 boelan-lamanja, atau lebih 
pendek. Akan tetapi ada satoe doea 
hal jang menjebabkan oesaha pembe- 
rantasan boeta hoeroef itoe koerang 
sempoerna dan berhasil, ja'ni: 

1. hal keoeangan, 2 hal kekoera- 
ngan moerid. 

Tentang kesoekaran oeang itoe 
soedah kita ketahoei benar: hal ini 
terdapat pada segenap pergerakan 
kita: tenaga ada, oeang koerang. 
Soedah setentoenja kita haroes ber- 
ichtiar mentjari sokongan dari se- 
gala pihak, haroes mengorbankan ava 
iang bisa dikorbankan. Akan tetapi 
hal kekoerangan moerid itoe adalah 
soeatoe soal jang haroes kita penting 
kan sekali, haroes kita selidiki, me- 
ngapakah sebabnia, dimanakah salah 
nia tiara bekerdja itoe maka demi- 
kian hasilnja. 

Sebab saja rasa, ialah bahwa sam- 
pai kini beloemlah pernah kita pan- 
dang oesaha pemberantasan boeta 
hoeroef itoe lebih loeas dan dalam 
seperti saja terangkan pada permoe- 
laan tahoen ini. Sebabnja, menoeroet 
pemandangan saja, ialah bahwa pe- 
ngadjaran abc itoe tidak tjoekoep 
disertai dengan propaganda oemoem 
antara si moerid, propaganda jang 
berisi pendidikan rakjat jang seloeas- 
loeasnja. Hal propaganda inilah jang 
haroes kita pentingkan dan jang tak 
boleh diloepakan djika oesaha pe- 
ngadjaran abc itoe hendak berhasil. 
Tjaranja propaganda. itoe begini, 
soepaja  sebeloem atau sedang koer- 
soes abc diadakan, semangat moerid- 
moerid itoe haroes dilaraskan dengan 
tjita-tjita dan sjarat-sjarat keadaan 

'baroe. Sebeloem orang desa itoe di 
adjari abc, baiklah goeroenja berdi- 
am dahoeloe beberapa hari didesa 
itoe, bergaoel sehari-hari dengan ka- 
oem tani, menolong mereka bertani 
djika moengkin, menolong diroemah 
tangga, menolong menjimpan dan 
mendjoeal padi, dll.-nja. Sambil ber- 
oesaha begitoe dapatlah si goeroe itoe 
mentjatat segala keadaan ekonomi, 
pertanian, kesehatan desa, dsbnja. 
soepaja mendapat keterangan-kete- 
rangan tentang desa itoe jang bisa 
dipakai dasar boeat pendidikan ka- 
oem tani didesa itoe. 

Dan lagi haroes poela diadakan per- 
toendjoekan tonil atau wajang jang se 
derhana sekali bentoeknja, membatja- 
kan soerat kabar dengan memberi ke- 
terangannja, mendjelaskan tentang per 
tanian, pembelian barang roemah tang- 
ga, pemeliharaan ajam, sapi atau kam 
bing. Kalau bisa dilangsoengkan djoe 
ga permainan sepak raga, kasti dsbnja, 
soepaja pendoedoek desa dan -anak2- 
nja bisa menghiboerkan hatinja. Dji- 
ka soedah beberapa minggoe beroesa- 
ha demikian, baroelah tiba sa'atnja 
oentoek memoelaikan pengadjaran mem 
batja dan menoelis.. Keinsjafan hen- 
dak beladjar, keinginan hendak madjoe 
perasaan baroe, tjita2 kebangsaan — 
segala ini telah toemboeh, dan segala 
ini mendjadi sjarat tak bisa diasingkan 
dari pada pemberantasan boeta hoe- 
roef itoe. Dan djoega sesoedahnja oe 
saha persiapan ini, propaganda terse- 
boet haroes teroes meneroes dilakoe- 
kan dengan tak berhentinja, karena 
propaganda inilah jang mendjadi pem 
bangoen penjoeloeh semangat kesada 
ran si moerid itoe! 

Baiklah kita melihat tauladan jang 
telah diberikan oleh negeri2 lain, oem 
pamanja Tiongkok, India, Spanje (wak 
toe sebeloem pemerintah Fascis seka- 
rang), Sovjet-Roeslan, Birma, Filippi- 
na dan Cuba. Saja rasa ada faedah- 
inja, djika saja tjeritakan sedikit ten- 
tang tjara pemberantasan boeta hoe- 
|roei dinegeri2 terseboet. 

Di Tiongkok misalnja: kaoem ter- 

    

    

  

   

    
    

   
   

  

   

teroetama di Djakarta, dimana telah | nata: ai 2 - 
berhasil senaNA ini. Indonesia Moeda en PEN DoletaO datjaa 
poen mengakoei bahwa pengadjaran | 1. pertoendjoekan tonil, 2 menjanjikan abc itoe tak boleh terlepas dari pada bersama2 dan 3 'menempelkan gam 
pendidikan ' rakjat seoemoemnja: bar jang eh arti semangat ke- beroelang-oelang pada kongres-kong- | bangsaa apkali jang: mendjadi 
resnja dimadjoekan soepaja ,,rural” | goeroe i 2 ketjil jang soedah 
reconstruction” itoe dilakoekan sele- | bisa me “dan menoelis: mereka 

. kas2nja. Disampang Indonesia Moeda | disoeroeh adjari orang toeanja di 
ada beberapa perkoempoelan pemoe- | roemahnjas tc toe sadja anak2 ini ha- da lain poela jang toeroet memberan- | nja memberikan kocrsoes abc, kadang tas boeta hoeroef, misalnja Surya | kadang djoega memberikan pertoen- 
Wirawan dan Indonesisch Vrouwe- |djoekan tonil. Hasilnja, - menoeroct 
lijke Studenten Vreeniging. Soedah | rapportnja, & enggoeh besar! Di. In- 
setentoenja banjak lain badan dan | dia jang bergiat poen kaoem peladjar perkoempoelan jang beroesaha dalam | pocia. Waktoe mereka bekerdja ialah 
lapangan ini, jang tak dapat saja se- 

    

Waktoe vakansi dengan djoega mela-   

PEMANDANGAN 
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DJAWA TENGAH 

TJILATJAP. 
Pembantoe kita menoelis: 

N.V. Soekapoera Bongaardt obral 
personeel. 

Dantrakan.toeroere 
Kent Saul 200. 

Soekapoera Bongaardt adalah sa- 
toe N.V, jang telah iama ada di sini. 
Ini N.V. jang sedjak moelai berdiri- 
nja ada mendjalankan peroesahaan 
pelajaran boeat di sekitar laoetan ke- 
tjil (segara anakan) dan laloe me- 
ngerdjakan stuwadoor, sekarang soe 
dah mengoesahakan autozaken. 

Pada permoelaan ini tahoen, N.V. 
terseboet soedah obral beberapa pe- 
gawainja dari bagian pelajaran dan 
autozaken. 

Selain dari itoe, djoega akan dila- 
koekan penoeroenan gadji pegawai 
sampai 207c ,sehingga, djika penoe- 
roenan ini teroes dilakoekan, ,,har- 
ga” seorang motorist ada jang ha- 
nja f 10.- seboelan. 

Obral pegawai atau toeroenkan ga- 
dji itoe, adalah mendjadi haknja N.V. 
itoe sendiri, atau dengan lain perka- 
taan orang lain tidak perloe tjam- 
poer, tetapi kita dari pers merasa ti- 
dak bisa mendiamkan hal ini, berhoe 
boeng dengan tjaranja mengobral a- 
tau menoeroenkan gadji itoe, patoet 
dapat perhatian dari siapa jang soe- 
ka atau jang wadjib memberi keadi- 
lan. 

Dibawah ini akan kita terangkan 
beberapa tjara jang dilakoekan oleh 
N.V. terseboet, sehingga tidak terla- 
loe salah djika semoea kaoem boe- 
roehnja itoe N.V. menderita kesoe- 
sahan, 

1. Mereka jang diobral pada per- 
moelaan ini tahoen, adalah kaoem 
boeroeh jang soedah bekerdja sedi- 
kitnja 5 tahoen. 

2. Dalam soerat verklaring ada di- 
toelis, bahwa mereka itoe dilepas da- 
ri djabatannja, sebab overcompleet. 

3. Tetapi mereka sama sekali ti- 
dak diberi wang keroegian (schade- 
loosstelling) sebagaimana jang ter- 
seboet dalam artikel 1603 dari Bur- 
gerlyk Wetboek. 

4. Pegawai bagian pelajaran, be- 
kerdja moelai djam 7 pagi sampai 
djam 7 sore, terkadang lebih, zonder 
mendapat wang overwerk. 

Semoea jang terseboet diatas itoe, 
tjoekoeplah kiranja oentoek mem- 
boektikan bahwa N.V. Soekapoera 
Bongaardt melakoekan tjara jang 
patoet ditjela. 

Djoega djika penoeroenan gadji jg. 
204 dilakoekan, adalah boekan pada 
tempatnja, karena djoestroe pada ini 
waktoe harga penghidoepan ada begi- 
toe tinggi, hingga boekan sadja lebih 
membikin soesah kacem boeroehnja 
jang soedah poeloehan tahoen me- 
ngoetjoerkan  keringatnja, tetapi 
ada bertentangan dengan keadaan se- 
karang ini. 

Satoe tjara lagi jang amat gan- 
djil, jaitoe tentang waktoenja mem- 
berikan gadji. 

Kaoem boeroeh di itoe N.V. keba- 
njakan digadji 2 kali seboelan, atau 
tiap 15 hari sekali. Tetapi sedjak be- 
berapa boelan jang belakang, mereka 
tidak bisa menerima gadjinja pada 
waktoenja. Oempama gadji dari tg. 
1 sampai 15 December, baroe bisa di- 
terima pada tg. 20 atau 21 December. 
Gadji tg. 16—-31 December, mereka 
baroe bisa terima pada tg. 7 atau 8 
Januari. Begitoe seteroesnja. 

Kita pertjaja bahwa tidak ada sa- 
toe firma jang atoerannja begitoe 
gandjil seperti ini N.V. 

Gadji mereka begitoe ketjil, dan a- 
kan dapat potongan lagi 207c. Djam 
bekerdja melebihi waktoe dan terima- 
na sadji tidak pada waktoenja jang 

oel. i 

Perboeatan tidak djoedjoer. 

Baroe2 ini, kapal Djerman Stas- 
sfurt jang ditahan di sini, telah ra- 
pat di pelaboehan oentoek membong- 
kar moeatannja timah. Pekerdjaan 
ini ada diserahkan pada N.I.S.H.M. 
dengan memakai koeli borongan se- 

koekan . propaganda jang amat loeas 
memakai gambar2, pertoedjoekan2, ra- 
dio, bioscoop, soerat kabar dli-nja. 
Sampai sekarang telah beriboe2-orang 
dari daerah India jang soedah beladjar 
membatja dan menoelis. - Ada kedja- 
dian dinegeri Tiongkok, bahwa seo- 
rang perempoean beroemoer 40 tahoen 
telah bisa beladjar batja dan toelis, 
tidak dengan hoeroef Tionghoa, akan 
tetapi dengan memakai jang amat soe 
kar itoe...... Hal ini menoendjoekkan 
soal lain lagi, jaitoe-soal hoeroet jang 
haroes kita pakai. 

memanen 
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MEMPERTAHANKAN SERANGAN SOVJET. 

  

Pertahanan Finland goena serangan 
jang berisi. Dibelakang karoeng2 itoe 

  
Sovjet Roelan beroepa karoeng? 
serdadoe Finland mendjaga siap 

centoek bertaroeng! 
  

Oentoek membongkar ini timah, 
jang banjaknja ada 75.000 potong, ti 
dak koerang dari 300 koeli jang toe- 
roet bekerdja borong. 

Pekerdjaan soedah dibikin klaar 
dalam 3 hari dan ongkos borongan 
sebanjak f 350.- laloe dibajarkan pa- 
da koeli jang toeroet bekerdja. 

Wang borongan sebanjak itoe, oleh 
koeli koeli dirasa tidak menjoekoe- 
pi, sehingga 3 orang diantara kepala 
koeli sigra menanjakan sendiri pada 
agent dari kantoor N.I.S.H.M. 

Alangkah 'terkedjoetnja waktoe 
mereka - mendapat djawaban, bahwa 
ongkos borongan itoe banjaknja 1 
sen. satoe potong timah atau f 150 
jang 75.000 potong 

Keterangan ini mendjadikan ter- 
boeka kedoknja mas mandor, sebab 
olehnja diterima ongkos borongan 
f 150 dari N.LS.H.M. tetapi  hanja 
dibajarkan jang f 350.- 

Oleh sebab itoe, laioe dari fihak 
koeli dimadjoekan pengadoean pada 

“assistent. wedana minta bantoean 
boeat oeroeskan ini perkara. 

Menoeroet penjelidikan lebih dja- 
oeh, dibelakangnja mas mandor ma- 
sih ada seorang pegawai bagian af- 
scheepzaken jang pegang rol, sehing 
ga beloem bisa diketahoei betoel, fi- 
hak mana jang membikin  roeginja 
koefi koeli itoe. 

Sampai kabaran ini ditoelis, pe- 
njelidikan masih teroes dilakoekan, 
dan bagaimana kedjadiannja nanti, 
akan kita kabarkan lagi. 

Masjarakat Tionghoa. 

Sedjak timboelnja seboeah organi- 
satie boeat toetoep toko pada tiap2 
hari Minggoe, masarakat. Tionghoa 
di sini soedah terlihat semangkin be- 
res. 

Pada waktoe pertama dilakoekan, 
keadaan ini beloem. boleh dibilang 
memoeaskan, tetapi lambat laoen 
dan sampsi sekarang ini djoega, boe- 
kan sadja toko-toko. Tionghoa jang 
besar-besar tetapi djoega waroeng- 
waroeng mereka jang ketjil soedah 
soeka ditoetoep pada hari Minggoe. 

Ini ada berkah oesahanja t. Phoa 
Djing Hway. 

Djalan kampoeng masih selaloe betjek. 

Teroetama pada moesim hoedjan 
ini, semoea djalan2 kampoeng tidak 
lagi meroepakan djalan jang patoet 
oentoek dilaloei orang atau kendara- 
an, karena selaloe djeblok. 

Di waktoe siang tidak terlaloe me 
ngapa, karena orang berdjalan bisa 
pilih jang sedikit kering,  biarpoen 
dengan melompat-lompat. Tetapi di 
waktoe malam, selain. dari djeblok 
itoe, djoega amat gelap, sebab sama 
sekali tidak ada penerangan. 

Boeat melaloei djalan djalan itoe, 
kaki atau sepatoe boleh berkenalan 
dengan loempoer. 
.Comite perbaikan kampoeng . soe- 

dah beberapa kali memadjoekan per- 
mintaan, soepaja djalan-djalan atau 
penerangan diadakan, tetapi roepa- 
nja tidak djoega .mendapat hasil 
jang memoeaskan. 

Kapal dagang dalam tahoen 1939. 

Kapal dagang jang datang di pela- 
boehan Tjilatjap dalam tahoen 1939 
ada 172 boeah dengan bruto inhoud 
2.123.906 m3: "Dalam  tahoen 1937 
dan 1938 masing2 ada 131 dan 153 boe 
ah dengan bruto 'inhoud 1.458.379 
dan 1.932.501 m3. Melihat angka2 
terseboet ada. menjatakan, bahwa 
dalam tahoen 1939 ada mendapat 
kemadjoean. 

Oentoek diketahoei, kapal dari ne- 
geri mana jang datang pada tahoen 
1939 itoe, adalah sebagai berikoet: 
Nederland 127, Duitschland 15, Ing- 
gris 15, Djepang 12 Noorwegen 2 
dan Amerika 1. 

Banjak gerakan kapal di pelaboehan 
Orang mendoega, bahwa dipelaboe- 

han Tjilatjap akan banjak gerakan 
kapal2. (Aneta) 

MATARAM. 

Pembantoe M. menoelis: 
Malam-Ahad 13/14 Jan. ini di Ma- 

taram telah diadakan daerah-kom- 
perensi dari ,,Persatoean Pegawai 
Spoor dan Tram" bagian Djawa-Te- 
rgah. Jang datang mengirimkan wa- 

rakarta, Madioen, Kroja dan Tji- 
latjap. Dari pihaknja pengoeroes- be 
sar djoega ada berhadlir seorang wa- 
kilnja. Dalam komperensi itoe, se- 
lainnja membitjarakan keperloean 
lain-lain, jang terpenting oentoek 
membitjarakan aksi, akan menoen- 
toet peratoeran gadjih pegawai kere- 
ta-api, jang achirnja mengambil sa- 
toe motie, seperti berikoet: 

Setelah membitjarakan so'al ke- 
naikan harga keperloean hidoep, ma- 
ka komperensi berpendapatan: 

a. oepah jang diberikan kepada 
pegawai, teroetama maan-, dag- en 
uurlooners, baik bedrijf. goeberne- 
men maocepoen partikelir, dirasai a- 
mat rendahnja tidak mentjoekoepi 
goena keperloean hidoep, berhoe- 
boeng dengan naiknja harga ba- 
rang-barang: 

b. kenaikan oepah ada sangat 
perloe, 

Cc. mengoeatkan motie vakcentra- 
le P.V.P.N. tentang pemberian duur- 
tetoeslag. 

Menjiarkan motie ini kepada oe- 
moem dan diatoerkan kepada pengoe 
roes-besar P.P.S.T. soepaja dikerdja- 
kan seperloenja.” 

Rermimer S.S. merosot keras. 
Selama pembantoe kita M. datang 

di Mataram, ada mendengar keloeh 
kesah boekan dari pihaknja jang 
berkepentingan, bahwa dalam dienst 
S.S. ada peratoeran jang sangat 
membikin beratnja pegawai, jalah 
remmer. 

Tiap2 hari ada kreta api mengang 
kat barang, jang berangkat dari 
Djokja-Toegoe djam 6,50 sore (trein 
No. 1403) dan datang di Kroja djam 
1,50 djaoeh malam. Remmer itoe pa- 
da malam itoe djoega haroes kem- 
bali ke Djokja-Toegoe lagi, sesoe- 
dah mengaso di Kroja  koerang le- 
bih 2 djam lamanja, jaitoe dengan 
kereta api pembawa barang No. 
1402 jang datang di Djokja-Toegoe 
djam 7 pagi. Begitoe seteroesnja be- 
kerdja selama seminggoe. Kalau se- 
soedah itoe, . diganti oleh remmer 
lainnja, jang djoega bekerdja te- 
roes-teroesan seminggoe lamanja. 

Menoeroet instructie, maka wak- 
toe 2 djam di Kroja itoe di: 
waktoe mengaso boeat remmer, te- 
tapi dalam praktiknja tidak demi- 
kian. Ia di Kroja haroes bekerdja 
djoega, dan malah kadang2 lebih 
berat dari kewadjibannja, diantara- 
nja haroes menjogokkan arang-ba- 
toe ke moeloetnja locomotief dan se- 
PARA, 

« Dengan ini kita berseroe ke 
pembesar!S.S., kalau berita "rae 
itoe betoel, ada baiknja kalau kea- 
daan demikian itoe diperbaiki atau 
jang mengerdjakan itoe diberi toe- 
lage semestinja.   

kil jalah tjabang2 di Mataram, Soe- . 
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a- | rang-barang dimasoekkan lebih ma- 
e- |hal dari pada sebenarnja.      

    
    

  

     
   
      

       

  

         

    

        

   

  

     

       
    

    

         

   

        

      

   

   

  

   

    

   
    

  

   
   

  

   

    
   

    

   
   

  

   
   
     
    

   

                

   

    

    
   

     
   
   

   

  

   

  

   
   

   

  

     

   

e- | penggelapan ini dapat dilakoekan, 
“|oleh karena terdakwa memegang dja 

- Ibatan boekhouder dan kassier djoega 
pada N.V. ,,Bavosta” dan bahwa tia- 

permintaan | ksi mel 
kan ichtisar tel ang perd 

gang toean Rozenberg den 

saksi boeat per 
dengan terdak- 

wa. Saksi mengoeroes per! v 

terdakwa dengan tokonja. Perhoe- 
boengan ini ialah tentang djoeal beli 

| effecten. Ketika diadakan perhitoeng 

| an jang bersih, terboekti bahwa ter 
' dakwa mempoenjai hoetang sedjoem 
“Jah f 3000— Hoetang itoe ditjitjil 

- tiap boelan j 200 2 

| Dan dibatjakan keterangan 

saksi v. Krieken, jang sebab sakit ti- 

dak dapat hadir dalam persidang
an 

    
    

Tega , 

kehakiman itoe . Keterangannja 

| tidak penting. 
'Sesoedah itoe diadakan pauze. : 

Setelah pauze, saksi-ahli J. Ingwer 
sen, accountant, didengar keterangan 

Mann ts enak Mena aan 
|. “Atas permintaan direksi Bavosta 

0... saksi telah memeriksa boekoe-boekoe 

|. Boekhouding sendiri tidak diperiksa 
| olehnja. Ia hanja memeriksa baik ti- 

daknja berlakoenja pekerdjaan seha- 
ri-hari. Antara lain soesoenan pega- 
wai, pembagian pekerdjaan N. V. Ba 

vosta. Berhoeboeng dengan pemerik 
  

in ini saksi mempoenjai ketentoe- 
| an, bahwa administrasi N. V. Bavos- 

| ta itoe ada baik. Mn 

' Saksi mengetahoei kekoerangar 

o0eang oleh karena penanggoengan 

lan goedang tak ditanggoeng oleh 

|. terdakwa. Beberapa post seharga 

». f.200— sama sekali tiada ada.” 

Ea 'Pres: Toean menerangkan dalam 
2. soerat keterangan toean, bahwa da- 

lam administrasi goedang seboeah 

| kasregister tidak diboetoehi sekali. 

pat mendjadikan alat controle. 

— Saksi: Ini berhoeboengan dengan 

| Gjabatan jang tinggi, jang dipegang 
|. oleh toean Rozenberg pada Bavosta. 

2. Dia boekhouder dan kassier poela. 

|... tang pemasoekan dan pengeloearan 
| oeang ada ditangan toean Rozenberg 

— sama sekali. Dia dapat berboeat se- 
kehendaknja. 5 Pat 

2. Pres: Apakah kemoedian jang di- 
0... boeat oleh toean? NT 

(0 Saksi: Saja kemoedian memeriksa 
20 boekoe kas kotor dan 

—. sih. Saja melihat bah 
disini tidak ben 
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kas bersih sebagai 
| dalam menghitoeng.” 

'loentoengan2 filiaal dipengaroehi? 

' Saksi: Ja, filiaal-filiaal oleh per- 
rat |bocatan ini diroegikan, tetapi me- | 

. Ingoentoengkan hoofdkantoor. 

| Jan itoe. 

    
   

  

: ada keroegian sedjoemlah lebih koe- 

- | rang f 3000.— Tetapi djika tidak ada 

'perhoeboengan | 

djawab atas administrasi pendjoea- | 

Seboeah kasregister boekankah da- | 

'Isalahannja. Hal-hal jang mengenteng 

. Oleh karena itoe boekhouding ten- 

— Ihoen-tahoen jang 

2|koeman terdakwa ditetapkan 

     Ja, jani ada storting isepar 
sadja sedjoemlah f 2000.— 

Escompto. Storting jg. bohong 
adap dalam boekoe kas kotor 

oekkan kedalam boekoe 

  

   

    

(Pres: Apakah toean selandjoetnja 
(menetapkan post-post isepan djem- | 

“ Saksi: Ja, harga2 pembelian ba- 

Pres: Apakah oleh karena ini ke- 

Pres: Toean tetap memegang kete- 

rangan toean dalam soerat, bahwa 

da ada diadakan pemeriksaan. 

Saksi: Menjoenggoehkan pertanja 

Pres: Apakah toean dapat menen- 

toekan ada keroegian pada N. V. Ba- 
vosta dalam tahoen-tahoen jang soe- 

dah lampau. : 

Saksi: Ja, saja dapat menetapkan 

penggelapan ini, Bavosta dalam ta- 
hoen 1938 mempoenjai laba. 

Officier van Justitie kemoedian 
membatjakan permintaannja, dima- 
na ditoendjoekkan, bahwa terdakwa 

dalam pemeriksaan telah mengakoe 

teroes terang dan telah memberikan 

keterangan jang sangat djelas, apa 

'jang diboeat olehnja dengan oeang 

jang ia gelapkan itoe. Keterangannja 

'itoe selaras dengan keterangan sak- 
si-saksi. 

Terdakwa - jang mendapat keper- 
tjajaan penoeh dari madjikannja, 2 

moelai memakai oeang. Sekalipoen 

dia mempoenjai gadji jang baik. Se- 
lama beberapa tahoen kemoedian ter 
'dakwa lebih koerang adjar. Dalam 

tahoen 1937 terdakwa meroegikan 
N. V. ,,Bavosta”, sampai sedjoemlah 
f 26.000.— Pada sementara itoe ter- 
dakwa hidoep kaja raja dan berspe- 
culasi pada pelbagai makelaar. Dia 

mendapat kekalahan jang besa?2 Wa 
'laupoen demikian dia teroes hidoep 
dalam kekajaan. Pengakoean jang te- 
roes terang dalam pemeriksaan tak 
dapat diseboet dari terdakwa, walau- 

poen hal itoe selaloe mengentengkan 

— Dalam pemeriksaan jang lebih da- 
hoeloe diadakan poen, terdakwa 
tak memberi bantoean sama seka- 
li. Dia menerangkan, tidak tahoe 
dimana adanja oeang jang digelap- 

| kan itoe. Lagi poela dia sampai achir 
'nja teroes menerangkan, bahwa dia 

hidoep tidak melebihi pangkatnja. 
Terdakwa menjoesahkan sekali, se- 
beloem ia mengakoe teroes terang ke 

kan boeat terdakwa disini tidak ada 
| sama sekali. Betoel selama terdakwa 
bekerdja pada N. V. ,,Bavosta'' tiada 
diadakan pemeriksaan oleh pihak 
jang berkoeasa. Tetapi hal ini boe- 
kanlah soeatoe hal jang mengenteng 
kan. Sebab sekarang terdakwa boe- 
kan berhadapan dengan toean Bitter, 
2 tetapi dengan Raad van Justi- 
e. Ha Yan 

kan hal-hal itoe O.M. me 
oeman 5 tahoen pendjara 

  

| direksi diadakan pemeriksaa 
rangan oeang itoe tak sekia 
nja. Walaupoen terdakwa 1 

| djabatan boekhouder d: 
|la, sama sekali tidaklal 
meriksaan. Berdasarkan 

| leh dikatakan berhenti sama sekali 

boelan sesoedah dia diangkat soedah 
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DJAWA TIMOER 

PEMALANG. 

  

' Pembantoe menoelis : 

Pindahan Goeroe, 

“Nona R.r. Soediati wachtgeldster 
kepala sekolah Meisjesvervolgschool 
diangkat kembali pada sekolah se- 
matjam terseboet di Magelang. 

dipindah kesekolah sematjam terse- 
boet di no. 2 di Pemalang. 

M. Soedarmo goeroe bantoe pada 
sekolah teseboet belakangan dipin- 

| dah ke Bantarbolang. 
T. Danoewijotoe goeroe bantoe 

pada sekolah samboengan di Bantar- 

bolang di pindah ke Moga. 

Perkoempoetan dari kaoem goeroe. 

Moelai tahoen: 1933 perkoempoelan 
kaoem goeroe di kota Pemalang bo- 

P.G.I. tinggal namanja sadja, karena 

jang masih hidoep tinggal P.N.S. sa- 
dja, Soedah beroelang-oelang dioesa- 

hakan soepaja berdiri lagi tetapi se- 

laloe loempoeh sadja. Kebanjakan me 
reka itoe tidak mendjadi anggota, 

dan hanja sebagian ketjil sadja jang 

mendjadi anggota tersiar dari H.B. 

nja. 

Tidak lama “V.O.B. roepanja ba- 

| ngoen kembali. Pada beberapa hari 

jang laloe soedah mengadakan reor- 

ganisatie dengan mengoendang H.B. 

dari Madioen dan mengoendang poela 

beberapa V.O.B.ers dari ioear Pema- 
lang, dan hasilnja V.O.B. berdiri de- 

ngan semangat baroe.  Sebeloem Pe- 
| malang lebih “doeloe Randoedongkal 

di Pemalang oedik, memberi tjontoh 

dengan berdirinja V.O.B. jang ber- 

anggota banjak sekali. Bagaimana 

bagi groep lainnja seperti O.K.S.B. 

saja kira soedah waktoenja bangcen 

dan Jlekas-lekas, membangoen poela 

P.G.Inja. Keadaan dan nasib goe- 
roe beloem memoeaskan baik oemoem 

“plaatselijk seper- 

1 “keroegiannja boekan 

hanja nasibnja kaoem goeroe sadja 

| jang tetap boeroek, tetapi satoe kota 

ketjil seperti Pemalang ,,hi do e p- 

nja semangat” kaoem goeroe 
tidak sedikit goenanja lagi rakjat. 

Excursie. 

    

    

Perkoempoelan Mardi-Poetri da- 

lam ledenvergaderingnja soedah me- 

moetoeskan jang besok pada boelan 

April jang akan datang akan mem- 
boeat excursi ke Djawa-Barat, ter- 

oetama ke Baridoeng. Bagi seorang 
jang akan toeroet diharoeskan mem- 

bajar beja-beja selama doea hari 

f 6.— sedang boeat anak-anak sepa- 

roehnja. Bagi boekan anggota jang 

akan toeroet diperbolehkan djoega. 

Tajoeban sebab padjak soedah loenas 

Pada beberapa hari j.l. para kepa- 
la desa dionderdistrict Bantarbo- 

lang soedah mengadakan tajoeban 
dan pesta boeat memperingati kegem 

biraannja jang dalam toetoep tahoen 

semoea beban padjek dionderdistrict 

Bantarbolang soedah dibajar loenas. 
Banjak prijaji jg. dioendang oentoek 

toeroet meramaikannja. Biar Bantar 

dengan djadjahan ,,hongeroedeem jg. 

terlaloe bagoes. 

Moesim hoedjan.   bela terdawa meminta soepa: 

ngan-ringannja, 
dan 1 

d d agar terdakwa sedapat-da   
  

   

  

                
   
   

  

etoesan perkara ini di 
da hari Senin l 

  

8 berapa 

ja dihoekoem voorwaardelijk.    
    

  

dapat keroesakan. 

  

is 

R. Moh. Makroef goeroe bantioe | 
| pada sekolah samboengan di Moga 

bolang letaknja tidak terlaloe djaoeh 

terkenal, tetapi roepanja padjeknja 

Pergantian moesim panas dan hoe- 

djan datangnja dengan tiba-tiba. Se- 

boelan jang laloe panas matahari ma 

sih penoeh, tetapi sedjak itoe poela 

hoedjan toeroen dengan tidak berhen- 

tinja setiap harinja. Dengan peroba- 
han oedara jang begitoe mengedjoet- | 

kan beberapa penjakit, teroetama | 

menjerang pada kanak-kanak. Penja 

s | kit gondong, penjakit batoek, dan se- 

| bangsa dengan waterpokken. 

| Sebab hoedjan teroes-meneroes,:ta- 

naman berambang dengan lekas-le- 
kas di paneni, dikoeatirkan 'bosok. 

1 | Bandjir besar seperti boelan Januari 
Jl tidak terdjadi, tetapi oeroeng be- 

tanaman padi disekitar kali 

( Dikoeatirkan Pemalang akan men- 
it bandjir seperti tahoen j.l. ma- 

iboeangan air dikota-kota, te- 

4 sepandjang djalanan diper- 
ikali-kali dekat moearh seper 

bnosari enz, didjaga betoel oleh 
gatie. Beberapa tanaman 

  

  

   

    

   

Doewet 33. 

SEMARANG.   

5 1! | Dengan 

IT boeat segala keperloean. Sh 
NC Kita ada sedia Monteur boeat pasang 3 
& Siatas Soemoer, begiloe djoega boeat 

'. s0emoer pantex (soemoer boor). 2 
« Sedia fjoekoep onderdeelen, 

Importeu: NYPPON SHOKAI : 
Senen 60. Telf, WI. 1489, 
BATAVIA-CENTKUM.: 

gampapg bisa 

PRIJSCOURANT GRATIS 

Sambongan 72     

PERLINDOENGAN BOEROEH. 
  

EDOEDOEKAN boeroeh Indo- 
nesia masih tidak keroean. Ke- 

tjoeali oepahnja tjoema tjoekoep oen- 
toek makan asal tidak ditjaboet nja- 

wanja oleh malaikatoe'lmaoet, keada 

annja didalam daerah pekerdjaannja 
masih koerang meroepakan penghi- 

doepan manoesia. 
Tidak djarang tersiar berita ten- 

tang sikap sewenang-wenang dari 
madjikan terhadap boeroeh, baik boe 
roeh laki2, maoepoen boeroeh perem- 
poean. 

Keadaan ini goena pemimpin boe- 
roeh boekan barang baroe. Boleh di 
katakan, bahwa permimpin-pemimpin 
boeroeh itoe setiap hari mendengar 
keloeh kesahnja. : 

Sekali ini kita moeatkan nasib 
boeroeh didaerah Bogor. Beritanja 
dari pembantoe kita di Bogor. 

Employe Belanda jang lantjang tangan. 
Seorang perempoean nama Nji 

Sariha, pendoedoek kampoeng Dra- 
maga, telah mengadoe kepada t. 

Assistent. Wedana Tjiomas, Bogor 

karena merasa tidak soeka, soedah 

dipoekoel oleh madjikannja emulo- 
ye Belanda, nama P. di onderne- 

ming Dramaga, sehingga menge- 

loearkan darah. 
Menoeroet chabar, dengan kedja- 

dian ini kaoem iboe di Bogor telah 

mengadakan tindakan, sebagai pro 

tes terhadap perboeatan jang se- 

Wenang-WENANG it0e. : 

Oentoek imi Pasi tjabang Bogor 
soedah meminta kepada Pasoen- 

dan tjab. Bogor soepaja hal ini 

diselidiki jang sebenarnja. Lain 

dari pada itoe memang menoceroet 

chabar orang-orang, ketika Em- 

ploye “toe bekerdja di onderne- 
ming Tjileungsi soeka berlakoe ri- 

ngan tangan terhadap koeli-koeli- 

nja. 

Demikianlah beritanja. 

Membatja warta ini kita mengoe- 

tjap sjoekoer, bahwa perempoean 

itoe masih mempoenjai keberanian 

oentoek mengadoekan hal itoe kepa- 

da Assistent Wedana. Oentoenglah, 

bahwa semangat rasa keadilan masih 

beloem lenjap dari sanoebarinja. Se- 

bab  kebanjakan orang pendoedoek 

desa “(apa lagi perempoean), tidak 

berani lagi oentoek mengadoekan, 

lebih-lebih mengingat bahwa jang di 

adoekan itoe ialah employe bangsa 

Belanda. Sebab oemoem mengetahoei, 

bahwa kebanjakan bangsa kita be- 

rani bersikap tegas tjoema terhadap 

bangsanja sendiri, sedang terhadap 

bangsa lain tidak sanggoep lagi me- 

noentoet kepada pengadilan. Perasa- 

an takoet kepada lain bangsa itoe 

masih melekat benar didalam hati 

kebanjakan bangsa kita, walaupoen 

bangsa lain-lainnja itoe tidak beda- 
nja dengan bangsa kita. Sama-sama 
machloek Toehan, sama-sama manoe- 

sia. 

Ini perloe kita kemoekakan seben- 
tar, oleh karena kebanjakan dari 
bangsa kita memang demikianlah 
pikirannja, hinga rasa keadilan ter- 
langgar oleh rasa ketakoetan. Apa lagi 
kita haroes mengingat, bahwa . dida- 
lam oendang-oendang negeri njata- 
njata tidak diseboet perbedaan koe- 
lit: siapa jang salah itoelah jang di 
toentoet, siapa jang benar, itoelah 
jang berhak oentoek mendapat kea- 
dilan. : 

Selandjoetnja memang soedah pa- 
da tempatnja, bahwa Pasi dan Pa- 
soendannja, menoeroet pembantoe 
kita, soedah mengambil tindakan2 
jang seperloenja, oentoek menolong 
perempoean jang dalam penderitaan 
itoe. Oesaha ini pengharapan kita 
soepaja  dilandjoetkan sampai koer- 
ban toe terlindoeng dari perboeatan 
madjikan jg. semena2 itoe. Poela penje 
lidikan jang soedah. dilakoekan itoe 
hendaknja djangan terbatas pada 
perkara tsb. itoe sadja, melainkan 
djoega haroes dilebarkan kepada la- 
in-lain. daerah jang moengkin ada 
kedjadian demikian. 

Kalau pihak Pasoendan sendiri 
koerang tenaga, tidak ada salahnja 
oentoek menjeret lain pergerakan 
jang soeka memberikan tenaganja 
goena kepentingan boeroeh. Kalau pe 
noentoetan dan penjelidikan tjoema 
terbatas pada perkara diatas itoe, ma- 
ka dalam hal ini nanti toentoetan itoe 
tjoema meroepakan toentoetan jang 
mengenai individu, boekan mengenai 
boeroeh, sebagai satoe golongan jang 
penting dalam masjarakat. 

Orang masih beloem loepa pembi- 
tjaraan2 dalam Kongres Rakjat In- 
donesia jang mengenai perboeroehan 
dan penghidoepan . ekonomi rakjat 
Indonesia... Dari pembitjaraan2 -itoe 
bisa ditarik kesimpoelan, bahwa de- 
ngan lekas mesti diadakan peroeba- 
han dalam penghidoepan boeroeh jg. 
soedah boekan meroepakan penghidos 
pan manoesia lagi. 

Kongres Rakjat Indonesia soedah 
mengambil pembitjaraan2 jang sepen 
ting itoe. Oleh karena itoe melihat 
kedjadian diatas, orang dengan sendi 
rinja akan ingat djoega kepada pem- 
bitjaraan2 itoe, apabila ia soenggoeh 
berdjoeang goena rakjat Indonesia. 
Dengan kejakinan sendiri wadjiblah 
pergerakan2 itoe mengerdjakan pe- 
kerdjaan melindoengi boeroeh. Oleh 
karena kedjadian diatas itoe menge- 
nai boeroeh jang tidak bergaboeng 

soedah selajaknja. partai2 jang ber- 
dekatan disitoe mengambil.oper pe- 
kerdjaan serekat sekerdja oentoek 
melindoengi boeroeh. 

SOEN. 
  

terpaksa dipotong, jang terdjadi di- 

kali-kali didesa desa. Hal ini menim- 

boelkan salah mengertinja beberapa 

man itoe, sehingga ada jang mema- 

djoekan pengadoean kepada K. Boe- 

pati. 
Malam Djoem'at jang laloe hoe- 

djan sangat lebat, dan seperempat 

djam lamanja datang angin riboet, 

tetapi oentoeng sampai ini hari kita 

tidak mendengar keroesakan besar 
atau korban djiwa. 

' Koerban kali Siraja. 

Satoe djiwa pada beberapa hari j.l. 

soedah melajang dikali Siraja (Dje- 
bed), karena terhanjoet oleh bandjir 

| Keterangan jang kita dapat seperti 

berikoet: | Aa Oka | 
Djika ada bandjir besar dikali Si- 

raja banjak kajoe dari hoetan jang 

'banjak poela orang jang mentjegat 
kajoe-kajoe itoe oentoek didjoeal. . 

Hari Selasa setelah hoedjan toe- 
roen dengan lebat seorang pendoe- 
doek dari Soekowangi soedah toeroet 
poela mentjegat kajoe itoe. Roepanja 
karena tenaganja kalah dengan ban- 
djir itoe, ia dapat dihanjoetkan, dan 

nja baroe ketemoe didekat sluis di 
Djebed, dan badannja soedah roesak   jang .menjelagang dipemboeangan 

pendoedoek jang mempoenjai tana- 

dihanjoetkan oleh bandjir itoe. Dan 

Kegiatan kaoem Kristen. 
Zending soedah lama mengembang 

doek Pemalang. Penganoetnja ba- 
njak terdiri dari pendoedoek didesa- 
desa, seperti Temoeireng dan Bandja 
ran. Sekarang dengan dibantoe de- 
ngan tenaga dari Pekalongan mermi- 
boeat propaganda di Semilir daerah 
Randoedongkal. Di Moga sendiri soe 
dah lama adanja. 

Boeat dikota Pemalang sendiri jg 
soedah ada sekolah dan geredja, ke- 
'banjakan  penganoetnja terdiri dari 
.bangsa Tiong Hoa. 

Dalam “pertengahan tahoen 1932 
'kaoem missie dengan mengover kli- 
niek soedah mengindjak kota 'Pema- 
lang.. Bagi kaoem kristen katholiek 
|Pemalang tadinja djika bersembah- 
jang haroes pergi ke Tegal, tetapi la- 
loe dioebah, Pastoer sendiri doea kali 
sgeminggoe datang di Pemalang. Dan 
sekarang dioebah poela, moelai boe- 
Jan ini di Pemalang diadakan Pastoer 

| sendiri. oentoek memimpin para ka- 
oem katholiek disana. 
y 'Missie ketjoeali mengover kliniek, 
|soedah mengadakan poela sekolah 
| »Europeesche Frobelschool” dan ta- 

HCS. Tetapi keniatan jang belaka- 
ngan ini tidak djadi, karena pemerin 
tah sendiri moelai tahoen ini menga   terletak diantara beberapa batoe. 

1 

y 

dakan HCS. disana. 

SOERABAJA. | 
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| BOEROEH GOEBERNEMEN. 
  

ANG Bedjat boekan boeroeh goe 
: RB bernem€n. Kalau misalnja djadi 
boeroeh Goebernemen, barangkali ma 
oe bikin sedekahan kaoelan. Sebab, bi 

|ar harga naik...... tapi dapat tam 
| bahan djoega standplaats-toelage. 

Berapa? 
“ Doca pros€n. 

4 kocrang. 
| Harga barang naik 50 pCt, ada jang 
sampai doea kali lipet, gadji ditambah 
“dengan standplaats-toelage doea 
(twee, kata Belanda.) prosen. 
“Dus: orang magang jang bergadji 
f 10— (ma'loem banjak jang gadji 
sebesar itoe), dapat tambahan stand- 
plaats-toelage 20 stn 

Jang bergadji f Pia dapat tamba- 
han 30 s€n, seboelan, alias 1 (satoe) 
s€n satoe hari. 

Blandja sehari2: beras satoe batok 
'tambahnja 2 s€n. Goela naik, trasi na 
ik, segala naik ensepoer-ensepoer. 

Maar, barangkali diitoeng...... sego- 
bang satoe hari tjoekoep.. Dus sego- 
bang ditambah satoe sen djadi 3V5 sen. 

Itoe boeat makan. Zonder badjoe. 
Masoek kantor, lebih baik pakai tja- 

wet. : 
Moerah dan sederhana, dan... mooi, 

althans orang jang toeboehnja ba- 
goes, kalau bang Bedjat, astaga, ma- 
kin nampak bongkoknja, en empok Be 
djat kalau berpakaian begitoe, djangan 
djangan banjak orang jang mati berdi- 
rk 

Kaga' lebih, kaga" 

BANG BEDJAT. 
  

  

  

VOETBAL. 

Voetbal di Bogor. 

Sangkoeriang—Sili- 
wangi 7—1. 

Pada hari Minggoe jang laloe telah 
dilangsoengkan pertandingan Com- 
petitie Persibo jaitoe antara Sang- 
koeriang dan Siliwangi, bertempat di 
lapangan  Persibo  Tanah-Sareal. 
Djam 4,45 wasit toean S. Soewardi 
menioep fluitnja dan pertandingan 
dimoelai. , 

Dalam permoelaan. itoe banjak 
orang mendoega bahwa Sangkoeri- 
ang akan mendapat kekalahan jang 
tidak sedikit, karena menilik samen- 
spel Siliwangi jang rapih menjebab- 
kan benteng Sangkoeriang terkoe- 
roeng, tapi setelah kira-kira 10 me- 
nit lamanja baroelah bola dapat di- 
oesir oleh sajap belakang dari Sang- 
koeriang dan diterima oleh Talib de- 
ngan tjepat ia dapat melaloei bebe- 
rapa orang pendjaga belakang Sili- 
wangi dan dengan satoe schot jang 
djitoe ia telah dapat membikin voor- 
sprong 1——. 

Setelah itoe Siliwangi balas menje- 
rang dengan samenspel jang tepat 
sehingga sajap belakang Sangkoeri- 
ang mendjadi repot, teroetama seka- 
li karena Oesoep captain Sangkoeri- 
ang tida toeroet main, menjebabkan 
achterhoede Sangkoeriang zwak. 

Dengan soesah pajah bola diretour 
“oleh Toni bersama kawannja, dan 

kembali Tolib dapat oempan, ia bawa 
koelit boendar itoe sedikit, dan dari 
djaoeh ia ajoen kakinja, poen ini tem 
bakan telah temboes posela dalam 
bentengnja Siliwangi, stand 2—0. 

Dengan stand terseboet diatas nam 

“beloem djoega 

    
  

pak Siliwangi mainnja tambah ber- 
semangat, banjak serangan2 jang 
berbahaja. bagi ' Sangkoeriang tapi 
sajang voorhoede Siliwangi tidak 
pandai doorbreken dan tidak mem- 
poenjai tembak jang djitoe, tapi achir 
nja centervoor Moesta dari Siliwangi 
soedah berhasil membikin tegenpunt 
2—. 

Fihak Sangkoeriang jang dalam se 
kean lamanja kelihatan slap permai- 
nannja setelah berobah tegenpunt ba 
roelah moelai beringas, Toni kasih 
lagi oempan pada Tolib, ia bereboe- 
tan sebentar dengan back dan kemoe 
dian satoe peloeroe telah membikin 
keeper “Siliwangi tangkap angin, 
stand berobah poela mendjadi 31 
centoek Sangkoeriang. 

Bola diketengahkan lagi dan se- 
djoeroes lamanja bola kelihatan 
moendar-mandir sadja, tapi dalam 
pada itoe sajap belakang Siliwangi 

insjaf, bahwa Tolib 
sedang pegang rol penting, jang se- 
mestinja didek rapat dan terboekti 
Galam sekedjap sadja boeat ke 4 ka- 
linja ia kirim lagi schotnja jang de- 
ras tapi oentoeng bagi Siliwangi se- 
kab mengenai doelpaal. Bola diten- 
dang djaoeh-djaoeh oleh beck Siliwa- 
ngi dan sekarang giliran Sangkoeri- 
ang bentengnja dikoeroeng tapi kee- 
per Soebrahim boleh dipertjaja dan 
demikianlah sampai pauze stand ma- 
sih djoega 3—1 oentoek Sangkoeri- 
ang. 

Setelah toeroen minoem kelihatan 
Siliwangi makin giat oentoek mene- 
boes kekalahannja dan sebaliknja Sang 
koeriang memperbaiki technieknja 
soepanja dapat menambah kemena- 
ngannja itoe. Menilik samenspel Sili- 
wangi, sebenarnja djaoeh lebih baik 
dari pada Sangkoeriang tjoema sajang 
seperti terseboet diatas Siliwangi ti- 
dak mempoenjai schutter jang pan- 
Jai, sehingga segala serangannja itoe 
senantiasa kandas. 

Tidak lama antaranja kembali To- 
libterima overan dari kawannja jang 
disamping “dengan ia poenja kopbal 
sehingga bersarang lagi dalam goal- 

-nja Siliwangi stand mendjadi 4—1. 
Siliwangi bikin contrabezoek, tapi be 
berapa menit sadja antaranja Tolib 
soedah ngiprit lagi bahwa bola dan 
ia tambah lagi dengan 5—1 oentoek 
Sangkoeriang. 
Meskipoen Siliwangi beroesaha de- 

ngan segala tenaganja oentoek me- 
ngoerangi kekalahannja, tapi sia-sia 
belaka, mereka nampaknja soedah 
sangat lelah, dan demikian poela dari 
fihak Sangkoeriang 2 orang achter- 
hoede speler terpaksa meninggalkan 
lapangan karena.mendapat ganggoe- 
an pada kakinja. Kemoedian boeat ke 
6 kalinja Tolib membikin keeper Sili- 
wangi, tidak berdaja dan stand bero- 
bah “mendjadi 6—i, dan belakangan 
ditambah poela oleh Soekardi 1 goal, 
sehingga sampai waktoenja boebaran 
stand tetap 7—1 oentoek kemena- 
ngan Sangkoeriang. 

TENNIS. 
Competitie B.T.A. 

Dalam Minggoe jbl. tjoema dilang- 
soengkan satoe Herste Klasse compe- 
titie Khwai Lo versus B.R.C. dan 
beberapa pertandingan di bagian ke- 
las rendahan. 

B.R.C.. bermain zonder Zonneville 
begitoepoen Khwai Lo zonder Thung 
Liong Bie. Bagian second single te- 
lah bertempoer Kho Yam Goan ver- 
sus Wilfe. Yam . Goan karena tidak 
tahan sama backhand topspin drive- 
aja Wolfe jang berbahaja maka ia ka 
lah 4—6, 2—6. Sedang Yo Peng Ie 
moesti telan kekalahan dari Berga- 
min satoe veteran. Memang bagian 
paling lembek dari Ping Ie jalah ia- 
poenja physiek hingga kalau ketemoe 
sama 'speler oelet jang membikin la- 
ma djalannja pertandingan, tentoe ia   down sebab ia kekoerangan benzine 
Sajang “ini speler moeda tida maoe 
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  OENIS 
Disini tocan dapat lihat beberapa bocah 

negeri dimana ,,ASPRO" ada terkenal oleh 

tiap? orang. Toean bisa dapat beli 'Aspro 

baik di toko? di kapoelauan Laoetan Tedoeh 

maoepoen di kampoeng?' dari negeri Malaya. 

Aspro ada terdapat didalam tiap' apotheek 

di seloeroeh negeri Tiongkok, Britsch- Indie, 

Siam .dan di beberapa negeri? dari benoea 

| Barat. Sebab jang terpenting kenapa ,,Aspro” 

ada terdjoeal diseloeroeh negeri, adalah ka- 

rena ia boleh dimakan oentoek melawan 

beberapa penjakit. 

Aspro adalah sendirinja mendjadi roemah 

obat didalam roemah. 

KENAPA ,,,ASPRO" TERMASIJ- 
HOER DISELOEROEH DOENIA? 

Terkenalnja obat, sekalipoen didalam ka- 

langan ketjil, hanja bisa terdapat djika obat 

itoe mengasih kapoeasan. Obat itoe tida boleh 

sekali-kali gagal. Dengan ini djalan ,,Aspro”" 

mendjadi sangat di soeka di seloeroeh doenia. 

Aspto melawan dengan tjepat dan berfaedah: 

sakit, panasnja badan naik dan kebingoengan, 

jang mana ada mendjadi tanda? dari bebe- 

rapa roepa penjakit. 

Aspro mengasih hasil dengan tida ragoe? 

lagi dan Jain dari itoe Aspro ada mengasih 

kapoecasan terhadap toentoetan tentang ka- 

bersihan, jang ditetapkan didalam ,,Britisch 

Pharmacopoeia". 

        

TELANLAH ASPRO TERHADAP: 

Pilek 
Influenza 
Griep 
Demam $ hari 
Sakit tenggorokan 
Sakit asabat 
Sakit waktoe datang 
boelan. 

Sakit kepala 
Entjok 

Tida bisa tidoer 

Sakir gigi 
Neuralgi 

Sakit koeping 

Ischias 

K3 RN PEN PARTAI 

BOENGKOE- 

/ SANNJA Tg 
GAMPANG & 

Aspro terboeng- 
koes gampang seka- 

li didalam ,,sanitape” 
strook jang di parent. 

Tabler'nja ada terboeng. 
koes satoe per satoe dan 

tocan tida oesah pegang ia dengan tangan. 

Djika maoe toecan bisa taroeh beberapa tablet di 

kantong didalam DNeN Kerana jang aseli. 

Monoeroet poetoesannja Dienst der Volksgezondheid, Aspro dimana-mana boleh 
di djoeal didalam semoea toko? dan waroeng? dengan tida memakai licentie. 
  

train bikin koeat iapoenja mapas hing 
ga ia teroes dapati handicap. Kare- 
na kekoerangan speler maka first 
single dan double dikasikan W.O. boe 
at Khwai Lo. Penghabisannja B.R.C. 
menang 3—2. 

Bagian Reserve Eerste Klasse Afd. 
B. tetap G.T.C. 1 mendjagoi sebab ia 
soedah dapatkan kemenangan 5——0 
dari Mattenkloppers. Di ini comne- 
titie tjoema dimainkan satoe party 
first. single sadja antara Santoso 
versus Tarik . dan speler jang terse- 
boet doeloean menang 6—0) 6—3. 
Lantaran kekoerangari Speler, fihak 
Mattenkloppers kasihkan lain2 party 
W.O. pada G.T.C. hingga penghabi- 
sannja G.T.C. menang 5—0. 

Dalam tweede klasse, Shot telah 
menang atas Rade 2 dengan 3—-2. 
W. The dari Shot telah menang sing- 
le dan dalam double dan Rade 2 ka- 
sikan W.O. boeat first single hingga 
Shot menang 3—2. 

Boeat bagian derde klasse, ada 
dilakoekan  bereboetan: kampioen- 
schappen boeat di ini'afdeeling tapi 
penghabisannja Rex 1 bisa djatoeh- 
kan HBastern2 dengan 352. Thio 
Tiangnja Rex team sebab'ia sendiri 
bisa menang dalam first single dan 
double sedang Hoo Mo Goang bisa 
kalahkan Lee Chin Eng dari Eastern 

“Idi bagian third single hingga peng- 

'habisannja Per koampaA NY Tiang 
Hoat menang 3—2. 

EERSTE KLASSE.: Khwai Lol 
— BRC. 1.:2 —3.: 

Ist. single W.O. boeatKhwai Lo 1 
Kho . Yam Goan — Wolfe.: 4 —6, 

2 — 6. 
Yo Peng Ie — Bergamin.: 2 — 6, 
— 6. 
Ist. double W.O. boecat Khwai Lo 1. 

| Yo Ping Hian/Kho Yam Goan — Berga   'min/de Nello.: 1 — 6, 3-— 6,   
  

K 
29 
3 

& 
a 

    

  

Oleh karena toko kita soedah berdiri 2 tahoen lamanja, maka 
kita adakan: 

OBRAL BESAR 
dari kita poenja meubels jang modern dan prima kwaliteit, 
moelai dari tanggal 

10 Februari '40 10 Januari 

Meubel Makery , IK ONG LIE 
Pasar Baroe 18 — Tel. 4437 

BATAVIA-CENTRUM. 

Saksikanlah sendiri baroe merasa poewas! 
  

  

ALMANAK 1940 SOEDAH YARIS 
Almanak Bedak Virgin 1940. sekarang soedah kehabisan, hing- 

ga boeat langganan2 jang soedah kirim etiket2 boeat toekarannja, 
kepaksa Almanak itoe tidak bisa dikirimkan lagi. Boeat itoe semoea 
kiriman etiket2 kita simpenin sadja oentoek kita toekarkan dengan 
boekoe jang bakal terbit 

Boekoe ,,Penghiboer Virgin“ No 5 sekarang tinggal sedikit, 
boeat 'dapatken itoe boekoe, harap langganan2 lekas kirim 3 stuk 
etiket doos Bedak V'rgin No. 1. Harga djoeal per 1 boekoe 50 ct. 

Boekoe ,,Penghboer Virgin No. 6 samboengannia ,Fenghi- 
boer Virgin" No.5 tidak lama lagi akea terbit. Dalem itoc boekoe 
Ne 6 aken lebih banjak terdaper phote7nja orang2 ternama dan gam- 
bar2 dari roepa2 vorm moeka, idoerg, moeloet, koeping dan laen2 
anggota di moeka. Siapa ingin dapet itoe boekoe, dari sekarang 
boleh kirim etiket etiket bocat toekarannja jalah 3 stuks etiket 
does Bedak Virgin No 1. Magi djoeal per 1 boekse 50 cents. 

Bedak Virgin Speciaal boeat Lelaki. Pemoeda2 jang banjak 
penjakit di' moeka haroes lekas tjoba pake Bedak Virgin Speciaal, 
jang hargarja per 1 doos No. 3 tjoema # 040 Diika kirim oewang 
lebih doeloef 0,41 itoe bedak aken dikirim postzegel 4 cents bisa 
"dapet I pak mensternja boeat diboektiken. 

Bedak Virgin 

Sole Agents: 
N V. Handel Mij. ,Kian Gwan", 

Diseloeroeh Indonesia. 

Kiriman etiket2 atau oewang 
pada: ,Chin Lim“ & Co. 

(1 Kantoor & Fabriek, 
Tjidengweg West No. 2 &No3, 

rt sangka      



        

  

    
   
   
     

    

  

      

   
      

    
    

      
    

    

    

   
    
         

    
    

    
   

    

   
   
   

    

   
     

    

   

    

   
   

  

    

    

    

   
   
   

      

      
      
      
     

  

      

  

20.30 Kena | Haa sliet Java" 
24.00 Toetaop:" 

PENJIARAN NIROM TmoER. 
—  Djawa Barat. 
Kemis,18 Yan 

Bandoeng II 192, Batavia 1 197, 
PM. 45. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.03 Isi programma. ea 
17.05 Moesik Hawaii. 

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

sembahjang oleh toean R. Ha- 

roen. 
18.45 Kasidah Arab. 
19.00 Pemandangan Oemoem. 

19.20 Lagoe Menado. 
19.30 Lagoe gram. 
19.35 Berita Pers.- 
20.00 Gamelan Djawa. 
20.15 Penerangan Agama Islam. 
21.00 Kasidah Arab. 
21.15 Gamb.-Kromong | Combinatie” 

11123100 Toetoep. 
P.M.N. 20. 

22.60 Gamb.-Kromong »Combinatie”. 
24.00 Toetoep. 

Djoemat,19Jan. 
Bandoeng II 192 dan III 50, 

Batavia II 197 
6.00 Tanda waktoe. Pemb. 

6.03 Membatija. 
— 630 Berita IE 
. 6.40 Roep a2 Nee Toerki. 

7.00 Sja'ir dan lagoe nasib. 
5 120 Berita Pers. 

| 12:00 Tanda waktoe. aa 
12.03 Kasidah Arab. 
112.30 Dari Laoetan Toedoeh. 
13.00 Lagoe ketjapi Soenda. 
13.30 Berita Pers. 
13.45 Lagoe Ambon. 

2 14.00 Ketoprak Tjokro. 
001416 Berita Pers. TS 

: (oelangan). wan 
14.30 Toetoep. 3 

1 : Batavia II 197 
1200 Tanda waktoe. Pemb. 

: 12.03 Kasidah Arab. 
12.30 Dari Laoetan Toedoeh. 

“13.00 Lagoe ketjapi Soenda. 
' 13.30 Berita Pers. 
1 13.45 Lagoe Ambon. 
. 14.00 Ketoprak Tjokro. 

. 14.15 Berita Pers. Be 215 ga 
(0 -foelangan). bani 
114.80 Toetoep. 2-3 
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. Oteh Zacl.      

   
   

   
   
   

   
   

    

    

! Tadi toean katakan, 

      
        

   
   
                   

    

  

   
    

      1705 Ka Ma 
8.30 Lagoe ketjapi Batal 

  

| 19.00 Pemeliharaan Ikan bandeng. 
30 Lagoe gram. 

$ 19.35 Berita Bers. ea 
00 5 Pel. La n bahasa Belanda. 

Strijkorkest Belloni. 
21.00 Gamelan Djawa. 
00 Toetoep.. 

Lo Pn. 29. 

2300 Orkest Weor Mitangkabau' 
Saio” :? 

12400 Toetoep. 
Saptoe, 20 Jan. 

Bandoeng 11 192 dan Ill 50, 
. Batavia Il 197. 

.600 Tanda waktoe. Pemb. 
| 6.03 Lagoe Soenda. 

6.30 Berita Pers. 
6.40 Lagoe Menado dan Ambon. 

“7.00 Gamelan Djawa Timoer. 
7.20 Berita Pers. 
7.30 Toetoep. 

Bandoeng II 192 dan II 50, 
Batavia II 197. 

12.00 Tanda waktoe. 
12.03 Studio-Orkest. 
13.30 Berita Pers. 

" 13.45 Gamelan Soenda. 
14.00 Lagoe Tionghoa modern. 
14.15 Berita Pers. 

| 14.30 Toetoep. 
Bandoeng 11 192, Batavia II 197. 

P.M.H. 45. 
17. 00 Tanda waktoe.Pem. 
17.03 Isi programma. 

17.05 Orkest Melajoe ,,Penghiboer Ha 
TEE 

18.30 Lagoe gambang-kromong. 
19.00 Soal2 jang menarik perhatian | 

kaoem iboe. 
19.20 Strijkorkest Belloni. 
19.30 Lagoe gram. ha 
19.35 Berita Pers. : 
20.00 Lagoe Arab modern. 
20.05 Pemb. tentang 'Idoel Koerban. 
20.30 Gamboes-Orkest ,,Assoffa.” 
21.30 Wajang-golek Soenda.. 

mi 192, Oost dan Midden-Java: Soe- 
rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas | 
25 m. Soerabaja III 196, Semarang 
122, Malang, Djokja 181, Solo 188, 
Tjepoe 186. 

Kemis,18 Jan. 
17.03 Boenga rampai. 

“48.00 Arendsnest. 
18.30 Swing-muziek. 
19.06 Berita Pers dan Oedara. 
19.25 Dari doenia film. 
20.15 Penindjauan. 

20.30 Tiga matjam moesik. 
21.00 Omroep-Orkest. 

121.58 Koers di Amsterdam. 
22.00 Tanda waktoe. 
22.01 Boenga rampai. 
23.00 Toetoep. 
Bee Au Na Nai 

6.30 Pemboekaan. 
6.31 Berita Pers. 
6.38. Gymnastiek.. 
6.50 Dari plaat gramophoon (TI). 
7.00 Tanda waktoe.' 
7.01 Dari plaat gramophoon (II) 
136 Berita Pers. (oelangan): 
7137 Dari plaat gramophoon (TII) 
8.00 Toetoep. 

11.00 Tanda waktoe. 
1-01 Cursus menggoenting. 
11.30 Orkest George Boulanger. 
12.00 Doea orkestsuite. 
12.30 Matinse-concert. 
13.20 Berita Pers dan Oedara. 
13.35 Boenga rampai.   

“aka batwa saja ini se-Agama d 

kita pastikan dari locar sadja, boe- 
kan?” 

Amran tidak menjahoet, tetapi teroes 
: menatap wadjah Mr. Nakawa' dengan | 

sangsi. 
» Dalam hal ini saja tidak akan me- 

Tah njalahkan toean!” kata Mr. Nakawa me 
'Mandjoetkan bitjaranja: ,,Melainkan... an 

| karena toean telah soedi moderasi t 
ki saja oentoek mempertaroehkan raha- 

“alah saja sekarang mengamanahkan ke 

toe. toean tidak akan 'menjan g 

| tocan, boekan? Tentoe ti dak, pada 
a- | hal telah lama saja memeloek La a 

al Islam, tocan Angan!” FG MSE NS 

  
   Amran darisani penoeh Ma 3   Djadi....... telah 32 tahoen Ia 

PN ami Dan.. 

terhadap diri saja 
ito 

I
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| 
Ur
 

W
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Ta
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Rn
 6.00 Toetoep. 

PROGRAMMA NIROM. 
: Penjiaran Barat. 
“Archipelz. 99 dari 11— t.m. 12.— 

atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che- 
ribon 10 , Pekalongan 92, Soekaboe- Kg 

(sia tocan itoe kepada saja, redha poe- | me 

jakinan: hati saja kepada tocan. Ten- In 

   
   

  

    

  

    
   

      

   

—— ,Sedjak saja beroesia 22 fatbeh 
an sekarang oemoer saja telah 54 ta- 

    

    
   saja ber- PEama itoe, toean Ls Yr 

   

hkan poela betapa bes. : 

De It   

“PEMA 
Ma Maa yen ne eta EP PN nana ran anang Menpan 

14.20 Berita Pers dan Oedara. 
14.30 Toetoep. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.01 Isi programa. 
17.03 Boenga rampai. 
18.00 Peladjaran bernjanji. 
18.40 Moesik Roemenia. 
19.00 Berita Pers dan Oedara. 
19.25 Vibraphoon-soli. 
19.40 Godsdienstig-Cultureele lezing. 
20.00 Dari plaat gram. 
20.05. Pemandangan oemoem. 

| 20.20 Vocale selecties. 
| 20.35 Omroep-Orkest. 
21.00 Radio-hoorspel. 
21.45 Orkest Wally Bishop . 
21.58 Koers di Amsterdam. 

22.00 Tanda waktoe. 
22.01 Muziek dansa. 
22.30 Ensemble Albert Sandier . 
23.00 Toetoep. 

Sange 20 Jan. 
"6.30 Pemboekaan. 
6.31 Berita Pers. 

. 6.38 Gymnastiek. 
6.50 Dari plaat gram. 
7.00 Tanda waktoe. 
7.01 Dari plaat gram. 
7.30 Berita Pers. 
7.37 Dari plaat gram. 
8.00 Toetoep. 

  

    

    

     
    

  

   

   
darah dan penjakit-penjakit 

  

   
    
   

maloeannja berbaoe, gatel 

  

    
        

      
        

    
    
    
    
    
    
    
    
          

        

      

      

diterdjang 

centoengan. 

kit bengek. 

ngoba 

Agent 

  

koci, bahwa penderitaan ataupoen pe- 
ngalaman Saja selama itoe, adalah le- 
bih berat dari segala sesocatoe jang 

p? toean idapkan sekarang Ini al 
2. Ak poen tidak saja sangka,    

       
     

Macan ag kendaba 
Kan persangkaan poela, 

ja menjoeroeh toean, soepaja 
pertjajai saja — sebenarnja, toe- 

i-kali tidaklah demikian 
aa 

    
    

    

     
   
   

  

lakawa!” 
a kasih, toean Amin 

hwai saja ini, dapatlah kira- 
hemberikan pemandangan 

   

dak toean kenali pengirim 
a tidak dapat mengatakan 
selain dari toeroet menja- 
“ya saja poela, 

    
    

     

  

is ar Smith jang terpoe- 

ihat saja dari pada jang 

bnar 

       

    

      

    

    
    
      
     

  

   
    
    

    

  

     

      

   
     

  

PIL BIDADARI 
(OBAT KEPOETIAN) 

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

Adapoen kekoeatannja jang teroetama dari 
ini Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan 
segala matjem penjakit jang dari djalannja 

seperti: jang (kepoetian), bengkak dikoelit 
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, 
datang boelan tiada tentoe, keloear darah 
dari peranakan dilain waktoenja, jang ke- 

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

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

HARGA SEKARANG: jang boeat terpakai 

  

Melenvliet West No. 203-204 

4 

1g itoe, saja tjoekoep me- | 
Th Pesanan 

ng!” kata Amran poela, | .. 
n telah mendengar seka- 

segala sesoeatoenja kepada Sa- | 

g perhoeboengan toean Ls 

tiba2 demikian, tidak ada | 

PI Manan ganpag an uataeyab anna Juru anae sasa 

| 11.00 Tanda waktoe. Pemb. 
11.01 Beberapa potpourri. 
11.30 Cellist Pablo Casals. 
12.00 Matinee-concert. 
12.50 Orkest Barnabas von Ceszy. 
13.20 Berita Pers dan Oedara. 
13.35 Ork. Julius Tauster. 
14.00 Pianist Len Green. 
14.20 Berita Pers dan Oedara. 
14.30 Toetoep. 

B. R. V. 
Stadszender 151,89 M, Reak 

der 61,66 M. 
Kemisigjan. 

17. 00 Tanda Waktoe. Pemb. 
17.04 Berita Pers. 

117.25 Concert. 
17.30 The Hill Billies. 
17.50 Lagoe piano. 
18.15 Njanjian Joseph Sehunidt. 
18.30 Berita Pers. 

| 18.45 Orkest Geraldo. 
19.00 Concert. 
11925 Concert. 
| 19.50 Vocaal. 
20.00 Lagoe2 baroe. 

| 21.00 Phohi-Relay. 
| 21.10 Programma Hawaiian oleh ,,The 

Sophisticated Hawaiians”. 
| 22.00 Programma roepa2. 
22.30 Orkest Victor Silverster. 
28 00 Toetoep. 

batan, pilihlah obat jang 
soedah termasboer 

diperanakan 

PIL BIDADARI. 

Djangan keligad 
dikemaloean, 3 

jang sanget teroetams 
djabannja bhoeat 
Njonja-njonja dari 
dan kesoesahan jak: 
hoeboeng dengan p Bk: 

orang prampoes 
seperti kepoe- 
Ytiao.d.L Ll 

    

»” “ 1 ” 

- 3 7, 73 

SENTOS 
OBAT BENGEK (ASTHMA) 

Semoeca orang poen tentoe telah ketahoei kesengsaraannja orang jang 
penjakit bengek, hingga apabila pada sa'at jang keliwat pajah, 

hilanglah orang poenja angen-angen atau keinginan oentoek dapetken ke- 

Ini obat kemoestadjabannja ada jang Special boeat, mengobati penja- 

Tenggorokannja tida kepempet lagi, napasnja djadi lega dan senang, 
batoeknja berenti dan bisa enak tidoer. 
.- Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa 

| tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada kesoesahan. Djika 
'dipakei pada waktoe timboel koematnja penjakit, bisa ternjata khasiatnja seperti obat soentik 
sadja, demikian poela boeat hilangken batoek bisa dengan gampang, pendeknja dipakaenja me- 

ati bisa sampai sampoerna menoeroet kita poenja kemaoean. 
Ban PENJAKITNJA : Boeat bengek, sakit didjalanan napas, antero batoek, batoek re- 

djan (batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, mengompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit 
: Mir dan boeaf antero penjakit djantoeng jang membikin lelah. 

HARGANJA: per fiesch isi 20 tablet . 
Ini obat2 bisa dapat beli ditoko-toko Japan jang mendjoeal obat, kapan tida ada atau ke- 

habisan boleh teroes pesen dikami poenja toko. 

Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

K. ITO & Co. 
| Telf. 205 Batavia 

Besar 

telah saja katakan tadi, jaitoe karena 
barangkali ia ada merasa sedikit ter- 
singgoeng oleh pembawaan sifat2 toe- 
an itoe, sebaiknjalah — menoerocet pi- 
kiran saja — djika toean lekas2 me- 
njatakan kechilafan toean dan lain-lain 
ja kepadanja! 
““nJang paling moesikil!” kata Mr. Na 
kawa setelah berdiam sedjoeroes ,,ia- 

“lah so'al tjita2 toean itoe! Toean ber 
| maksoed akan menoendjoekkan, bah- 
wa penghinaan jang demikian itoe, boe | 
kanlah pada tempatnja. Tetapi,........ | 
bagaimanakah daja toean akan mem- 

— »Dengan ketjakapan dan wang.. 
sapa 

  

| mentjari wang itoe?” 
— ,,Dengan modal (kapitaal)......... 

  

| Mendengar bemipediban jang tang- 
“kas dan dioetjapkan dengan bersoeng- | 
goeh hati itoe, Mr. Nakawa mengeroet | 
|kan keningnja seketika laloe bertanja | 
poela: 

|. »Djika toean dapat kapitaal itoe, a- 
pakah jang hendak toean oesahakan?” 

-— ,Saja akan berniaga — memboe- 

  

  | ka toko di 1 Ang, Tn menoe- 

  
Goena kamoe poenja kese-. 

Pakei sadja ini PIL B9) peda 

10 Minggoe per doos F 4.25 

— ,,Bagaimana 'ichtiar togan akan | 

kalau? dapat toean memberi saja dja- 
, Plant” 
ang telegram dan soerat ki 

Diotem at ig aan, 
6.00 Tanda waktoe. Pemb. 
6.04 Soeara pagi. 
6.15 Berita Pers. K 
6.30 Lagoe gembira. 
7.15 Berita Pers. 
7.30 Programma roepa2. 
9.00 Ork. Lajos Kiss. 
9.30 Soecara Paul Robesson. 
9.50 Draai-Orgel. 

10.15 Lagoe Perantjis. 
10.40 Ork. Marek Weber, 
11.15 Soeara Alfred Piccaver, 
11.40 Ork. Albert Sandler. 
12.00 Oentoek orang sakit. 
12.30 Programma vocaal. 
13.10 Lunchprogramma. 
14.30 Toetoep. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.04: Berita Pers. 
17.25 Vocaal. 

18.00 Radio-cursus tentang Stenogra- 
tie. 

Berita Pers. 
Piano-concert. 
Vocaal. 
Concert. 
Programma roepa2. 
Phohi-relay. 
Opera. 
Toetoep. 

18.30 
18.45 
19.20 
19.30 
20.30 
21.00 
21.10 
23.00 

Pe 239 
» » 1,55 

3 1.10 dan F 0.55 

  

f 0,70 
C
a
 

  

roet kejakinan hati saja, hanja dengan 
djalan berniaga itoe sadjalah saja akan 
dapat mengangkat deradjat ketoeroe- 
nan saja kembali!” 

— ,Toean pernah berniaga?” 

jang saja tidak ada mempoenjai kapi- 
taal sendiri, Mr. Nakawa!” 

toean itoe?” 
Demi Allah, Mr. Nakawa! Se Ti- 

inodal 4-5 riboe dollar sadja, saja be- 
rani menjanggoepi akan dapat  me- 
ugembalikan djoemlah itoe dalam tem 

empoenja!” 
— Beri saja kesempatan oentoek 

berpikir barang 4-5 hari, Mr, Amran! 
Moedah2an dapat hendaknja saja 
Mengicheaikan djoemlah 'itoe boeat 
toean!” 

22 » Terima kasih, Mr. Nakawa!”   

Inilah salah satoe ketjakapan sa- 
ja jang telah banjak memberikan hasil 
nja kepada beberapa boeah kantor da- ' 
gang, dimana saja diberi pekerdjaan se 
lakoe sales-man (toekang djoeal)! Sa- 

— »Sesoenggoehnjakah pengakoean : 

dah ocsah banjak2, melainkan dengan 

po 3 tahoen paling lama kepada jang 

(Akan disamboeng.) 

           
      

  

      

  

                

        
     
        
      

    
        

   
     

      
       

          
      
      

    
         
   

  

   
    

Ad 

         

      

      

      

    

  

        
   
   

    

      
    
    

      
   
    

    

      

   
   

    

   

        

       

KS
O 

M
E
A
 

GA
) 

 




