
ena oe- 

pertoekangan 
ybahan dari politik pengang- 

an jang lebih besar terha- | 
ap soal kesehatan ra'jat berhoe- 

boeng dengan soal kelaparan. . 
oe soedah mendjadi 

. Boekan satoe doea 
dikatakan ',,beroe- 
a merasa bangga, 

sa dari toentoe- 
il over oleh bebe- 

! Tweede Kamer. Soeng- 
demikian, kita djaoeh dari 

. Jang kita toenggoe - toenggoe boe- 
kan soeara setoedjoe sahadja melain- 

| keinsjafan dari  pemerentaii 
seng oentoek melakoekan segala 

an jang kita inginkan itoe. 
tidak terdjadi (disoeroeh 

z0 ja), selama itoe 

C1 Djerm 
dische Staatsregeling. Tak ada 

ng principieel, semoea boleh 
2 ,robah sini robah sana”, te- 
si dan maksoed praktis tetap 

rti sediakala. Dalam bahasa Be- 
landa oesaha demikian itoe diseboet- | 

tan ,,lap-middelen”. Mengertinja...... 
pe x erdjaan setengah-setengah. 

“.waktoe en kr bahaja 
perang, jang boekan lagi ' 
pada siang hari” akan tetapi betoel 

toel ada. Goena keselamatan Neder- 
nd dan Indonesia diboetoehi per- 

dan jang senjata-njatanja ten- 
“ perhoeboengan baik dan adil 

Nederland dan Indonesia. Per- 
ngan baik beroepa saling mem- 

'Perhoeboengan adil ber- 
Ijoed saling menghargai berda- 

r doedoek sama tinggi dan sama 

| Indonesia. 
c Indonesia soedah dima- 

saha jang tjotjok dengan 
1 waktoe.-Kita seboet sadja 

g belakang. Pertama peti- 
kedoea gerakan 

rlement.  Petitie- 

e Ini tidak ada, Dari it 
kian kalinja kita ketjiwa 

AAA pemanen 1 7 2 

, 

Jang seharoesnja diperboeat seka- | Yam 
“rang 'ialah memenoehi panggilan | 

, momok 

a | Direcbsur-Hoofdrednoteur M. TABKANI 

“Paris, Selasa (Reuter): 

“New York, Selasa (Havas): 

djadi satoe. 

Lo nden, Selasa (Havas): 

. Tidak moengkin tinggal netral. 

New York, Selasa (T. Ocean): 
. Dalam keterangan bersama-sama ter 

dapat 33 pendeta dan lain2 orang jang 
terkemoeka jang menjatakan, bahwa 
kaoem Christen tidak dapat tinggal az 
tral dalam keadaan konplik internasio- 
nal dewasa ini. 

Dalam keterangan mereka diantara- 
.nja dikatakan. 

»Kemenangan. 

dapat dibantah lagi tentang mendjadi- 
kan .tamatnja keadilan, dengan poela 
berachirnja pekerdjaan bersama2 dika 
jangan internasional. Dan poela ber- 
achirnja dasar2 perdjandjian dari doe- 
-nia Christen. 

Inilah alasan2nja, mengapa kaoem 
Christen jang netral djangan tinggal 

terhadap kemoengkinan2 hasil 
dari konplik ini. Dan djangan diloepa 
«an menjatakan sympathienja dengan 
memberi bantoean kepada mereka jang 
mengharapkan”. 

. Amerika dan Inggeris bermoesja- 
warat. ' 

Washington, Selasa (Reuter): 
Ambassadeur Inggeris, lord Lothian 

pada hari ini telah mengoendjoengi mi 
nister Cordell Hull oentoek membitja- 
rakan tentang keadaan, jang disebab- 
kan karena penghentian pengiriman 
tembakau Amerika kepada Inggeris, 
Minister pertanian, Wallace dan lain2 
pembesar pemerentah bersama lain2 
orang partikelir mendesak kepada De 
partement State oentoek mengadjoekan 
protest kepada Inggeris. Mengapa ti 
clak diberikan devies2 oentoek pembe- 
lian tembakau dari Amerika. 

“enoeroet kabar Cordell Hull akan 
meminta kepada pemerentah Inggeris 
socpaja  kekoerangan dari pemakaian 
tembakaunja dapat kiranja dipenoehi 

| Amerika “memprotest kepada Inggeris. 

Washington, Selasa (Reuter): 
Kini dikabarkan, bahwa State De-   partement telah mengadjoekan protest 

Amerika di Laoetan Tengah. C 
li Gibraltar, dimana menoe 

kapal2 Amerika itoe ditahann 
3 an ditahan demikian 

ap kapal2 Italia. Da 
pemerentah Ameri! 
.mempertjepat penj 

pada pemerintah Inggeris. Ada- 
tindakan itoe diambilnja karena | 
boengan Inggeris terhadap ka-|- 

Na pegang 

| Perantjis mengekor Inggeris dalam 
0... mendjawab protest Amerika 

Kritik pedas2 terhadap pedato Caurchill/, 
|. “4 Reservisten Belgia boleh poelang 

2.0. PERANTJIS MENDJAWAB NOTA PEMERENTAH PANAMA. 

| Perantjis sama sekali tidak dapat melepaskan hak?nja jang ditetapkan 
1 | oleh hockoem internasional, oentoek mengambil tindakan-tindakan terhadap 
- | serangan-serangan Djerman jang dilakoekan dalam daerah keamanan dari ma- 

Il | rine jang djaraknja 300 myl, sebagaimana tertera dalam nota Amerika jang 
(dikirim pada 25 December. Menoeroet kabar djawaban itoe pada azasnja 

5 | bersamaan dengan djawaban Inggeris jang dikirim berhoeboeng dengan pro- 
n | test Amerika dan 20 anggota repoebliek Amerika jang Minnja. 

HURCHILL HENDAK MENJATOEKAN MEDAN PERANG? 

| Dalam kalangan politik dan dalam pers Amerika pedato dari Churchit! 
| toe dipandangnja sebagai peroebahan 
| tang tjara mendjalankan peperangan. 
|. Pertama kali dinjatakan, bahwa berhoeboeng dengan agressie Roeslan 
terhadap Finiand, maka nampaknja haroes diakoei poela, bahwa lambat laoen 
pehak geallieerden haroes djoega memandang Sovjet Roeslan sebagai moe- 
.soeh sebagai sikap terhadap Djerman. Dan menoeroet doegaan orang peda- 
to Churchili itoe ada poela langkah osntoek meleboerkan kedoca medan pe- 
perangan jang kini sedang-sedangnja berdjalan dengan berkobar, hingga men- 

| “Grachtpolitiek) dari | dj | 

besar dalam pendapat Inggeris ten- 

»BOEKAN PESAWAT SAJA” KATA INGGERIS, 
Tentang doegaan, bahwa pada 22 Januari pesawat? R.A.F. telah ter- 

| bang diatas Holland Selatan, maka kini dengan opisil ministerie penerba- 
ngan menerangkan, bahwa setelah dilakoekan 
pesawat itoe tidak moengkin kepoenjaan dari Inggeris. 

Kaoem Christen tidak boleh tinggal astra! 

penjelidikan jang teliti njata 

pabrik itoe terpaksa tidak dapat berdja 
lan dalam waktoe doea atau tiga boe- 
lan. 

Lebih landjoet. dikabarkan, bahwa 
Gestapo telah malakoekan tangkapan 
terhadap beberapa anggota dari per- 
koempoelan kaoem boeroeh. 

Samboetan pedato Churchili. 
Stockholm, Selasa (Tr.-Ocean) 

da achir toelisan dalam ,,Stock- 
Tidningen” ditera 

. 

api toh tidak akan membawa peroe- 
bahan. Karena njata-njata minister ma 
rine dari Inggeris itoe telah mengeloe- 
arkan pendapatannja tentang negeri2 
netral demikian roepa, hingga kiranja 
menimboelkan protest jang keras. 

-Belgia tenang kembali. 
Brussel, Selasa (Tr.-Ocean): 
Soerat kabar Brussel ,Soir” telah 

menoelis bahwa berhoeboeng dengan 
koerang gentingnja politik internatio- 
nal, maka banjak kaoem serap (reser 
visten) jang diperkenankan poelang ke 
roemahnja. 

Kapal perang Ro 
roesak 

1000 orang mati dalam medan perang 

Eniand melawan teroes 
dengan taboh 

Kapal perang Roestan di 
Kroonstad. | 

Helsinki, Selasa (Reuter): 
Dikabarkan, bahwa beberapa kapal 

perang Sovjet Roeslan jang ketika di- 
lakoekan serangan oedara oleh pehak 
'Finland diatas Kroonstad telah me- 
ngalami keroesakan jang besar. Sa- 
 moea kapal perang jang ada di Kroon- 
stad tertimpa oleh saldjoe semoeanja. 

| Serangan baroe terhadap Ladoga. 
inki, Selasa 

ra Roes kini me   erantjam kep 
“besar. Djik 

— berhasil men 

1 Tentara 
n n terha- 

nmasse, jang dib. 
ie dan tank. M 

2 LEMBAR, LOSSENUMMER 10 Cent 
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Tindakan in diambil oentoek men- 
tjegah rintangan dalam peri kehidoe- 
pan ekonomi. Banjak dari kaoem re- 
servisten itoe mendapat verlof. 

Lebih landjoet pendjagaan spesial 
jang dilakoekan ketika diadakan mobi- 
lisasi baroe2 ini ditjaboet kembali. 

— Sidang minister Belgia.” 
Brussel, Selasa (Tr.-Ocean): 
Semalam telah dilangsoengkan si- 

dang minister.  Menoeroet kabar mi- 
nister oeroesan loear negeri, Spaak, te 
lah memberi keterangan serba sing- 
kat tentang keadaan politik. Lebih 
landjoet tentang permoesjawaratan i 
toe tidak dikeloearkan makloemat opi 
sil. 

Hoekoem perang dimakloemkan. 
Bern, Selasa (Havas): 
Koresponden dari ,,Basler Nachrich 

ten” di Boedapest menerangkan, bah- 
wa pemerentah Roemenia telah me- 
ngeloearkan poetoesan, dimana Trans 
syivania dalam mana terletak kota2 
Oradea Mare dan Cluj telah dimakloem 
kan hoekoem perang. Dalam kalangan 
Hongaria orang berpendapat, bahwa 
tindakan ini ditoedjoekan kepada Ho- 
ngaria. 

Makloemat pagi. 
Paris, Selasa (Reuter): 
Makloemat pagi mengabarkan, bah 

wa disebelah barat Vogezen pehak 
moesoeh mengalami banjak kekalahan 
ketika melakoekan serangan. 

Makloemat Djerman. 
Berlin, Selasa (Tr.-Ocean): 
Oberste Heeresleitung mengabarkan, 

bahwa pada 22 Jan. didaerah sebe- 
lah barat daja dari Pormasen tentara 
penjelidikan Djerman telah menang 
kap banjak tawanan dengan tidak me 
ninggalkan kekalahan. 

Dari pehak moesoeh terdapat poela 
banjak jang mati.  Djoega pada ming 
goe-belakangan armada Djerman me- 
lakoekan aksi jang berhasil bagoes ter 
hadap kapal2 dagang di Laoetan Oeta- 

|fra dan Laoetan Atlantic serta Laoetan 
-|'Timoer. Aksi oentoek menjapoe peri 

oek api dari tentara patroeli telah di-! 
djalankan menoeroet 
tetapkan. . 

'.. Makloemat malam. 
Paris, Selasa (Reuter): 
Makloemat malam menjatakan, bah 

wa dimedan perang tiada berita jang 
penting. 

plan jang telah di 

Bangsa Belanda jang tertolong. 
Genua, Selasa (ANP): 
Bangsa Belanda jang menoempang 

»Orazzio” jang mendapat pertolongan 
diantaranja J.J. Garis Hagen, G. Wit-   

pn no 

Pertempoeran diteroeskan. 

Helsinki, Selasa (Reuter): 
Makloemat mengabarkan, bahwa per 

tempoeran disebelah timoer laoet da- 
nau Ladoga oleh tentara Finland dite- 
roeskan hingga mendapat succes jang 
besar. Semoea tempat2 lainnja jang tc 
lah didoedoeki oleh Roeslan diserang- 
nja dengan mengalahkan moesoehnja. 

Ketika dilakoekan pertempoeran di 
Kollaanjoki maka terdapat lebih dari 
1000 orang jang pada hari belakangan 
ini mendapat kematin. Dalam daerah 
peperangan pesawat moesoeh bertin- 
dak sangat kedjam disebelah oetara da 
nau Ladoga, pada choesoesnja pelem- 
par2 bom. Kekoeasaan oedara Fin- 
land mengoesir pesawat2 moesoeh dan 
melakoekan penjelidikan dengan mem- 
bikin gambar2. Poen djoega artille- 
rienja melepaskan tembakan2. Menoe 
roet berita jang ditegaskan kebenaran 
nja, maka terdapat 6 pesawat Roeslan 
jang ditembak roentoeh. Sedang na- 
sib dari jang 3 lainnja beloem keten- 
toean, 

Bantoean besar ke Finland. 
New York, Selasa (Reuter): 

memberi bantoean kepada Finland kini 
telah mengoempoelkan 1 miljoen dol- 
lar. 

Djoemlah ini haroes,ditambahkan ke 
pada 600.000 dollar, jang telah disedia   Ikan oentoek diberi sebagai bantoean. 

mondt. Mereka itoe menerangkan, bah |'   

— Tarief Advertentie, keterangan kepada 
Administratie, 

  

. Bangsa Arab mengeloeh. 

Rome, Selasa (Tr.-Ocean): 
Kedoedoekan dari kaoem boe- 

roeh bangsa Arab makin lama ma 
kin soekar karena. kekoerangan 
“barang makanan. Dan djoega di 
sebabkan barang2 itoe naiknja 
harga dengan mendadak. Lebih2 
dikota2  Tuniassia, choesoesnja 
Tunis, Bizerte dan Soussa. 
,Djoega dilain2 bagian dari Airi 
ka Oetara kepoenjaan Perantjis te 
lah timboel kesoekaran2. Demi 
kianlah delegasi dari bangsa A- 
rab jang terkemoeka telah me- 
ngoendjoengi  resident-generaal. 
dari Marokko oentoek menoen- 
djoekkan betapa kedoedoekan da 
ri bangsanja. Tentang poetoesan 
dari resident generaal hingga kini 
beloem djoega terang.     
  

wa dalam kapal itoe sama sekali tidak 
terdjadi kegemparan. Sekalipoen da- 
lam tenggelamnja ,,Orazzio” itoe tidak 
tiap orang mengetahoei apa jang hen 
dak diperboeat. Karena asap mendja 
di halangan dari gerakan2nja. 

Keadaan laoetan sangat roesoeh 
hingga oentoek mendjatoehkan kapal2 
pertolongan sangatlah berbahaja. Ba- 
roe setelah kapal2 perang Perantjis 
moentjoel laloe kapal2 pertolongan di 
toeroenkan. Semoea barang2 dari ke 
doea bangsa Nederland itoe hilang ti 
dak keroean. 

Dr. Giuseppe Motita. 

Berlin, Selasa (Reuter): 
Telah meninggal doenia minister oe 

roesan loear negeri dari. Zwitserland, 
Dr. Giuseppe Motta jang telah 5 kali 
pernah mendjabat bondspresident 
dari Zwitserland. 

Maisky akan poelang. 

Londen, Selasa (Havas): 
,»News Chronicle” mengabarkan, 

bahwa sedikit hari lagi ambassadeur 
Sovjet Roeslan di Londen, Ivan Mais- 
ky akan poelang ke Moskou. 

Soerat kabar itoe menjatakan, bah 
wa Maisky itoe adalah seorang ahli 
dalam lapang keoeangan. Sedjak tiga 
tahoen ia mendjadi gezant dari Roeslan 
di Helsinki. Dan pada 1932 ia dipas- 
rahi oentoek mengadakan permoesja- 
waratan dengan Finland goena soeatoe 
non-agressie pakt. 

Dalam kalangan Sovjet Roeslan di 
Londen sedangnja itoe diterangkan, 
bahwa kabar2 jang menjatakan dapat 
nja Maisky perentah oentoek poelang 
itoe sama sekali tidak beralasan. Mais 
ky tidak akan poelang dan poela tidak 
ada niat oentoek itoe. 

paman 

eslan di Kroonstad 

Dan djoega oeang jang kini ditengah 
perdjalanan menoedjoe Finland jaitoe 
sebanjak 400.000 dollar. : 

Canada bantoe djoega. 
Ottawa, Selasa (Reuter): 
Pemerentah Canada memoetoeskan 

oentoek memberikan kredit sebanjak 
100.000 dollar kepada Finland oentoek 
membeli barang2 makanan dari Cana- 
da. 

Perlawanan dengan tabah. 
Helsinki, Selasa (Reuter): 
Ditengah2 goenoeng batoe dan hoe- 

tan lebat sebelah oetara dari danau 
Ladoga, disana tentara Finland mela- 
koekan beroelang-oelang terhadap se 
rangan2 jang dilakoekan oleh pehak 
Roeslan. Serangan itoe dilakoekan 
80 km. djaoehnja dari medan perang. 
Dan dengan ini mereka mendjalan- 
kan taktik, dimana mendapat hasil di 
sektor Suomussalmi hingga pehak 
Roeslan mengalami kekalahan jang 
sangat besarnja. 

Pemandangan Finland. 
Londen, Selasa (Reuter): 
Malam ini pehak Finland mengoe- 

moemkan pemandangannja tentang ha- 
sil dari serangan2 Sovjet Roeslan ter- 

| hadap Finla ada mi 1 " Bekas President Herbert Hoover me | en minggoe belaka 
ngoemoemkan, bahwa fonds oentoek. 

ngan ini. Dalam pada ini diterang- 
kan, bahwa $ Bana ah djoemblah semoeanja ada 6667 boetir bom jang dilempalikah di daerah jang tidak termasoek medan perang. Dan bahwa dengan djalan de mikian Finland telah mendapat keka- lahan 18 orang mati dan 109 jang men   dapat loeka2,  



    

  

    

  

   

  

   

          

   
     
      

   

    

   

   
   

    
     

  

          
  

| GELAGAT BOKROEK. 

| RI seorang jang dianggap Se- 

f bagai ahli negara Inggeris jang 

terbesar, jani Winston Ohurehill, ten 

toenja tidak hanja boeat ,,iseng- 

  

| iseng” belaka ia mengadjak negeri- 

negeri neutraal. memilih pehak Ing- 

| geris didalam. peperangan sekarang 

"3 sen dj peda o adjakan Betapapoen 4j9eJ4, o &6 

itoe: menerbitkan  gadoe dimand- 

mana. 
| 

Bagi  Inggeris sendiri, ia merasa 

mempoenjai alasan tjoekoep boeat 

mengadjak jang demikian itoe, ka- 

rena katanja, Inggeris berperang boe 

at perdamaian, atau lebih tegas, Ing- 

eris dan Perantjis akan mentjega 8 

bahwa beberapa bangsa aki keda 

'kocasaan bangsa lain. 

NA hal ini sangat berten- 

tangan dengan politik Inggeris sen- 

diri, ta'oeroeng didjadikannja alasan 

dj Ns 

. 
- 

agan sekoenjoeng-koenjoe
ng 

chawatir kalau Polen dil. diperintah 

5 ngsa Djerman, tetapi Ingger:s 

aini ah memegang beberapa 

banjak tanah-tanah djadjahan. 

" Demikianlah, maka dimana-mana 

timboel pertanjaan Orang: betoel2kah 

Inggeris membela kedamaian dan de- 

mokrasi? Djika betoel, tentoenja le- 

bih doeloe India diberi pemerintahan 

jang berdasar kepada pilihan ra jat 

India sendiri, begitoe djoega lain-lain 

djadjahannja. 

Diatas kita katakan, bahwa mkare- 

na  Inggeris membela kedamaran , 

maka is merasa berhak mengadjak 

negeri-negeri neutraak bersatoe de- 

ngannja boeat menghrantjoerkan N a- 

3. 2 

Adapoen diberbagai-bagui negeri, 

adjakan ini mendapat djengekan. 

Pahak Djerman menjatakan, 
bah- 

wa adjakan seroepa itoe menoen- 

djoekhem betapa karaat Inggeris 

jang sebenar-benarnja, jani bahwa 

Inggeris  sedjak dahoeloe ingin ME- 

ngikat lain-lain negeri dalam gelang- 

gang perdjocangan sekarang ini. 

Poen ada poela jang berpendapa- 

tan, bahwa adjakan Inggeris ini ber- 

dasar kepada kejakinan, bahwa be- 

sok ataw loesa tentoe kekoeatan Bols 

: akan menghadapkan bajo- 
jenrgme 5 
netnja kearah Inggeri3. 

Haka oleh karena segala tindakan 

Roeslan sekarang imi dianggap djdjik 

oleh kebanjakan negeri, itoelah se- 

babnja laloe Inggeris merasa berhak 

mengadjak negeri-negeri neutraal 

ikoet berperang memilih p€haknja. 

Djika misalnja (harapan sedikit) 

negeri-negeri neutraal maoe, tentoe- 

nja sebahagian melawan Djerman 

dan sebahagian . melawan Roeslan, 

sedang Inggeris sendiri ..... $ paling 

djaoeh “letaknja, sehingga djangan2 

paling banjak, hanja alat sendjata- 

nja sadja jang dikirimkan. 

Selain daripada itoe, maka sepan- 

djang pendapatan kita, adjakan Ing- 

geris itoe MEMANG soedah tjotjok. 

Boekan tjotjok dengan akal pikiran 

kita, tetapi tjotjok dengan. .. Bana 

keadaan negeri Inggeris sendiri. 

Seperti orang tahoe, ketika orang 

memboeat kata-sepakat di Wimchen, 

Inggeris tentoenja tidak ajal lagi 

oentoek menghantjoerkan Djerman 

kalem tempoh hari ia soedah siap per 

sediaan negerinja. 

Tetapi sesoedah  Miinchen, betoel 

nampak Chamberlain dan Hitler se- 

bagat “dewa-perdamaitan, dan keda- 

maan dosnia soedah pasti akan ke- 

kel, tetapi perbocatan sesoedah, Min 

chen dari Inggeris dan Perantjis, dc- 
mikian pocla Djerman (menjoesoen2 
sendjata) menjebabkan seloeroeh doe | 

-'nia lebih chawatir lagi, bahkan lebih 

insjaf, bahwa penerang BNN 

djadi sesoedah Minchen akan lebil 
seram lagi, discbabkam “bertambah? 

nja dat sendjata. “3. 

— Pendek kata, pada waktoe itoe k 
lihat Inggeris dalam keadaan beloem 
sedia. Dan pada waktoe Polen diser- 
boe oleh Djerman, Inggeris t 
beloem  djoega lengkap. persediaan- 

nja, hanja berkata sadja, bahaya ia. ... 
lebih koeat dari Djerman (menoe- 
"set pamflet jang disebar-sebarkan 

“dari oedara didatrah, Djerman). 
Tetapi baroe2 ini Lord Halifam, 

menteri Inggeris boeat oergesan loear 
negeri berkata: LM 

    Pena Tr 

   

  

   

    

    

,Kite tidale meman- 
dang ketjil tenaga mx 2806h, dari ikoe 
segenap tenaga kita I-aroes kita per- | 
goenakan!?” 

tentoenja | 

| kan lebih besarnja kekoeatan moe- 

| I-haja Bolsjevisme. Apa lagi djika dl- 
'hingat, bahwa baik Nazi maoepoen 

.
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Bazaar K.B.I. di Gang Kenari. 

siapa poela, jang mt 

oe ikoet membantoe? 
Di ,,Pemandangan” telah diberita- 

kan bahwa K.B.I. tjabang Djakarta pa 
da tanggal 3 Februari akan mengada- 

kan bazaar di G. Kenari. Pada waktoe 

ini mereka hiboek bekerdja. Mende- 
ngar kabar djoega bahwa toean Zon- 

der worstelaar-bokser jang terkenal a- 

kan membantoe oesaha ini berhoe- 

boeng dengan sebagian dari pendapa- 

tan ini akan dihadiahkan kepada All In 

donesian Jamboree. (Perhimp. Perche- 

mahan  Kepandoean Indonesia Oe- 

moem). Oesaha jang berdasar sosial 

ini memang tjotjok dengan sifat2 toean 

Zonder, soeka bekerdja oentoek oe- 

moem. Siapa lagi jang tidak akan ma 

oe ketingalan? 
Bana Probe 

Dies Natalis IL.V.S.V..ke IV. 
25 Januari di Ko 
ningsplein West 17 

Perkoempoelan kaoem stoeden pe- 
rempoean Indonesische Vrouwelijke 
Studenten Vereeniging nanti pada 

tanggal 25 boelan ini djam 5.30 sore 

akan mengadakan Dies Natalisnja 

jang keempat, bertempat digedoeng 

Teoshophie Loge di Koningsplein Wt. 

17, dengan minoem teh. 

N.I.LA.U. Programma. 

Programma goena tengahan ta- 

hoen ini dalam afdeeling Betawi dari 

Nederl. Ind. Athletiek UPnie sebagai 

berikoet: 
11 Februari: estafette (4 X 100, 

4xX400 dan 10X 100meter Olymp. es- 

taftte). 
23 Maart: Batavia — Bandoeng. 

17 Maart: Wedstrijd goena orang2 

baroe dan individueele vijfkamp. 

Penghabisan Maart, permoelaan 

April: 4 wekelijksche afstand-mar- 

schen. 
4—5 Mei: Marsch doea hari: 

19 Mei: Athletiek-wedstrijd goena 

,cracks” dan eerste clubkampioen- 

schappen. 
26 Mei: Pertjobaan ketangkasan. 

—0— 

Sarikat Pegawai Partikelir Indonesia. 

Toean Moh. Djamro menoelis: 

Lebih doeloenja  mengoetjapkan 

,selamat” kepada perkoempoelan 

jang soedah di bilang masoek diliang 

koeboer bisa hidoep kembali dan ha- 

rap"hidoepnja tadi seperti adji-adji 

Tjondrobirowo. Dan dengan datang- 

nja ini perhimpoenan terserah pada 

masjarakat apa bisa djalan apa tidak 

itoe tergantoeng dari adanja saudara 

saudara jang mempoenjai kewadji- 

ban oentoek mengobarkan ini. Ia 

itoe ddo. 21 Januari 1940 bangoenlah 

dari tidoernja jang njenjak tahadi 

sebab kedinginan ,S ari kat 

pegawai Particulier In- 

domesia” di Djakarta. Perhim- 

poenan ini soedah mendapat recht- 

persoon. Dari itoe di sini saja seroe- 

kan pada. soedara-soedara jang be- 

loem menggaboengkan diri harap de- 

ngan tempo jang tjepat sigra meng- 

gaboengkan pada perhimpoenan ini, 

sebab djika kita telat soedah tentoe 

kita akan tersesat. Di sini saja se- 

roekan lagi pada soedara - soedara 

lebih baik berhoeboengan sama bes- 

tuurslid sendiri agar bisa mendapat 

keterangan adres pada t. Soeradji 

p.a. Knilm Batavia-C., (harap se 
mentara, pakai soerat). 

SN Jaa 

Indonesia Moeda. 

Pada tanggal 21 Januari 1940 In- 

denesia Moeda Tjabang Djakarta te- 

lah mengadakan rapat tahoenan dise 

kolahan Pergoeroean Rakjat Kramat 

oentoek membitjarakan jaarverslag, 
Perpindo, ,,Sekitar soeara Indonesia 

Moeda” dan memilih pengoeroes ba- 

roe oentoek tahoen 1940. Soesoenan 
pengoeroes baroe: 

| Ketoes3: t. Soebagjo Reksodipoero, 
Wakil Ketoea 1: t. Soejoso, Wakil 

Ketoea 2: n. Soekendah, Penoelis 1: 

't. Abdoellah, Penoelis 2: t. Soemono, 

Penoelis 3: t. Abd. Madjid, Pemban 

toe Oemoem: t. Warsito, Bendahari 

1: t. Soebijono Tjitrowinoto, Benda- 
hari 2: n. Soepijah, Badan Keoea- 

ngan: n. Leila Ncerlian, Badan Cur- 

sus: t. Soejono, Badan Sport: t. Moe- 
hadi dan Winardi, Badan Kepoete- 
rian: n. Soekendah, Badan Pers dan 
“Propaganda: t. Kadarman. 
  

Achirnja Winston Churchill men- 
tjari kawom, seakan-akan menanda- 

soeh dan mengentarakan adanja ba- 

“Bolsjevisme, kedoea-doeanja ' boelat 
'matnja hendak meroentoehkan ke- 
kocasaam Inggeris, oentoek. ........ 
ganti berkoecasa didoenia.   

  

AN 
asma“ PN ANA, mania 

Doenia P.K.V.I. 
Congres ke Vi di Dja- 
karta. 

Rep menoelis: 
. Oentoek memboektikan oesaha bersa 

ma dalam kalangan P.K.VI. kini dapat 
diberitakan, bahwa Congres jang ke 
VIII dari perkoempoelan itoe akan ber 
tempat di Djakarta didalam boelan Ju 
ni jang akan datang. 
Dalam pada itoe dapat diberitakan 

telah dapat dioesahakan  berdirinja 
Kring baroe jang bertempat di Glodog 
meskipoen kring ini beloem officieel di 
akoe sjah oleh H.B:P.K.V.I. kenjataan 
telah memboektikan kemadjoeannja. 

Maka pada tg. 21 Januari hari Ming 
goe jang laloe telah diadakan pertemoe 
an segenap anggauta P.K.VI, oentoek 
membentoek pimpinan dan pengoeroes 
baroe, telah di moefakati, sebagai be- 
rikoet: 

Ketoea — toean Moh. Dalil. 
Wakil ketoea — toecan Emon. 
Penoelis I — toean Toegiman. 
Penoelis II — toean Kaprawi. 
Bendahari I — toean Wikanta. 
Bendahari II — toean Djamsa 
Dokter2 jang ikoet: 

1. Toean Dr. R.M. Slamet Sudi Tan 
mahat pagi djab 9 sampai Na mn 
2. Toean Dr. R. Boenjamin, Rebo so- 
re dari djam 5 sampai 6. : 
2.. Dr. Liam Hian Ho, Senen sore dari 
djam 5 sampai6. 
4. Vroedvrouw Djoelaeha, hari Rebo 
sore dari djam 5 sampai 6. 

Andalan 

Doenia B.8. 

Berhoeboeng dengan an 
dana Bogor mendjadi Dg pgn 
kasbetoeng, tentang lowongan Weda- 
na ditempat itoe kini dapat diberita- 
kan, bahwa toean R.Hardjadiparta 
Wedana Bekasi menempati keweda- 
nan Bogor. Assistent Wedana Pasar 
Minggoe jang pernah melawat ke Bo 
ven Digoel kini diangkat mendjadi 
Wedana Djampang Tengah. (Rep) 

Sekolah Thabib T e 
Telah loeloes dari sop aan 

bagian kedoea nona S. Kruyt H.H 
Breedveldt, Moh. Ibrahim, Lauw Hok 
Tjwan, Oey Oen Bie dan R. Soehardi 

Telah loeloes dari artsexamen bagi 

PEMANDANG 

an kedoea t.t. Oey Kiem dan A. Hida- 
yat. : 

Bonds-examen. 
Dalam rapat paling achir diada- 

kan oleh pengoeroes harian ,,Bond 
yan Vereenigingen voor Handels-on- 
derwijs in Nederlandsch-Indi8”, di- 
poetoeskan hoeat dikemoedian hari 
menandakan . Ajoega oedjian persia- pa alam handelscorrespondentie 
bahasa Perantjis dan Djerman. Oe- 
djian itoe diadakannja dalam boelan 
April dari tiap tahoen. Adapoen ini 
adalah berarti sebagai pertjobaan sa 
dja. Oleh karena itoe moelai boelan 
yaa 1940, maka akan diadakan oe- 
jian perlengkapan bo xhou- 

den, bahasa Belanda, ta Ag ra 
tjis dan Djerman. : 

Sal pak 

Defensie-uitvoerrecht 
Ea (emban 
alam “besluit 19 Jan.  ditetar 

seboeah verordening Pa aa 
berisi persediaan tetang kembalina 

       

   

Berita P.T.T. 
Telegram partikelir ke Rusland di- 

bolehkan memakai bahasa Roes, Djer- 
man, Inggris, Perantjis, Oekrainia, Ouz 
bek, Toerki, Georgie, dan Armenia. 

Nama dan voornaam pengirim diha- 
roeskan sebagai tanda tangan. Tanda 
perobahan PC. jg. dibajar (tanda soe 
dah menerima). 

Telegram partikoelir boeat Austra- 
lia code pendek haroes dimoeatkan da 
lam dienstaanwijzing. 

Dengan officieel consul-generaal ne- 
geri Belanda di Singapoera memberi ta 
hoekan bahwa pemberian tahoe no. !, 

jang ada dalam staatsblad Strait Set- 
tlements no. 1 dari 2 Jan. 1940, dalam 
telegram jang berhoeboengan dengan 

Straits Setilements boleh memakai co- 
de sebagai berikoet lagi: 

Bentley's Complete Phrase. 
Bentley's Second Phrase. 
A.B.C. 6th Edition. 
Peterson's 3rd Edition. 

—0—. 
Diidinkan berpaktijk. 

Diidinkan berpraktijk sebagaai  ver- 

loskunde di Indonesia nona M.r. Siti 

Sangidah. 
Diidinkan berpraktijk sebagai apo- 

thekers-assistenten di Indonesia nona 

J-B: Dencher, tt. Mas Hoesen Oetara, 

Kwa Tiong Tjoe R, Soediono dan Tan 
Tjwan Ho... 

“meng pama 

. Penghasilan garam di Djawa Barat. 

Djoecalan garam di provincie Djawa 
Barat dalam boelan . December 1939 

2.265 ton dengan hasil f289.920.- Da- 

lam boelan November 1939 2.274 ton 

dengan hasil f291:072.-, dan dalam 

boelan November 1938, 2.160 ton de- 
ngan hasil f276.480.- 

—AO— 

Menegakkan iman pendoedoek jang ter- 

kitjoeh. 

Oesaha Moehamadijah 
Dibelakangan in pendoedoek dikam 

poeng Tomang jang djaocehnja dari 

Pasar Tanah Abang 3 km. soedah 

mendapat keterangan2 jang boekan2 
tentang mereka, hingga boleh dikata- 

kan, bahwa penghidoepan. djiwanja 
sedikit tergontjang. 

Berhoeboeng dengan ini, maka doe 
nia Moehammadjjah. telah berdaja oe 
paja oentoek menegakkan bathin 

jang sedikit berkitjoeh ini, dengan 
mengadakan rapat oentoek memper- 
dengarkan soal-soal agama, perloe 
oentoek mengembalikan tegaknja 
djiwa jang koerang tenteram itoe. 
Rapat itoe pada hari Minggoe jang 
laloe dengan dikoendjoengi oleh 1.k. 
20 orang, jang perloe kepada penjoe- 
loeh. 

Kiranja dengan ini imannja akan 
kembali tegak. 

. aa 

Kapal2 berkoendjoeng lagi ke Singa 

poera dan Coiombo. 

Maskapai pelajaran ,, Nedl.”memoe 
toeskan oentoek menjoeroeh kapal2nja 
bersinggah lagi ke Singapoera dan Co 
lombo, manakala kapal2 itoe berlajar 
poelang. Hal ini moelai tanggal 17 
boelan depan, dan moelai bertolaknja 
kapal:,,Oldenbarneveldt” dari Priok. 

Goena kapal2 jang berlajar keloe- 
ar soal ini tjoema ditetapkan dengan 
semaocenja sendiri boeat sementara   defensie-uitvoerrecht j “Aa 

tahoen 1940. jang diberikan 

  

Ka. 

  

1. 

Djika kita melihat angkatan Re- 
genten jang telah dilakoekan di West 
Java adalah sangat baik sekali, boleh 
dikatakan, 'adil dan perloe dapat poe 
ajian. Tentoe semoea angkatan itoe, 
voorstel datang dari Goebernoer ke- 
pada Wali-Negeri, dan semoea itoe 
melihat djoega keadaan tempat dan 
Lelga Par dang tinggal dalam 

3 30 etjaKa i boleh dioepakan. apan poen tidak 

. Boektinja, angkatan Regent Le- 
“bak, Regent Pasien Tjiamis, 

    

   

   

  

   
   

  

Soemedang . Koeningan, aa 

KN sae ne nose 
salah malahan tepat sekali. 
Ked ini, adalah boeah peker- 

hoe keadaan West-Java, sebagai BB 
ambtenaar, dan mengetahoei semoea 
peke 1 dari fihak bestuur bang- 

Soerat-soerat kepada redactie b $ Ka | 6 a- 

njak sekali djoemlahnja, seolah-olah 
ra'jat dae ah Meester-Cornelis i 
mendapatkan seorang Regemt tan disoekai olehnja. Oleh karena Mees- 
ter-Cornelis adalah regentschap jang 

entscha - Net | 1 ate 
lah perloe diambil dari bagi NA 

Teranglah soeara Djatinegara, soe 

   

  

  Men Bekam tai 

Nara 
  ara jang minta perhatian kepada ra'- 

PERANAN GAN ANN 

waktoe (Aneta). 
LA AI— 

Knee   

Siapa jang harces djadi regent 
2. Meester-Cornelis 

DJALAN JANG BAIK, OENTOEK MENGANGKAT POETERA BETAWI 
DJADI PATIH DALAM DAERAHNJA SENDIRI. 

Oleh: Realist. 
jat, teringatlah djoega soeara-soeara 
orang toea-toea jang mengatakan, 
bahwa Regentschap Meester-Cornelis 
hendaklah dipegang oleh seorang Re 
gent jang tahoe seloek-beloeknja ke- 
adaan ra'jat, dah mengetahoei men- 
taliteit ra'jat ditempat itoe. 

Meester-Cornelis. Perasaan persa- 
maan, democratie, adalah dalam re- 
gentschap itoe, dan lagi poela, dae- 
rah Meester-Cornelis, penoeh dengan 
tanah particulier dan ra'jatnja per- 
loe djoega dapat pimpinan dari jang 
atas. 

.,Donker Meester-Cornelis”, tem- 
pat jang terdjadi sering kali peram- 
pokan, pemboenoehan, jang selama- 
nja sangat diperhatikan oleh pembe- 
sar BB, disebabkan hanja terdorong 
oleh keadaan jang memaksa. 

Kita mengetahoei, bahwa dalam 
Provincie West-Java, hanja ada se- 
boeah regentschap jang sangat berat 
sekali, jaitoe Meester-Cornelis. 

Maka itoe ta'salahnja, djika peme- 
rentah haroes memikirkan siapa jang 
akan djadi Regent dalam daerah itoe. 

Tjinta kepada ra'jat, pembela ra'- 
jat, banjak initiatief, dan banjak pe- 
ngalaman dalam regentschap jang 
penoeh dengan tanah particulier, si- 
fat kemanoesiaan dan lain-lainnja 
itoelah jang boleh didjadikan sjarat 
Regent jang akan ditjintai oleh ra'- 
jat. Meester-Cornelis, 

LA AA Na ENARE SE Da2 
| PAGINA IL 

DITJAPI 
poen isteri) tamatan Kweekschool 
atau H.ILK, oentoek ditempatkan 
di Sekolah Moehammedijah ke2 di 
Teg-l, moelai 1 Februari 1940 de- 
ngan disertai diplomanja. 
Soerat lamaran soepaja dialamat- 

TEGAL. 

ap | AR RN et TR Ka 

Promosi toean Morison. 

Hari Djoem'at tanggal 19 Janoea- 
ri 1940 atas koeasa ketoea faculteit 

der Rechtsgeleerdheid, prof. mr. Jb. 
Zeijjemaker, toean H. H. Morison, 
secretaris residensi Betawi menda- 

      

man. Sebagai lebih dahoeloe dikabar 

kan dia membela proefschriftnja: 
»De Mendapo Hiang in het district 

Kerintji”. 
Perhatian boeat kedjadian ini be- 

sar, teroetama dari pehak ambtenaar 
bestuur Eropah. Antara lain ada ha- 
dir goebernoer Djawa Barat, resi- 
dent Betawi, assistent-resident Kra- 
wang, Meester-Cornelis dan Bogor. 
Regentpoen banjak jang hadir, seba- 
gai boepati Betawi dan Krawang dll. 
Banjak dari toean2 itoe disertai oleh 
njonja dan Raden Ajoenja. 

Sesoedah ketoea faculteit mengoe- 
moemkan angkatannja mendjadi dok 

J. P. Duyvendak memberi selamat 
jang pertama kepadanja. 

Achirnja doktor moeda dengan njo 
njanja mendjamoe hadirin dalam sa- 
lah satoe roeangan coilega Sekolah 
Hakim Tinggi. (Aneta) 

—0— 

Moetasi ,,Kadaster”. 
Dipindah dari Kad. kantoor Batavia 

I ke Bandoeng,Soean C.|.W. de Jong, 
dari Semarang ke Batavia I, t. Mas 
Roes. 

Dari Padang ke Benkoelen mtk 1, i. 
Parmohonan Sahimin Hasiboean, dan 
Moenir Jagoebij. 

Diangkat mendjadi Im. bij het Ka- 
daster, dan bertempat di Medan, jai- 
toe t. Th. van Rhee, jang ini waktoe di 
toenggoe poelangnja dari verlof loear 
negeri. (M. St.) 

Berhoeboeng. dengan meninggalnja 
t. Irdjawinata, mantri-politie Bivak Pal 
merah, pada tg. 7 Dec. j.b.l. di Ban- 
doeng, boeat pengganti beliau itoe di 

Aboellah, jang baroe diangkat dari Ban 
djar bilangan Tasikmalaja. (M.St.) 

—0— 

Pertandingan boksen. 

Aneta mendengar kabar, bahwa bok 
ser Oliveiro, sesoedah accountant E.F. 

tjoek soerat permohonan, apakah dia 
dapat mengadakan pertandingan bok- 
sen sebagai pengganti E.F.J. Oleh 
pembesar jg. bersangkoetan permoho 
nan itoe diloeloeskan. 

Dengan kepoetoesan resident Beta- 
wi, toean A.W. Oliveiro, tinggal di Cey 
lonweg, Betawi, diberi idjin bocat me- 
ngadakan pertandingan2 boksen dalam 
waktoe dari 20 Januari 1940 sampai 20 
Januari 1941. 

Djikalau Regentschap Meester- 
Cornelis akan dapat seorang Regent 
jang mempoenjai deradjat jang ting- 
gi itoe, kita tentoe akan dapat bilang 
ditempat itoe ta? akan terdjadi apa- 
apa. 2 
Sebagaimana kita mengetahoei 

djoega, disampingnja itoe, Meester- 
Cornelis haroes mempoenjai Regent, 
boekan sadja jang dapat mentjipta- 
kan keadaan terseboet, tetapi haroes 
dapat bersatoe dengan 'oelama-'oela- 

seboet. 55 
Kita .selamanja berlainan faham 

boleh djadi dengan jang lain. Kita 
mengetahoei, bahwa oelama itoe sa- 
ngat besar pengaroehnja, djika oem- 
pamanja seorang goeroe mengatakan 
poetih 'moeridnja tentoe akan toe- 
roetkan dia, maka itoe dalam daerah 
Meester-Cornelis haroes jang djadi 
Regent jang soedah lama bergaoel 
dengan 'oelama-'oelama, dan dapat 
djoega ilmoe itoe. 
Garis-garis ini kita pakai oentoek 

memadjoekan keinginan dari sebagi- 

nelis. 
Oemoem djangan salah sangka, 

noelis jang mace mendorong seoran . - an apaan tidak, kita hanja memberi Sa 

roes djadi Regent Meester-Corneli 
sebab ra'jatnja ta'dapat bonita | Ha 
apa, dan kita minta ke'adilan terha- dap ini, sebab ra'jat dalam daerah 
itoe sangat mengharapkan seorang 
Regent jang mempoenjai sifat itoe. 

Tjoekoeplah kita terangkan seba- 
gai pendahoeloean tentang ini, dan 
siapa jang kita harapkan oentoek 
djadi Regent Meester-Cornclis? 

—. Sabar samnai hesok,   

Seorang Pengadjar (Lelaki maoe- 

kan kepada Pengoeroes. Moeham- 
madijah b/g Pengadjaran Tjabang 

pat gelar doktor dalam ilmoe kehak2 

  

tor, promotor promovendus, prof. mar. 

Palmerah Bat.-C. ditempatkan t. -R-“ 

J. ditangkap polisi, mengirimkan sepoe - 

ma jang ada dalam regentschap ter- 

an keinginan ra'jat dari Meester-Cor 

bahwa kita ini sebagai seorang pe- 

kepada pemerentah, siapa jang ha- 
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La paRmiy NIJ POLITIK ISLAM BAROE? 

| Sedangnja Kongres PSI. masih 
000 berlakoe di kota Palembang, maka Aneta 
D0 enerima berita, bahwa di Tanah Djawa 
D0 Ini (dak akan lama lagi akan didirikan 

| orang sebocah partij politik Islam ba- 

00 Kern atau benih dari kaoem partij ba- 
| roe itoe terdiri dari orang-orang dari 
- »Komit€ Pertahanan Kebenaran” (KPK) 

— jaitoe golongan oposisi dalam kalangan 
PSIL, jang timboel disebabkan oleh di 
royeernja toean S.M. Kartosoewirjo, sa- 
lah seorang anggota bestuur jang terke- 
moeka (Beliau beberapa th. mendjabat 
secretaris oemoem dalam Poetjoek Pim- 

- Dinan , dan paling belakang mendjadi 
. vice president Dewan Partij S.I. Red. 
1 Pem). | 
|. #enoeroet berita dari kalangan politik 

Loemipoetera, katanja, tidak koerang 
| Cari 25 tjabang PSI. jang akan mengga- 

Colongan ini berniat mendirikan partij 
haroe, sesoedah pertjobaan oentoek ikoet 
hadir dalam kongres PSII di Palembang 
G'tolak oleh hoofdbestuur PSI. 

   

    

   

     
    

    

   

Sesoedah selesai persiapannja, maka 
partij baroe ini akan mengadakan open- 
bare vergaderingnja jang pertama diko- 
ta Betawi. : 

Aneta mentjatat: Kalau benar niatan 
itse dilakoekan, maka sekarang inilah 
scw ah ketiga kalinja ada perpetjahan 
delam PSI, Jang pertama dalam tahoen 
1933, ketika toean dr. Soekiman diroyeer 
jang laloe mendirikan ,,Partij Islam Indo 
nesia” jang dalam Volksraad diwakili 
olih toean Wiwoho. Kedoea dalam ta- 
hcen 1936, ketika toean? ELA. Salim dan 
A.x. Sangadji dikeloearkan dari Partij 
itce, jang laloe mendirikan Penjedar. 

h: Demikianlah berita Aneta itoe. 
9. Sepandjang pengetahoean kita, hingga 4 sa'at ini, hanja 2 & 3 tjabang jang ikoet 
, keloear, sehingga djoemlah 25 itoe sa- 

ngat kekeliroean. 

Poen semendjak keloearnja tcean dr. 
So3kiman, boekan PIT jang sekarang jg. 
dicirikan, melainkan lain lagi, sebab PII 
jang sekarang ini sama sekali tidak ada 
hosboengannja dengan keloearnja dr. 

 Sookiman tempo hari. 

  

: e EL. PUBLIEK MOEDA DAN PENDOE- 
DOEKNJA. 

23 Keterangan dari Redaksi. 

Berhoeboeng dengan keadaan pada 
2 “ini waktoe antara Finland dan Rus- 

land, maka dilembar IT hari ini kita 
sadjikan pada pembatja »Pemanda- 
ngim”, seboeah kcrangan dari ta- 
ng nnja. tocan Sareso Wirodikardjo, 
doctoraal student tsda Handelshoo. 
geschool di Rotterdam jang telah 
tinggal 8 boc' wi lamanja di Finland. 

Te
 
A
O
.
 

Ver'oek meloeaskan pengetahoe- 
tnrja mako toean terseboet didalam i boe'an April sampai boelan Juli 1939, 
bersama-sama temannja student 
toren  Soemitro-Dj johadikoesoemo, 

|  Otuh Departemen Kolonifn (bagian San Hurdel) dipekerdjakan pada jaar- 
beurs di Helsinki oentoek mendjadi 5 pembantoe dan djoega sSoepaja men- Re dapt kesempatan mempeladjari in- 5 dustrie2 dan perdagangan dilocar N. e 

2 derlamd. 

Gumbar kedoea student ( berpakai- 
Lan xaSional Djawa) baroe bertjakap 
£. #jakap dengan Consul-Generaal Ne- 

derlend di Helsinki pernah dimocat | dalain ,,Pembangoen” No. 26. 

T
A
N
A
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Kosndjoengan moerid Taman Siswa 
Djatinegara. 

Dipimpin oleh ki 
Mohammad. 

a
a
 

Tadi pagi moerid Taman Mocda Pe nelas 6 dan 7 dari Taman Siswa Dja- R. tinegara dibawah pimpinan toean Mo | he. mad, salah seorang pamo: 
toe bersama toean Laksito, t : tang kekantor Pemand 

Kana 'Perloenja oentoek menambah psi 
| tahoean jang sedikit loeas diloear | .. pengadjaran didalam gedoeng seko 

lah, jang memang dirantjangkan 

   
   

  

: disi- 
sh da-      

      

    

ea UE dalam memimpin moerid2nja | Aa kearah kemadjocan. Kebetoelan h: ini hari Rebo Wage, jaitoe hari pen: 
c-dikan jang choesoes, dimana moe-| 
rid2 tidak mendapat peladjaran2bia-| Pe sa, melainkan diberi kesempatan oen- | tc. menfjitjipi lain lapangan 

  

   | tambahrja ilmoe dan penget: 

pn gian handelsdrukkerij dan zet- 0 terij serta bagian advertentie, ! tie dan atministratie mendapat k 
f in sekedar keter 

toean Soendoro, salah seorang lid dari redactie-staf "3 

  

   

    

  

   
   

    

   

   

   

   

    

goena | R 

LAN MAL LAMA NN MURAH 
N 

Dewan Rakijat. 

Persidangan 1939— 
1940 23Jam (940. 

Pada hari Selasa Dewan Rakjat de 
ngan lengkap telah mengadakan persi 
dangan oemoem jang pendek boeat me 
nerima dan menjoempah anggota ba- 
roe toean J.A. van Helsdingen. Seba 
gai diketahoei toean J.A. van Heldingen 
itoe adalah termasoek fractie LE.V. 

Sebeloem oepatjara itoe dilakoekan 
ketoea, toean Mr. J.A. Jonkman dengan 

berdiri dari tempat doedoeknja, jang 

ditoeroeti oleh hadirin, mengoetjapkan 
beberapa patah kata toeroet bersedih 

hati dengan ketjelakaan jg. menimpa 
K.N.LL.M. itoe. 

Kemoedian toean J.A. van Helsdingen 
diterima mendjadi anggota dan disoem 

pah poela. Sesoedah itoe rapat oe- 

moem dittoetoep. 5 

Antara soerat2 jang dioemoemkan o- 

leh secretaris pada waktoe rapat moe- 

lai diboeka, antara lain2ada: 

Kepoetoesan stadsgemeenteraad Pro 

bolinggo oentoek menjetoedjoci mosi 

regentschap Keboemen tentang perbai- 

kan goeroe desa. 

Sepoetjoek mosi dari Comite Perta- 

hanan Islam di Loemoet (Sibolga). Da 

lam mosi itoe dinjatakan keberatan ter 

hadap moengkinnja terdjadi penjaboe- 
tan artikel 177 LS. - 

Selain dari sepoetjoek soerat per- 
mohonan pedagang2 Pasar Senen ke- 
pada Procureur Generaal. Dalam soe- 
rat permohonan itoe diminta bantoean 
dari pehak polisi berhoeboeng dengan 
godaan toekang tjopet, jang meradja- 
lela di Pasar Senen itoe. (Aneta). 

SA 

Roch boedjang sawah membikin pem- 

balasan. 

Senen jl. Landraad Meester Cor- 
nelis sedjak djam 9 pagi sampai ham 
pir djam 6 sore telah memeriksa per- 
kara pemboenoehan dikampoeng Poe 
lo Ketjil daerah Tjikarang, jang per- 
nah diberitakan disini. Korban jang 
diboenoeh seorang boedjang sawah 
jang setia kepada madjikannja nama 
bapa Bahar. Madjikannja ini seorang 
hartawan jang hendak di tipoe oeang 
nja oleh mantoenja nama Djenal. 
Dari sebab mantoe jang itoe tahoe 
boedjang sawah ini mendjadi hala- 
hgan oentoek nijatnja jang djahat, 
dengan di bantoe oleh beberapa orang 
boedjang sawah itoe di krojok di poe 
ter lehernja, setelah mati di sembe- 
lih. : 

Pemboenoeh jang kedjam ini men- 
Gapat pembela dari pengadilan toean 
Hilman ambtenaar Landraad terse- 
boet. Meskipoen dalam perkara ini 
terdakwa terseboet tjoba moengkir 
Gengan keras. dapat di kirakan tidak 
akan loepoet dari pada hoekoeman, 
karena doea saksi jang bermoela 
mendjadi terdakwa sebab toeroet 
memboenoeh jang bernama Bedong 
dan Arari, didjadikan kroon-getuigen, 
masing-masing memberatkan. Wak- 
toe pada politie mereka berdoea me- 
ngakoei toeroet memboenoeh, tetapi 
pemeriksaan ini mereka poetar sedi- 
kit, tjoema mengakoei toeroet meng- 
gotong mait itoe. 

Demikian doea saksi poela berna- 
ma Rain dan-Sawal, tahoe ketika ba- 
pa Kepah jang di boenoeh sedang di 
krojok. Setelah mati, di boeang mait- 
nja di sawah. 

Banjak lagi saksi jang beloem di 
dengar dan pemereksaan di oendoer- 

rkan sampai tanggal 3 Februari jang 
akan datang (Rep.) 

Han ola 
Seorang anak ketembak. 

Dari Solo diwartakan, bahwa hari Se 
inin jbl- ketika diadakan peladjaran me- 
nembak oleh legioen Mangkoenegaran 
seorang anak jang berada dibelakang: 
boelan-boelanan ketembak mati. Se- 
'boeah komisi mengadakan penjelidi- 

. Ikan tentang ketjelakaan itoe. (Aneta.) 
  dmna   

TONTONAN. 

   | SAWAH BESAR 

          

   

    

  

    

   

    

    

    
   

|..san jang menoedjoe ke Canton 
| itoe, — menoeroet berita dari 

    

MASIH RIBOET DI TIMOER DJAOEH. 
Demonstrasi? di Tokio. 

Toki0, Selasa (Reuter): 
Ratoesan orang ini hari telah 

mengadakan demonstrasi?nja di 
depan ambassade Inggeris ber- 
hoeboeng dengan adanja pena- 
hanan kapal ,,Asama Maru”. Pin 
toe-pintoe gerbang dari ambas- 
sade “toe didjaga oleh poelisi 
jang bersendjata lengkap. 

- Kepada orang-orang banjak 
itoe telah diperkenankan oen- 
toek mengirimkan deputatie, jg. 
memberi seboeah nota kepada 
ambassadeur, dalam mana dinja 
takan tentang memerdekakan 
orang2 Djerman jang ditahan 
dan soepaja Inggeris dengan se- 
lekas-lekasnja  poela meminta 
maaf kepada Djepang. Adapoen 
memerdekakan. orang2 Djerman 
itoe . haroes dilakoekan dengan 
setjepat-tjepainja poela. 

Sikap keras dari soerat2 kabar 
5 Djepang. , 

Dari soerat-soerat kabar Djepang, 
jang telah menjatakan perasaan ter. 
kedjoetnja terhadap penahanan ka. 
pal ,,Asama Maru” itoe, maka soerat 
kabar ,,Asahi Shimbun” menerang- 
kan, bahwa soeara, ketika kemarin 
diadakan permoesjawaratan antara 
antara ambassadeur Inggeris, Sir 
Robert Craigie, dan vice- 
minister Oeroesan Loear Negeri Dje- 
pang dan djoega ketika Djepang me- 
madjoekan protesnja. adalah soeatoe 
soeara jang ,,dingin” sekali, sedang- 
kan disamping itoe ,,/Miyako Shim- 
bun” soedah mengoemoemkan seboe- 
ah mosi dari ultra-nationalistisehe 
Tohokai-partij, mosi mana jang di. 
tempatkan didalam soerat kabar ter- 

ngat menarik perhatian, dalam mana 
diadakan  permoesjawaratan an- 
tara ambassadeur Inggeris, Sir 
»menghina kepada Keradjaan Dje- 
pang dan meroepakan soeatoe barang 
jang meroesak djiwa segenap ra'jat 
Djepang.” 

Djerman jang memberi tjonto? 

Londen, Selasa (Havas): | 

dari Djepang terhadap penahanan be 
berapa orang2 Djerman jang sedang 
berlajar dengan kapal Djepang ,,Asa 
ma Maru”, maka didalam kalangan? 
diplomatiek Inggeris ditegaskan, bah 
wa tindakan2 ini tidak hanja berse- 
soeaian dengan oendang-oendang da. 
ripada volkenrecht, tetapi djoega, ka 
rena pehak Djerman dalam pepera- 
ngan sekarang ini soedah memberi 
tjontoh-tjontoh ja'ni tjontoh-tjontoh 
tentang penahanan orang-orang pere 
man Inggeris, jang ketika itoe bera. 
Ga dalam kapal-kapal netral. 

Didalam kalangan2 diplomatiek di 
peringatkan, bahwa pada tanggal 24 
September 1939, sebosah kapal ke- 
poenjaan Zweden, ja'ni kapal ,,Kron- 
prizessen Margareta” telah ditahan 
oleh seboeah kapal perang Djerman 
dan 11 -orang penangkap ikan jang 
soedah ditolong oleh kapal Inggeris, 
jang kapalnja barangkali melanggar 
seboeah perioek api atau boleh djadi 
djoega ditorpedo, soedah sama dita- 
han. 

: Seroean Chiang Kai Shek. 
Chungking, Selasa (Reuter) : 

Sore.ini Chiang Kai Shek soe- 
dah mengeloearkan pemberian- 
tahoe kepada keradjaan2 jang 
bersahabat dengan dia, pemberi- 
antahoe mana jang mengan- 
doeng isi pengoemoeman tent 
persetoedjoean, jang didoega te- 
lah terdjadi antara Wang-Ching 
Wei dan Djepang. Hal ini me- 
noendjoekkan, bahwa Djepang 

| berniat akan merampas Tiong- 
kok dan menjelesaikan hegemo- 
nie di Pacific. Iapoen telah ber- 
seroe kepada keradjaan2 terse- 
boet, soepaja keradjaan2 ini de- 
ngan setjepat-tjepatnja mengam 
bil tindakan2 jang positief oen- 
toek memberi pertolongan kepa- 

.da Tiongkok dan mendjaoehkan 
dari segala tindakan2 jang kira- 
nja moengkin akan melemahkan 
perlawanan Tionghoa, " : 
Selandjoetnja poen didengar ka- 
bar poela, bahwa ministerie Oe- 
roesan Loear-Negeri Tionghoa 

| kemarin soedah mengoemoem- 
“kan tekst dari persetoedjoean 

. terseboet kepada ambassade Ise. 
| ar-negeri dan kepada legatie2. 

" 1 | Canton dikepoeng Tionghoa. | 
“'Chungking, Selasa (CNLA): 
. Pasoekan2 Tionghoa jang ber- 

“ gerak madjoe dari lima djoeroe   
seboet disebocah roeangan jang sa. |. 
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BOGOR. 
Examen typen. 

. Atas 'oesahanja Inst: ,,BURTA- 
MA” Bogor, maka pada hari Ming- 
goe tanggal 21 ini boelan dengan ber- 
tempat. di gedong persaudaraan di 
Buitenzorg telah dilangsoengkan Fe- 
deratie examen Typen dari Typeur- 
sussen jang tergaboeng dalam exa- 
men Federatie terseboet. 

Oedjian dimoelai poekoel 10 pagi 
dibawah pimpinan examen-commissie 
Toean2 Dr. Soebroto, M. Soerjodi- 
poetro,  Noerasa dan Moehd. Safei 
dengan dibantoe oleh beberapa hulp- 
examen-commissie Toean2 Mr. Alwi 
S. Osman, D. Abdoellah, N. Arief, 
Soetarto, R. Boerda, dan Toean 
Wahjoe dari Djakarta. 

Adapoen candidaten2 jang toeroet 
ambil oedjian ini kali, semoeanja ada 
69 pemoeda2 poetera dan poeteri 
dari matjam2 golongan: Tionghoa, 

dari Typcursussen : 
Instituut ,BURTAMA” Bogor 27 can 

didaten, ,,BRAWIDJAJA” Mr. Cor- 
nelis 18 candidaten, ,,0OEPAJA KAR- 
JA” Kramat Bat-C. 7 candidaten, 
(SAM) De Unie school Tanah Abang 
4 candidaten, ,,DE VLUGGETIEN” 
Tjiandjoer 13 candidaten. 

Pada poekoel 4 sore baroelah exa- 
men selesai dengan berkesoedahan 
58 candidaten jang boleh diberi dip- 
loma dan 16 tidak loeloes. 

Adapoen candidaten2 jang boleh 
diberi diploma jaitoe ialah pemoeda2 
dan pemoedi2: 

1. Moehamad, 2. Harmaen, 3. Soe 
.karno, 4. Mej. Soetinah, 5. Mej. Soe- 
  

Hongkong. — soedah dapat me- 
njelesaikan pengepoengannja ter 
hadap kota Canton. 

Selain daripada itoepoen dide- 
ngar kabar poela, bahwa telah 
terdjadi keriboetan di Canton, 
dimana beberapa keloearga dari 
opsir-opsir Djepang soedah moe- 
lai memoendoerkan dirinja dan 
dimana poela telah terdjadi ke- 
riboetan tentang alat2 pembaja- 
ran. 
Harga2 dari barang? di Canton 

Sbedah moelai naik, dimana pendoe- 
doek menolak oentoek menerima oe- 
ang2 biljet militer Djepang. 

Kata penoetoep dari berita terse- 
boet jalah: ,,Canton sekarang soedah 
mendjadi kota mati”. 

  

DJERMAN. 

Samboetan Djerman atas pedato 
Churchill. 

Geneve, Selasa (Reuter): 
Koresponden dari ,,Basler Nachrich- 

ten” di Berlin menoelis, bahwa djawa 
ban dari pehak Djerman terhadap peda 
to.Churchill barangkali akan menjebab 
kan permintaan jang sangat-sangat ke 
pada negeri2 netral oentoek meninggal 
kan Volkenbond. Karena keanggotaan 
Volkenbond itoe tak dapat disatoekan 
dengan kenetralan. Lebih landjoet di 
kabarkan, bahwa ini sangat mendapat 
perhatian dari pehak netral. 

AO— 

INGGERIS. 

Kapal Inggeris karam. 
Londen, Selasa (Hayas): 

Admiraliteit mengabarkan, bahwa ta 
di pada laroet malam pemboeroe tor- 
pedo ,,Exmouth' "telah karam karena 
melanggar perioek api atau kena tor- 
pedo.. Dichawatirkan anak kapalnja sa 
ma sekali mati. Anak kapalnja ber- 
djoemlah 175 opsir dan pegawai ren- 
dahan. 
  

MolenvlietOost 17   
      

Belanda dan Indonesier, jaitoe ialah” 

san masam » 

siani, 6. Soekarjano, 7. Sobri, 8. Mej. 
Fatimah, 9. Soetio, 10. Djakaria, 
11. Achmad, 12. Mej. Djenab, 13. Soe- 
giman, 14. Pandji, 15. Mej. Welly, 
16. Oeng Koen Koan, 17. Ang Ho 
Goan, 18. Hoesen, Affandi, 19. Mej. 
Kartini, 20. Mej. Joenarsih, 21. Har- 
tono, 22. Enang Effandi, 23. R. Moch 
tar, 24 Haroen Alrasjid, 25. Djoena- 
edi, 26. Mej. Soehaemah, 27, Razak, 
28. Simin, 29. Soemana, 30. Liang A 
Joen, 31. Sirman, 32. Mej. Groto Lien 
83. R. Michroz, 34. Soemardimihar- 
dja, 35. Mej. C. v, Dijk, 36. Hardjo- 
widjono, 37. Mej Adriana, 38. Man- 
soer, 39. Mej Nafsiah, 40. Mej. Sitti 
Romlah, 41. Mej. Fatimah, 42. Mi- 
harsa, 43. D. Gigir, 44. M. Soekardi, 
45. Djakaria Tj., 46. Abdoelmoekti, 
47. Hanaffie, 48. Mej. R.E. Garma- 
nal, 49. Koesnen, 50. Hoesen Dja'tar, 
51. D. de @uljoe, 52. Mej. Ch. Raran- 
ta dan 53. Mej Djowarsih. 

BANDOENG. 
Parindra. 

Parindra  tjabang Bandoeng: telah 
melangsoengkan Cursus oemoem, ber- 
tempat di soos Mardi Hardjo.  Koen- 
djoengan memoeaskan. Jang dicursus 
kan tentang staatsrecht oleh Mr. Soe- 
paran, 

Diantaranja ada nampak t. R.ALA. 
Mohamad Achmad gepensioneerd Re- 
gent Koeningan (ajah dari Nj. Mr. Ma- 
ria Ullfah). 

Pada djam 10.45 cursus ditoetoep de 
ngan selamat. 

Kalau temanten baroe menjetuur 
auto. 

Hari Kemis j.l. sepasang merpati jg. 
baroe menikah telah pelesir menoedjoe 
ke Tjiandjoer mengendarai autonja 
sendiri. Sambil mengendarakan autonja 
itoe ta' loepanja si sogami bertjanda. 
hingga loepa darataw, tangan sebelah 
memegang stuur, dan jang sebelah la- 
gi memeting......... dan tahoe2 waktoe 
di kampoeng - Tjiboeroej Padalarang 
autonja. telah menoebroek pohon dja- 
har. Oentoeng ketjelakaan ini tidak be 
gitoe hebat.. Hanja si soeami dapat ioe 
ka dikakinja, dan isterinja tangannja 
kedjepit pintoe autonja. 
  

  

  

  

  

MERAPI MOERKA. 
Sepandjang berita Aneta dari Djokja, 

di Solo dan sekitarnja terlihat ada hoe- 

djan aboe. 

Tentang hal ini post Babadan hari ini 
menjatakan, bahwa semalam poekoel 
12.38 laroet tengah malam sekoenjoeng- 
koenjoeng goenoeng Merapi nampak be- 
kerdja lebih keras, jang 8 menit lamanja. 
Dalam pada itoe ia memoentjratkan ba- 
njak aboe dan asappoen nampak mem- 
boeboeng. 

Selain dari pada itoe terlihat poela api 
seperti halilintar. 

Hoedjan aboe disekitar Solo dan Kla- 
ten itoe nampak djalan kearah djoerang 
Woro. : 

Djaroem Seismograaf bergojang sa- 
ngat roesoeh. 

# 

- Lebih djaoeh Aneta di Semarang me- 
nerima berita dari administrateur onder- 
neming Delanggoe, bahwa diantara Solo 
dan Klaten ada hoedjan aboe jang agak 
lebat. 

Dari onderneming tembakau Paion Ar 
djo diterima berita, bahwa pendeedoek 
melihat api dari kawah goenoeng Mera 
pi, serta terasa hoedjan pasir dan aboe. 

Kota Delanggoe djalan-djalannja ber- 
lapis aboe sekarang ini. 

Jang agak gandjil onderneming kopi 
dan teh ,,Soekaboemi” jang letaknja di 
lereng goenoeng Merapi itoe sama sekali   

   

  

Mintalah demonstratie dari 

model paling baroe, 

.PINGHO" 
Telet: 1674 Bt/Telef: Mc. 673 

Tan's G'amophone Handel 
PASSAR BAROE 

Telef, WI. 6286 

tidak terasa soeatoe apa. 

   

SNN ee) LAN ANIA 

Radio 

    

Bekassiweg No. 2 

PR Seda LE Dp He Bip Lg pa PA Du megah. AA 
NA Sa H1 Lagian ksih 

  

LEMBARAN KE I PAGINA Iii. 

    

e (9 

   
     

    

        

       
    

    

     

  

   
   

   

     

  

   

   

  

   

        

   

   

 



       

   

      

      
     

   

    
    

    

      
    

  

    

    

   
     

    
      

      

              

      

   
    

  

    

  

   

    

  

UARI    

  

   

  

0 TANS FILM COMPANY persembahken productienja jang 
PN Na OA Tn Kedoea: 

| dengen keroekaapnja semcea yeronton MISS RCEKIAH — 
—. BR Rd MOCHTAR dan EDDY T EFFENDI brikoet KARTOLO — .B  SAPRI — MOESA dar dibantoe oleh ratoesan orang lagi. 

egitoepoen Lous Koch — Annie Landouw kombali mem- 

     
   

      
     

    

       
    

   

  

  perden ken lagoe jang paling terkenal sekal : ,Krontjong 

Kemajoran”, sedengan Leo Spel dan Miss Eulis dari Ban- 
B doeng kasi denger »Krontjong Boeroeng Waled”. 

: Dalam ini film Sen Mepektan kasi denger lagoe-lsgoe jang 

merdoe sekali. Muziek sebagi biasa dioeroes oleh Krontjong ' 
orchest ,,Lief-Java” dibawah pimpinan Toean H. Dumas. 

Tiap-tiap hari main 3 kali, moelai djam 5, 
: 7.15 dan 9.45 

    

      

   

    

  

BATAV'A 

  

Moelai 24 Jan. 1940 dan malem brikoetnja 

“THE RETURN ot CISKO 
Kibs : 

. dengen WARNER BAXTER — LYNN BARI — 
CESAR ROMERD dan lain2 bintang Djempolan! 

THE RETURN OF CISKO KID, adalah satoe film 
jang soedah menggemjerken doenia. Dimana d:pet 

' samboetan jang goembira oleh semcea penonton! 

OUEEN THEATER — TANTJORAN 
Moelai ini malem Tanggal 24 — 25 Jan. 1940 

»sIhe Main Event" 
dengen 

ROBERT PAIGE — JACGUELINE WELLS 

COLUMEIA poenja film jsrg sanget Menarik, penoeh 
Actie dan Spanning! Satoe tjerita Detective jang 

penoeh Resia-resia soelit. 

  

  

   

  

GLODOK 

  

MAN NAN PENS” 

Dokter SALEKAN 
dris 

ja Dokter 

Abdulrachman Saleh 
Aris 

KWILANG ' 

“Djam bitjara 5 -— 4 s0or& 
Bceat panggil tel. 3995 Wi.       

         

AN BEE ELANG 
SAE: 

en Bijkantoor 

  

KEP RaR 
   

Agentsch p 

PEMANDANGAN 

Poengkoerweg 10. 

    
  

    

  

  

   
     

  

    

        

  

       

      
      
    
    
      
     
       

    
     
     
    
      
     
        

             

      

         
     

         

     
     

    
        
     
       

      
    
      
     
      

      
     
        

           

    

  

     

  

   

    

        
    

      

    

    

   

        

    

  

        

    

    

   Ini malam 

dan besok 

malam 

  

    

          

  

| Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum. 
  

  

Dalam satoe Paramount Film jang menarik hati 

G:PADA MALAM JANG BERSOESAH”) 

f dengan 
GRANT RICHARDS dan KAREN MORLEY 

26 — 28 Januari 1940 | | 

,RADIO CITY REVELS" 
“ GAGAK ITEM 

  

  

1 

  

— OERAT-OERAT KEPALA SAKIT.... 

  

  

THALIA BIOSCOPE 
Mangga Besar Batavia. 

    

  

Moelai ini malam 24 & 25 Jan. '40 

'THE DUKE of WEST POINT" 
Dengan LOUIS HAYWARD, JOAN FONTAINE, TOM 
BROWN & RICHARD CaRLSON. Satoe tjerita jang me- 
loek:skan sekolahan militair ..WEST PO'!NT” di Am:rka 
jang sanget menarik hsti sekali. satoe film jang loear biasa 
d-ngan banjak keanehan. Listlah Farade besar dari riboean 
cadetten, jang memberi remandangan jang djitoe dalem 
ini wakeoe kegentingan international. | 

Anak2 boleh nonton. 
  

AWAS! Moelai 26 Jan. '40 
NEW UNIVERSAL poenja film jang diakoeh paling Rame" 
Heibat. Ngeri, dari ini taon: 

» THE STORM“ 
Dengan CHARLES PFICKFORD, BARTON  MACLANE, 
PRESTON FOSTER, TOM 5ROWN, NAN GREY. 

AGENTSCHAP 
PEMANDANGAN 

DAN 
PEMBANGOEN 

di BILLITON 
K.M. ROSJAD 

Sidjoeksche-Weg 30 Tg. Pandan 

Femoea oeroesan jarg ber- 
hoeboeng dengar Pemandangan 
dan/atau Pembangoen, seperti 
pembajaran wang Jsnggaosn- 
tidak mererima keran- mema- 
sang auverten je dli. boteh 
beroeroesan dengan agent 

Djorga. orroesan tjetak me- 
nje ak (drukwerker) oemp3ma: 
circulair dll. boleh heroe:oesan 
dengan agent terseboet. 

Harap mendapat perhatian 
dari abonnes di Billiton   
  

  

  

Kepala rasa bengel, tjapee, bingoeng, kloear aer-mata rasa panas, 

.ideeng sakit, pengar, pilek, tenggorokan kering, srenta soeara serak. 

Penjakit ini aken brenti djika dipakeenja : 

 Djamoe Serie 27 
— TJAP.2 NJONJA 

Per fies (20 X mincem) f 1,—, per pak f 006. 
Bisa dapet pada: 

” DJAMOE INDUSIRIE ,IBOEs 

BATAVIA-C, . Passar Senen 110: SEMARANG Ambengan 04. 
 BARDOENG  Kosambte 182/15 s.. Kranggan West 145, 

“BOGA — Malioboro 35. SOERABAJA KI. Kebalen 18. 
MAGELANG — Gr. weg, Z- 45. Pn . Ngaglik 3-5, 
MALANG Paimealaan Z3. 1 |. Koedoesan 7. ti 
MODIOKERTGA Kediristr. 54, SOLO . Singosares 149 

Prijscourant boeat lain2 keperloean, dikasi Gratis.     
  

Obat-obat jang didjoeol oleh : 
MOHAMAD ALI 

Hoofd depot Obat Moestika Kesehatan Djalan Pasar Baroe No. 96 

telefoon No. 451 Palembang. 3 

Boedjang-Roni. Obat kentjing ketinggalan (kentjing tetes) dan lain-lain 

soedah 15 tahoen terpoedji, harganja per tube f 0.60 dan f 0.30. Sirop 

Mustika Kesehatan. ' Gampang minoemnja seperti siroep biasa. Oentoek 

lelaki dan perempoean. Siapa minoemnja tentoe dapat keoentoengan jang 

tidak ada batasnja, harga satoe fls. besar f 1.— fls. f 0.50. Obat mustika 

kesehatan. Chasiatnja beratoes matjam siapa jang soeda tjoba satoe kali 

tentoe selamanja tidak akan berpisah sama Obat Mustika Kesehatan har- 

ganja satoe fls. Besar f 0.50 satoe gls. ketjil f 0.30. Sultan Siroep tjap 

gadjah (boeat habis beranak) satoe fl. besar f 1.— satoe fl. ketjil f 0.50. 

Kartalin. Obat batoek, soedah terpoedji kebaikkannja harga satoe fl. 

# 0.30. Saboen Peroet. Obat tjoetji peroet jang tidak berbahaja harga per 

pak f 0:10. Sat 
Pesanan sampai f 5.— wang lebih doeloe vrij. Ditjari agent jang actief 

dimana-mana tempat. 

6 Memoedjikan dengan hormat. 

  

  

. “Obat-Obat Moestadjab Tiap Prauw 
   

  

  

  

Garantie 
10 tahoen 

Vulpen jang pa- 

ling bagoes 

le. Keloearnja tinta 

selaloe tetep dan 
rata. 

2e. Dipakainja enak 

dan memoeaskan      keinginannja. 

» 3e. Graveer nama di 

Be S t in 'vulpen  dengen 

: Ty gratis — dari itoe 

the orld yulpennja tida bi- 
sa hilang. 

de. Harganja moerah 

sekali. 

Gagang hitam:f150, 

Tag £1175. f 2.00, £ 2.50 

Pesenan-pesenan loear Ba- sampai f 7.00. 
tavia bisa kirim rembours. 
Waktoe pesen minta ke- 
terangan, bagaimana toe- 
lisannja haloes, sedeng 
atawa kasar Dan dari hal 
warna-warna gagangaja. 

roo ORION 
Kramat 14 Batavia-C. 

Tel. 1981 WI. 

| Gagang warna-war- 
na: 1 2,50 — £ 3,00 

£ 3,50 — f 4,00 sam- 

pai £ 12.50. 

Model ,,N« 

Gagang hitam f 250 

£4,00. Gagang Streep: 
£ 3.00 —f 4,50. Ga- 

gang Warna-warna: 

£ 4,50—-f 5,00-£ 6,00 

f 650       
  

'Neutone Pill Oentoek perkoeatken boeah gindel (nier) dan semboehkan | “— 

| sakit, pinggang, tangan kaki selaloe dingin, d.l.l. harga 1 botol f 1.25.| 

. Mixodin Papa Shesiaal boeat bikin bersih darah dan semboehkan penja- 

kit-penjakit koelit, bisoel bernama, gatel d.l.l. jang disebahken oleh da-| 

ah kotor atawa penjakit syphilis. Harga 1 botol f 1.—. 
   

   

dan daon-daon jang tjoema bisa toemboeh di Goenoeng Oen- 

toek dengen berhasil. Obatnja moesti dimasak de-| 

bisa digoenaken. Harga 1 pak f 1.50. 

    
   

      

  

blet Speciaal oentoek perkoeatken zeuw, otak dan oerat-|M: 

pang loepa, pikiran koerang koeat d.ll. Harga f2.—. | 

Dn 'ablet (Lu-Ti n) boeat tambah napsoe makan dan bikin | 

| koeat tempat makan. Harga 1 botol f 1.50. Kn 
Prijscourant dikirim gratis. "Kaloe kirim postwissel doeloe obat dikirim |M 

   

Tp PRMUW en Ga La ea 
.. Bisa dapet pada semoea toko obat Tionghoa atawa pesen sendiri pada | 

R: MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO, 
'OKO TIGA No. 64, BATAVIA. ”: 

           

    

    

    
      

  

    
   

    

  

     

      

Obat terkenal mandjoer boeat batoek lama, batoek | 
tering, sakit peparoe, banjak riak d.l.. Obatnja ada dari| 

an sedari ratoesan taon orang disana pake boeat sem-|g 

         
      

   

    

  

   

“Yrenod Sat akh barang palsoe perhatikenlah handelsmerk 3 

        

   

  

   

        

Djawa dan | 
(Dalam bahasa Indonesia 

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

PENERBITNJA: M.Tabrani, Tolbrugweg 8, MrC..' 
HARGANJA: 50 sen seboeah, terhitoeng on 

Mad oera 

  

     

    

ireskan pada toean Anwar Tjokre 
an", Ya 

an menceaggoe lama-lama oentoek membelinja, soepaja 
kehabisan! Da 

     

    

       

    

“Atoeran Pengadilan Agama Islam 
ditanah 

gi PENOELIS NJA: 

abonne ,, Pemandangan“ jang tidak ada toenggakannja: 

'seboeah, terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes 
kroaminoto p'/a ,,Feman- 

Senen 107 Batavia -Centrum, telefoon 1440 WI. 

  

   

    

  

FONDS KEMATIAN 

Abonnes lamanja psling sedi- 

kit & bosia2, diika meninggal 

asal tidak mencenggak, dapat 

uitkeering £ 255 (doea poe- 

iceh ima rospish) 

  

   

  

         
    

NN aan 

Aa 

  

  

PETJAR 
DITJARI 

Yeorang Pemoeda oemoer dibawah 
20 tahoen jang berdiploma H.I.S. 
jang tinggal di kota Betawi. 
Soerat2 dialamatkan pada No. 1092 
Adm. Pemandangan. 

  

La PELAN PAN LL LAMARAN AP 

OENDANG2 SEWA MENJEWA 
ROBMAH perise sekali cenioek els 
genaar dan penjewa roemah hargs 
tjoema f 0.90 ongkos kirim f 9.08 
bisa dapat di Adm. Pemandangan. 
  

Boekoe penoentoen bosat bikin 
SABOEN MANDI ftoilet Lymzee- 
pen) harga f0,80, ongk.s 0,04, de- 
agan aangeteekend tambah f0,20, 
bisa dapat diadministratie Peman- 
dangan. 
  

Boekoe penoentoen hoeat bikin SA- 
30EN TJOETJI harga f 1-—, ongkos 
drukwerk 0,04, dengan aangeteekend 
tambah 0,20 bisa dapat di adminis- 
tratie Pemandangan. 
  

BOEKOK PEMIMPIN BIKIN PO- 
TRET terhias dengan 64 gambar 
bergoena sekali centoek jang baroe 
beladjar harga f 0.70 ongkos f 0.95 
bisa dapat di Adm, Pemandangan 
Senen 107. . 
  

y Bisa dapat di Administratief Peman- 
dangan boekoe masakan dari TOKO 
DELIMA harga £ 150 ongkos fran- 
co f 0,4, 
  

:0ekoe masakan dan koewe2 re. 

cepten dari kookmeester POPO jang 
terkenal, tjitakan jang ke IlI, gam- 
pang dimengertikan, lebih sempoer- 
na dari jang doeloe, harga compleet 
bagian ke I dan ke II f 1,68 aange- 

Iteekend tambah f0,20. Rembours, ti- 
Idak dikirim. Pesan sekarangdjoega 
Idi administratie Pemandangan. 

I Boekoe GELDSCETETERS-ORDON- 
INANTIE hise pesen pada adm. Pes 

  

mendangan f 050 franco 10.04        

   
£ 0,64. 
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- ada kepoenjaannja. 

    

  

  | Ol. MIJ. BOEMLPOETERA 
Ni 

Ir I soerat-kabar ini no. 7 tanggal 
' 9 Januari jang baroe laloe di- 
moeat seboeah penerangan tentang 
Maatschappij jang terseboet diatas 
Ta' bisa disangkal lagi adalah maat- 
schappij ini haroes dapat penginda- 
han dari bangsa Indonesia, karena 

'ia, djika tidak salah, ada satoe-satoe 
nja peroesahaan bangsa kita jang 

ing lama didirikan, ja'ni semen- 
ia tahoen 1912, dan jang terkoeat 
poela. Memang kitapoen haroes be- 
rasa bangga dengan adanja ini le- 
vensverzekering maatschappij dari 
bangsa kita sendiri. k 

Kita tertarik oleh toelisan tentang 
maatsehappij itoe dan pada kita tim- 
boel beberapa pertanjaan jang kita 
pandang perloe dapat pendjelasan. 
Pertanjaan2 itoe bolehlah kita bagi 
mendjadi doea bagian, pertama jang: 
beroeroesan kedalam dan kedoea ten 
tang oeroesan keloear. 
Pertama: Jang teroetama me- 

narik perhatian jalah keterangan, 
bahwa ,,verzekerde pada O. L. Mii. 
Boemipoetra itoes mempoenjai hak 
Soeara (siemgerechtigde) seperti 
jang berlakoe dikebiasaan perkoem- 
poelan”. Dengan keterangan ini dja- 
di Mij. terseboet boekan kepoenjaan- 
nja aandeelhouders, sebagai kebiasa- 
an pada lain2 Mij. Djika demikian 
kita bertanja: : 

a. mengapa setahoe kita tidak per- 
nah. diadakan vergadering dari 
verzekerden, 

b. mengapa verzekerden althans 
jang kebanjakan tidak dapat ba- 
lans, winst- & verliesrekening da- 

ri Mij. itoe, h 
c. .mengapa verzekerden tidak per- 

ma dapat keoentoengan setiap 
habis tahoen djika Mij. dapat ke- 
oentoengan. sa 
Oentoek mengadakan vergadering 

sebagai terseboet di a soedah tentoc 
sadja tidak moedah, berhoeboeng 
verzekerden ada terdapat diseloeroeh: 
Indonesia. Maksoed kita dengan me- 
madjoekan pertanjaan itoe hanjalah 
oentoek menoendjoekkan conseguen- 
tie-nja dari keterangan bahwa, ver- 
zekerden itoe sebagian unggauta ada 
mempoenjai hak soeara. Oleh kerenz 
itoe maka seharoesnja mereka dapat 
djoega jang terseboet di b dan C, Se- 
bab verzekerden itoelah- jang diang- 
gap sebagai aandeelhoudersnja dari 
mij. terseboet. 

Oleh karena ,sebegitoe djaoeh kita 
ketahoei, hal-hal jang perseboet di- 
atas itoe, teroetama jang di punt a 
dan c, ta' pernah diadakan atau di- 
dapatkan oleh anggauta-anggautanja 
(verzekerden), bahkan pengoemoe- 
man balans, veriies- & winst-rekening 
poen pada hemat kita ta' pernah di- 
beritakan, maka verzekerden poen ti 
dak ada perasaan bahwa Mij. itoe 

Djika diantara 
verzekerden ini toch terdapat orang2 
jang mengakoei toeroet mempoenjai 
Mij. itoe, adalah itoe terdorong oleh 
perasaan. hatinja jang tjinta pada 
peroesahaan bangsanja sendiri, dan 
boekanlah karena pengakoean itoe di 
sandarkan pada alasan jang benar. 
Ketjoeali barangkali oentoek direc- 
teurnja atau poen orang2 jang men- 
djabat pekerdjaan jang penting da- 

  PAN UNP PPS NN Maag Naa   

Oleh M. Tahir Palembang. 

moemnja verzekerden, apalagi dimin 
ta pertimbangan, ketjoeali setiap boe 
lan haroes bajar premie. Boleh dj adi 
ada Raad van Commissarissen, jang 
mengamat-amati djalannja Mij., akan 
tetapi commissarissen ini tentoenja 
djoega boekan aandeelhouders, me- 
lainkan verzekerden jang seedah ba- 
njak djasanja bagi Mij., dan mereka 
ini poen isidak dipilih oleh anggauta2 
(verzekerden). “ 

Oleh sebab itoe soesahlah bagi ki- 
ta oentoek dapat ketentoean siapa 
jang sebenarnja 'mempoenjai O. L. 
Mij. Boemipoetra itoe. Aandeelhou- 
ders tidak ada, anggauta2nja sendiri 
ternjata ta” mempoenjai medezeggen- 
schap. Djadi maatschappij tidak, per 
koempoelan poen boekan. 

Sekarang jang kedoea. Keka- 
jaan Mij. pertama dan teroetama di- 
dapat dari premie jang dihajar oleh 
ra'jat jang mendjadi verzekerden. 
Dari oeang jang dikoempoelkan itoe, 
ketjoeali oentoek exploitatie-kosten, 
adalah dikeloearkan oentoek. 
a. ahli-waris jang telah ditoendjoek 

kan oleh verzekerden, djika ver- 
zekerden ini meninggal doenia, de 
ngan soedah memenoehi keten- 
toean2-nja, 

b. dihoetangkan pada verzekerden 
dengan rente, djika sjarat2-nja 
oentcek itoe soedah mentjoekoe- 

Hp ! 
&: mhn pendirian2 ataupoen 

- peroesahaan2, jang mengoentoeng 
kan bagi Mij. " 

Pengeloearan jang terseboet di a 
memang soedah mendjadi haknja si 
ahli waris. Tentang pengeloearan 
oentoek b tidak perloe diperso'alkan. 
Akan tetapi sekarang tentang c. Pen- 
dirian2 apakah jang telah dibikin 
oleh Mij. itoe? Jang kita ketahoei — 
entah dengan jang tidak dioemoem- 
kan — menoeroet kalender Mij. ter 
seboet tahoen 1940, jalah bungalou 
di Kalioerang dan Tenmisbaan di Djoc 
ja. Dan dalam toelisan di ,,Pemanda- 
ngan” ini, no. 7, O..L. Mij. Boemipoe- 
tra djoega mempoenjai gedoeng2 
jang bersifat ,,monument” dibebera- 
pa tempat. Malah ada jang bilang 
djoega bioscoop- dan toko-gebouwen. 

Kita tidak akan bantah zakelijk- 
njc, karena itoe sama cekali memang 
mengoentoengkan Mij., akan tetapi 
djika ditilik lebih djaoeh adalah pen- 
dirian2 itoe tidak memberi kebaikan 
pada ra'jat, verzekerden oemoemnja. 
Sebab sebagian besar dari mereka 
ini adalah terdiri dari orang2 ketjil 
jang tentoenja tidak memboetoehi 
pendirian2 itoe. Djadinja jang men- 
dapat kesenangan adalah orang2 dari 
lapisan atas. Dengan lain2 perkata- 
an: ceang jang dikoempoelkan dari 
,ra'jat” itoe dipergoenakan oentoek 
»Kaoem atasan”, 

Kita bertanja apakah tidak lebih 
baik djika Mij. kita itoe membikin 
sesoeatoe jang memang diboetoehi 
oleh ra'jat. Berapa banjak ra'jat di- 
kota2 jang tidak sanggoep mendiami 
roemah jang menjehatkan! Toch 
membikin ini tidak tentoe meroegi- 
kan bagi Mij:, bahkan boleh djadi me 
ngoentoengkan  djoega, sedangkan 
itoe memberi kebahagiaan pada ma- 
sjarakat. 

Ketjoeali dari pada itoe beloem per 
nah kita dengar jang O. L. Mij. Boe- 

  
lam mij. itoe. “| mipoetra mendermakan sebagian da- Ada poela soal lainnja jang kita 
rasa penting djoega oentoek diperha- 
tikan. Selama directie dalam tangan- 
nja t. R. Roedjito, kita mempoenjai 
kepertjajaan penoeh bahwa Mij. itoc 
dalam kebaikan dan kemadjoean. Ini 
ta' bisa disangkal lagi, karena toean 
terseboet adalah jang membimbing 
Mij. itoe dari moelai lahirnja hingga 
pada dewasa ini dengan dapat kema- 
djoean. Akan tetapi djika kelak di- 
rectie itoe djatoeh dalam tangannja 
lain orang, pastikah djalannja Mij. 
itoe tetap demikian? Dan djika tidak 
betapa akan djadinja, sebab aandeel- 
houders tidak ada dan verzekerden 
itoe coemoemnja sedikitpoen ta' tahoe 
menahoe oeroesan Mij. tersehoet, 
soenggoehpoen mereka ini jang ka- 
tanja berhak. Ma'loemat ataupoen 

. lainnja ta' pernah diterima oleh oe- 
en 

  

pat memakai 
oemoernja lagi (tem ponja soedah keliwat). 4 Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN 
Kramat 14 B — BATAVIA-O. Tel” 1949 Wel. 
sanggoep m 

Sedia katj 
at dipakai o 

   

    

   

    

   

    

iantara tocan-tocan ada 

goena keperloeai oe: 
a dan montuur kwaliteit No. 1, boe- 

  

serta anak sekola. H 
recept Dokter mata. : 

ri keoentoengannja pada pendirian 
amal atau. perkoempoelan sociaal. 
Misainja sadja pada sekolah dari 
Moehammadijah, Taman Siswa, atau 
poen roemah2 pijatoe bangsa kita. 
“Maksoed toelisan kita jang baha- 

gian kedoea ini ta' lain hanjalah soe- 
paja terdapat perbedaan antara 
maatschappij2 bangsa kita jang koe- 
at deng maatschappij2 bangsa 
asing. Kat 
Mengoem klkan ocang dengan ti- 

dak ada batasnja dan baroelah me- 
ugeloearkan oeang “apabila tentoe 
akan didapat keoentoengan poela, 
dan demikian seteroesnja, en dus zuiver kapitalistisch, adalah baik oen 
toek Mij. itoe sendiri, jang bertam: 
bah lama bertambah kaja, akan te. 
tapi ra'jat ta'kan dapat kebahagiaan 
dari padanja.   

   
      

njak sekali terda- 

Rn 

    

   
    

    

    

   

   

   

emberi advies serta membenarkan 

  

an tocan poenja katja mata. 

toean-toean dan Njonja-njonja 
a. Harga tida mahal. Terima 
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PEMANDANGAN 

  

  

DJAWA TENGAH. 

BANJOEMAS, 

  

B.I.G.M. 

Pembantoe menoelis: 
Pada hari Minggoe tanggal 14 Jan. 

1940, organisatie dari B.LG.M. afdee 
ling Soempioeh, Tambak dan Karang- 
djati, sama bikin algemeene verga- 
dering,  ketjoeali meremboeg bebe- 
rapa hal jang koerang penting, kami 
telah tjatat disini tentang perobahan 
Bestuur dari afdeeling terseboet, se- 
perti dibawah ini: 

Soempioeh Voorzitter t. Boengkas, 
Secretaris t. Mato, Tambak Voorzit- 
ter t. Saloman, Secretaris £. Kasan, 
Karangdjati Voorzitter t. Kemis, Sec- 
retaris t. Saijem. 
Berhoeboeng dengan perobahan bes 

tuur di Soempioeh dan Tambak, roe- 
panja ada kaoem rentenier jang ikoet 
berdoeka tjita, karena biasanja ini 
Bestuur adalah penolong besar dari 
rentenier TH. di Soempioeh. Memean 
soedah lama sekali !id2 B.I.G.M. tidak 
senang hatinja kepada Bestuur ke- 
doea afdeeling terseboet karena mere 
ka bertabiat jang amat kedjam ter- 
hadap kepada leden dibawah pimpi- 
nannja. Moedah-moedahan atas ang- 
katan . Bestuur jang baroe ini, dja- 
nganlah bertabiat seperti jang soe- 
dah-soedah, dan membawa kebadji- 
kan kepada semoea leden jang djadi 
pimpinannja. 

Ketjoeali perkara jang terseboet 
diatas, perloe sekali dibikin pero- 
bahan tempat pembajaran restant 
pensioen di Tambak, jang setiap boe- 
lan di kerdjakan diroemahnja toean 
edjamenawi. di Poerwodadi, djadi 
iloear kota Tambak, inilah amat 

membikin keberatan kepada lid 
jang sama tinggal di kotta Tambak, 
hendaklah kaoem pensioenan di 
Tambak sama mentjari tempat jang 
baik dan aman, djanganlah soeka me- 
noeroet sadja seperti jang soedah2, 
tetapi goenakanlah pikiran dan akai 
boedinja, goena bikin enak dan se- 
nangnja tempat pembajaran restant 
pensioen, di dessa Karangpoetjoeng 
masih didalam kota Tambak, disitoe 
ada .pendopo dari roemah toean R. 
Prawiroatmodjo Gep- Mantri Goeroe 
ada tjoekoep lebar, dan ia tidak ke- 
djam djikalau akan bertabiat seperti 
jang soedah-soedah, tentoelah tocan2 
akan disamboet dengan segala senang 
hati, apabila sama minta pindjam 
pendoponja oentoek keperloean pem- 
bajaran restant pensioen. 

Beranak di aloon-aloon. 
Baroe-baroe ini dibawah pohon bri 

ngin koeroeng di aloon-aloon Poer- 
wokerto, telah kedjadian seorang pe- 
rempoecan beranak doea (kembar), 
tetapi jang seorang meninggal doe- 
nia, lantaran itoe waktoe ada toeroen 
hoedjan terlaloe lebat, perempoean 
dan seorang anaknja jang hidoep di 
angkoet keroemah sakit. 

Membasmi koepoe-koepos. 
Pada hari Senen tanggal 15 Jan. 

1940, pengadilan Landgerecht di Poer 
wokerto telah dihoedjani oleh koepoe- 
koepoe malam, jang sama ditangkapi 
oleh politie kotta, semoeanja ada 24 
orang jang sama dapat hoekoeman 
ringan, - dan dikirimkan ke pendjara 
di Banjoemas. Kami poedjikan ke 
actiefannja politie kota ini, jang te- 
lah lama berdaja cepaja akan mem- 
basmi dan bikin bersih koepoe-koepoe 
jang sama bikin kota djadi mesoem 
itoe, moedah-moedahan tindakan ini 
akan djadi tauladan bagi segenap 
kota2 district dalam Regentschap 
Banjoemas. Dengan ini penoelis i- 
ngat poela akan boentoetnja maksoed 
"pembersihan kota jang sematjam ini, 
djikalau dikemoedian hari itoe koe- 
poe-koepoe jang telah mendjalani 
hoekoemannja poelang didessanja 
lagi, dan tidak ada pentjaharian oen 
toek penghidoepannja, bagaimana- 
kah akan kedjadiannja, tidak lain 
tentoe mengoelangi lagi pekerdjaan- 
nja jang soedah, berkeliling di kota: 

“| Oleh sebab itoe, baiklah ichtiar mem- 
basmi koepoe-koepoe ini dengan dia- 

“Idakan poela sebecah Vrouwentehtuis, katja mata, boekan oekoeran boeat ' TN 

  

    

  

     

'djadi perempoean jang hampir roe- 
sak moreelnja itoe, laloe dapatlah di 

- “beri pertolongan akan dapat penga-   Idjaran di roemah peliharaan jang 
'atoer itoe. 

| Badplaats Tambakringin. 
'Di dekatnja Poerwokerto terletak 
dalam  onderdistrict  Patikradja 
trict '”Banjoemas, adalah tempat 

emandian jang airnja mengandoeng 
belirang : ini air boleh dipergoenakan 
Obat orang jg dapat sakit koelit atau 

(sakit roepa-roepa jang tidak keliha- 
'|tan didalam toeboeh manoesia, lan- 
|taran mandi di tempat pemandian 

  

terseboet, sama dapat pertolongan 
dan semboeh dari segala penjakitnja. 
Sekarang ini tempat pemandian akan 
diperbaiki, dengan begrooting dari 
kas dessa Tambaknegara sedjoem- 
lah f 2700.— berhoeboeng dengan 
adanja djembatan Serajoe di Rawalo 
jang soedah selesai dan diboska boeat 
ocemoem, maka di Tambakringin ini 
sekarang semangkin tambah banjak- 
nja tetamoe jg sama berkoendjoeng 
dan mandi disitoe, hanjalah sajang- 
nja, ditempat terseboet sekarang ini 
boekan sadja dikoendjoengi oleh o- 
rang orang jang akan berobat, teta- 
pi sebahagian besar dikoendjoengi 
oleh tetamoe jang akan melepaskan 
hawa nafsoenja disitoe, sebab disitoe 
disediakan tempat penginapan seper- 
ti hotel jang moerah bajarannja, dan 
tjoekoep rawatannja. Djoega tempo2 
disitoe didjadikan tempat pemainan 
djoedi, jg sengadja didatangkan teta 
moe-tetamoe dari lain tempat, sepan- 
djang pengetahoean kami, jang sama 
berboeat demikian itoe toean-toean 
bangsa Tionghoa, mereka soeka seka 
li bawa perempoean atau permainan 
Dina ditempa: pemandian terse- 

oet. 

Moedah-moedahan toelisan ini a- 
kan djadi perhatian oleh jang wadjib 
soepaja kebersihan dan rawatan di 
hotel itoe diamat-amati betoel, se- 
bab sekarang politie akan bikin ber- 
sih kota, djadi djanganlah kotanja 
bersih, tetapi dessa jang dipandang 
soetji ini djadi kotor. 

Woeker dan A.V.B. 

Lagi-lagi kami toelis perkara woe- 
ker dan A.V.B. sesoenggoehnja pe- 
kerdjaan ini ada satoe pekerdjaan 
jang bertentangan, tetapi sama toe- 
djoeannja, dalam praktijknja keliha- 
tan seperti saudara, tetapi sebetoel- 
nja seperti koetjing dengan andjing. 

Woeker ialah kaoem oeang jang 
soeka menolong kepada orang jang 
perloe pakai oeang, dengan dipoe- 
ngoet rente jang dengan atoeran soe- 
ka sama soeka, djadi dengan batas ke 
sopanan, orang jang sama lari kepa- 
da woeker itoe biasanja, jang besar 
kemaloeannja boeat pindjam dengan 
terang-terang, djadi dengan diam- 
diam adjar kenal dengan Woeker ini, 
lama-lama setelah terikat betoel oleh 
Woeker, baroelah orang tidak maloe 
sama lari minta pertolongan A.V.B. 

Sekarang terdengar kabar bahwa 
P.P.B.B. akan membikin Bank, de- 
ngan maksoed soepaja ambtenaar 
B.B. besar ketjil jang sama terikat 
oleh Woeker ditolong oleh A.V.B. via 
Bank P.P.B.B. ini poen tidak berbeda 
djaoeh dari apa jang telah kami ka- 
takan diatas ini. Sepandjang pendapa 
tan kami, djikalau Ambtenaar2 itoe 
telah tertolong oleh A.V.B. goena 
membajar hoetangnja kepada Woe- 
ker itoe, tidak akan mereka dapat 
melepaskan betoel dari si Woeker, soe 
dah tentoe ini djoega ada ketjoealinja 
Malah djikalau ia ditolong oleh A.Y. 
B. dan. hoetangnja kepada Woeker 
itoe dibajar loenas, akan mendjadi- 
kan lebih berani si Woeker itoe mele- 
paskan oeangnja kepada Ambtenaar- 
itoe, lantaran pertjaja oeangnja ti- 
dak akan hilang sebab A.V.B. tentoe 
akan tolong. Djikalau Gouverne- 
ment bikin atoeran jang keras se- 
kali, kepada siapa jang telah terto- 
long hoetangnja, dilarang tidak boleh 
bikin pindjaman lagi diloear, kami 
tanggoeng akan banjak poela ambte- 
naar2 jang bekas akan dilepas 
lantaran melanggar oendang2 negeri. 

Oentoek mendjadi bandingan disi- 
ni kami akan terangkan adanja ka- 
oem .pensioenan inilah orang-orang 
pegawai negeri, kami ingat dari moe- 
lai zaman Madjapait, kaoem pensioe- 
nan soeka sekali menggadaikan pen- 
sioennja kepada rentenier, laloe dja- 
man berganti djadi ada Volkscrediet- 
bank, ini kesoekaan menggadaikan 
pensioen tidak mendjadi koerang te- 
tapi semangkin berani, laloe ganti la- 
gi djaman Pensioenbank, disini ka- 
cem pensioenan boleh menggadaikan 
pensioennja hingga 6 kali gadjih pen- 
sioen, maksoednja soepaja mereka 
dapat diangkat dari tjengkremannja 
kaoem Woeker, tetapi malah djadi 
djalan pindjaman doea, jaitoe kepada 
A.V.B. dan Woeker (sobat lama). 
Biasanja apabila mereka terima pin- 
djaman 6 kali pensioen, teroes sadja 
dibajarkan kepada sobatnja lama, jg. 
mana  sesoedahnja loenas kepada 

man seperti biasa. 
Ichtiar mana jang patoet didjalan- 

kan, boeat memberi Woeker soedah 
habis akalnja tetapi si Woeker se- 
mangkin tambah barisannja. 

Salah satoe kantoor A.V.B. ada jg. 
mendjalankan ichtiar, melarang ke- 
pada Woeker  masoek di erf kantoor 
perloe menagih, ichtiar ini hingga bi 
kin roeginja kaoem Woeker, karena Si pemindjam setelah terima ocang dari A.V,B. sama tidak soeka memba- jar hoetangnja, atau ada jang bajar   hanja sebahagian sadja. 

Woeker, teroes diminta lagi pindja- 

WARNA WARTA DARI EROPAH 
  

Eropah. 

BELGIA. 

Pemogokan dikalangan kaoem boe- 
roeh tambang. 

Pemogokan dikalangan kaoem boe- 
roeh tambang jang terdjadi pada tang 
gal 26 dan 27 December 1939 telah 

telah sampai pada poesat daerah tam- 
bang di Borinage. Koerang lebih 50 
riboe kaoem boeroeh tambang telah 
toeroet mogok, dan menoeroet kabar 
jang diterima oleh Havas, maka ka- 
oem boeroeh tambang itoe pada tang- 
gal 28 December '39, telah kembali 
moelai bekerdja lagi. 

Sebab2nja, roepanja sadja atas an- 
djoerannja Sarekat Sekerdja dari ka- 
oem boeroeh tambang jang dipimpin 
oleh Delattre, agar soepaja mereka ka 
oem pemogok soeka lagi memoelai pe 
kerdjaannja, dengan perdjandjian, bah 
wa masalah perboeroehan itoe akan 
diselesaikan pada Kongres kaoem boe- 
roeh tambang jang akan dilangsoeng- 
kan pada tanggal 29 December ”39. 

Pada tanggal 28 oleh Dewan Gaboe 
ngan boeroeh telah diperbintjangkan 
soal sebab2nja pemogokan itoe dan o- 
leh Balthazar-minister van arbeid dari 
sociaal-demokraat telah diadakan si- 
dang jang istimewa dengan wakil2 ka 
oem boeroeh dan wakil2 kaoem pe- 
ngandjoer peroesahaan bersama-sama. 

Tindakan polisi jang baroe terhadap 
Sarikat Barisan Pemoeda Socia- 

lis Brussel. 

Setelah dibeslagnja soerat berkala 
»Voix des Jeunes” miliknja Barisan Pe 
moeda, maka polisi laloe mengadakan 
tindakan jang baroe ialah dengan me- 
ngadakan penggeledahan dibeberapa 
anggauta dari Organisasi Pemoeda ito 

Prodoeksi Indoestri logam di Belgia 
menoendjoekan kenaikan prodoek- 

Sinja. 
Menoeroet keterangan2 jang diberi- 

kan oleh Statistiek2, jang dikeloearkan 
oleh Ministerie Ekonomische Zaken da 
lam boelan December, telah “ada 45 
hoogovens jang tadinja hanja 39 sadja. 

Djoemlah hasil jang didapat oleh per 
oesahaan besi dalam boelan November 
ada 281.260 ton sedang dalam boelan 
Oktober hanja 255.900 ton. Djoega 
penghasilan badja dalam boelan No- 
vember naik dari 289.790 sampai 154. 
930 ton. 

Minister Socialis djoega diserang 
Pers, 

Setelah dakwaan pada Marck-minis 
ter Katholiek, maka kini s.k. »La Libre 
Belgigue”  kepoenjaannja Katholiek, 
djoega menjerang pada Wauters, minis 
ter socialis oleh karena dia pada tang 
gal 1 Dec. 1939, pada sehari sebeloem 
nja pemogokan membajar dari Crediet 
bank Antwerpen, telah mengambil oe- 
angnja. Pada tanggal 1 December Pe 
merintah memoetoeskan tidak akan 
memberikan bantoean pada Bank ter 
seboet. Dengan itoe, 2 minister telah 
mempergoenakan kepertjajaan itoe oen 
toek kepentingan dirinja sendiri. Mi- 
nister Wauters menjangkal, bahwa oe- 
ang jang ditaroeh di Bank itoe boekan 
miliknja dia, akan tetapi ada milik is- 

Leon Blum, orang jang mendapatkan 
»Noninterventie”, mengharapkan 

adanja Interventie pada 
Sovjet-Unie. 

Leon Blum, pemimpin sosialis di Pe- 
rantjis, jang pada ketika soal Spanjol 
mendapatkan »Tidak-Interventie”, te- 
lah memberi hormat beroepa kepala 
artikel jang menjamboet pedatonja mi 
nister-president Daladier, dimana dia 
menerangkan, bahwa Perantjis telah 
memberikan pertolongan pada Finlan- 
dia. 

Dia menjatakan dengan tegas, bah- 
wa pertolongan itoe beloem lagi sem 
poerna, dan dia mengandjoerkan ada- 
nja aksi internasional oentoek itoe. Bi 
lamana perloe — katanja — djoega ha 
roes mengirimkan bantoean serdadoe. 
Akan tetapi, sebaiknja haroes dikirim: 
kan pesawat2 terbang, penangkis tem 
bakan oedara tanks dan mesioe kesana. 

—— am 

Seorang Tionghoa jang merasa be- 
sar sekli keroegiannja, laloe timboel 

memberikan soeap kepada toean Ad- ministrateur A.V.B. dengan memberi 
oeang sedjoemblah f 200.— boeat be- li rokok, tetapi oleh toean Adm. hal ini tentoe sadja ditolak, dan laloe di serahkan ketangan politie, 
(Inilah ada satoe korban dari peker- djaan Woeker jang dalam praktijk- nja seperti andjing dengan koetjing 

akal, bagaimana soepaja Woeker dan A.V.B itoe sama menetapi toedjoean   nja,, jaitoe menolong, 

Oleh: Koresponden ANTARA” di” 

mendjalar kemana-mana, dan achirnja 

pikiran jang koerang baik, telah 

djikalau didjalankan bers a AN A.V.B. tia Dari itoe kami 'ingin dapat satoe 
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  kekoeatan diri sendiri. |“ “Dengan hati iba saja teringat akan 'waktoe gembira di Suomi, begitoelah 

atas 

|. pendoedoeknja menamakan negeri 
Finlan ini. Dan betapa soekarnja saja 
menggambarkan waktoe mendengar 
“berita dengan perantaraan radio dan 
pers tentang pengeboman kota-kota 
'dan perempoean-perempoean serta 

| anak2 jang tidak berdosa. 
' Masih. terloekis dengan terang di 
'moeka saja keadaan sekeliling iboe 

— kota Helsinki jang tenteram itoe, lagi 
poela pendoedoek jang selaloe mem- 
beri moeka manis kepada kita sepan- 
djang djalan dan beberapa keloearga 
bangsa Fin jang memberi pene- 

rangan dan keterangan dalam perdja 
lanan kami berkeliling. 

.. Dalam beberapa tahoen sadja se- 
soedah perang doenia dan sesoedah 
Suomi berdiri sendiri, maka negeri 
ini telah dapat madjoe setingkat de- 

ngan keradjaan2 di Eropah Barat 
lain-lainnja. Dalam soal tata-negara 

maoepoen ekonomi, keboedajaan ma- 

oepoen pengetahoean Finlan mendja- 
di negeri jang berarti. 

& Waktoe kerapatan besar di Finlan | 

| pada tanggal 6 December 1917 me- 
— ngoemoemkan kemerdekaan negeri, 

maka 110 tahoen telah lampau se- 
djak negeri ini dipersatoekan dengan 

Roeslan. 
Soenggoehpoen 

tocan dengan Roeslan selama itoe 
tidak meninggalkan tanda-tanda ba- 
njak. Bangsa Roes tidak begitoe be- 

Bts tinggal di Finlan dan sekarang 
bangsa Roes jang tinggal di Finlan 
hanja beberapa riboe orang sadja. 

Demikianpoen djoega bangsa jang 
- dalam perdjalanan kemadjoeannja 

dapat memberantas boeta hoeroef 
hingga tinggal 0.9” sadja, boleh di 
kata dapat menghindarkan penga- 
roeh2 Roeslan. 

.. Kalau sekarang orang bangsa | 
“ Roes pergi ke Finlan atau Riga, 

— ia dapat mempergoenakan bahasanja 
sendiri, oleh karena tiap-tiap bang-. 

| sa Estlan dan Letian berbahasa Roes. 
. Sebaliknja bangsa Fin ketjoeali mem 

| pergoenakan bahasanja sendiri, poen 
.. djoega berbahasa Zweed dan jang le- 

wajat, keboedajaon, keadaan sosial ekonomi 
.. dan boeah perasaan penoelis 

Oleh : Saroso Wirodihardjo. 

Seboeah negeri jang sedang mendjadi 
perhatian seloeroeh doenia. 

'Djerman, Inggeris dan Perantiis, 
tetapi bahasa Roes malahan tidak. 

Soedah sedjak dibawah pemerinta 
han Peter de Groote Finlan merasa- 

Ikan djadjahan dari Roeslan. Radja2 
e- | Roes (Csaar) 
e- | menghargai 
L| di Finlan. Suomi pada waktoe itoe 

. pada permoelaannja 
pemerintahan merdeka 

| mempoenjai keoceangan sendiri dan 

jang dalam dan |peratoeran pendjagaan pelaboehan 

dengan kepertjajaan | sendiri. sedang pendjagaan negeri 
mempoenjai sendiri djoega. Tetapi 
waktoe Nicolaas II memerintah (toe 

|roet diboenoeh pada tahoen 1917) 
timboellah pada djaman Russifisee- 
ring (segala-galanja haroes bertjap 

| Roes.) Lebih-lebih dengan pengang- 
katan seorang Panslavist bernama 
General Bobrikof pada tahoen 1889 
|keadaan Russifiseering ini menge-, 
| roehkan oedara di Finlan. Bahasa Roes 
mendjadi bahasa opisil disamping 
bahasa Fin. Sebagian besar tentara 
Fin didjadikan tentara Roes, sedang 

| bangsa Roes dapat mendjadi Gobnor- 
| Djendral di Finlan dan mempoenjai 
kekoeasaan jang loear biasa —1903 
—oentoek mengasingkan orang2 Fin 
jang dianggap berbahaja oentoek ke 
tenteraman pemerintahan Roes di 
Finlan. - 

Sampai waktoe dan selama perang 
doenia, pekerdjaan memboeat negeri 
soepaja mendjadi sifat Roes dilakoe- 
kan dengan sangat giatnja. 

Maka datanglah malam jang 
penting, jaitoe malaman pemberonta- 
'kan November diseloeroeh keradja- 
an Csaar itoe. 

Pada tanggal 6 Dec. voorzitter 
| Senaat mema'loemkan kemerdekaan 
seloeas-loeasnja dari Finlan. 

' Demikianlah bangsa Fin moelai 
dengan perdjoangan kemerdekaan 

ta , |. Idan diatas semoeanja itoe nama jang 
begitoe persa- | paling semerbak ialah nama pemim- 

'pinnja, jaitoe Veldmaarschalk G. 
Mannerheim. 

Revolusi itoe menjebabkan Finland 
lepas dari tjengkreman Roeslan, se- 
dang kemenangan jang didapat oleh 
negeri2 sjarikat didalam pepera- 
ngan doenia, bisa mengawaskan soe- 
paja negeri itoe tidak djatoeh keda- 
lam pengaroeh Djerman. Tetapi dari 
fihak Roeslan, masih tetap dichawa- 
tirkan, kalau-kalau ia datang lagi 
menindasnja, saol mana tetap, men- 
djadi actueel. 

—. Boekti-boekti dalam beberapa wak- 
toe jang achir-achir ini menjatakan 
hal itoe. 

Dengan hati jang ngeri orang bisa 
membatja betapa seroean ministeri 
oeroesan loear negeri Finland kepa- 
da seloeroeh doenia, dalam mana an- 

pat Alan 

           

gala dj 

dari negeri ketjil jg. hanja mempoe- 
| njai 8 miljoen pendoedoek terang tida 
“bisa tahan lama melawan Roeslan jg. | 
mempoenjai 180 miljoen pendoedoek 
itoe. Dengan hati goendah orang 
membatja seroean ini, tetapi kesal 
poela, karena seloeroeh peri-kemanoe 
slaan tidak bisa berboeat soeatoe 
apa. Tetapi baiklah kita menoenggoe 
279 jang datang dibelakang hari ke- 

Agak terlaloe pandjang saja me- 
noelis tentang riwajat bangsa baroe 
jang sangat berani dan mereboet 
|sympathie kita itoe. Rasa ta'djoeb 
poela, karena negeri dan bangsa ke- 
tjil itoe dengan sigap menghadapi 
moesoeh oentoek membela harga diri- 
nja, oentoek membela keadilan, oen- 
tock membela kemerdekaan nasional 
nja itoe. 

: Tidak oebahnja dengan negeri-nege- 
ri lain, poen Finland senantiasa jang 

toek melakoekan pembelaan. Satoe si 

defensie negeri Finland semata-mata 
berdasar kepada kekoekoehan persa- 

terboekti dalam adanja barisan kaoein 
vrijwilligers dan burgerwacht. 

Barisan ini — jang sekarang terdiri 
dari 110.000 orang —, kini memegang 
rol dalam pendidikan militer dan dalam 
waktoe mobilisasi. Dan disamping itoe 
barisan terseboet terdiri poela dari se 
gala lapisan ra'jat. : 

Pekerdjaan kaoem laki-laki ini diban 
toe dengan sekoeat-koeatnja poela o- 
leh barisan vri willigers perempoean jg.e 
bernaceng gerakan jang terke- 
nal dengan nama ,,Lotta Svard”. 

Gerakan inilah jang pada sa'at ini ti 
dak terkira besarnja djasa didalam za- 
man kesengsaraan dan keroewetan ini. 
Nama gerakan ini diambil dari Mer- 
ketenster jan terdapat dalam ,,tjeri- 
tera2 Vaandrig Stib”. Ketika soeami 

nja didalam peperangan 1808-1809 ma 
ti, tetap perempoean itoe mengoeroes 
serdadoe2 jang lainnja. 

Tentang rol jang dipegang oleh ka- 
oem iboe Finland, baiklah saja oerai- 
kan sedikit djelas dibawah ini. 

Finland mempoenjai kemoengkinan2 
pendjagaan jang sangat baik, meski- 
poen pendoedoeknja hanja koerang da 
ri 4 miljoen itoe. Djoemlah pandjang 
nja perbatasan2nja, kira2 jang 490 ber 
batas kepada laoetan, sedang perbata- 
san2 darat boleh dikata tidak bisa ter- 
antjam oleh bahaja, hanja 1/10 bagian 
sadja dari perbatasan negeri itoe jang 
moengkin bisa dimasoeki moesoeh: A- 
dapoen disebelah dalam, jang terdiri 
Gari air danau2, hoetan dan moeara sa 
ngat membahajakan boeat moesoeh jg. 
sewaktoe2 hendak datang menjerboe. 
Tepi2 laoet dengan pintoe2 jang sem- 
pit, jang dalam moesim saldjoe sangat 
rapat, KN bergoena boeat pembela 
an negeri Finland. 

Sampai Sekian, baiklah kita henti- 
kan toelisan jang menggambarkan ke- 
doedoekan geografische-strategie dari 
Suomi itoe. 

Besok, kita landjoetkan dengan ke- 
kajaan hasil2 boeminja. 

  
  

. bih berpengetahoean berbahasa |tara lain2 ia berkata, bahwa dari se- 

Pertolongan jang diberikan oleh | poen ketemoe didjalan besar, di pas- Film: Marine.” 
Woeker dan A.V.B. itoe sama arti- | sar, dikantoor A.V.B. djoega soeka Ta 

nja, hanjalah berbeda dengan satoe | meminta pindjam oeang tidak maloe| . Dj Be aa ba aa Ku ga 
atoeran rente, sebab rente jang dipoe 
ngoet oleh Woeker itoe tidak ada ta- 
rieinja, tetapi soeka sama soeka, dja- 
di terbatas oleh kesopanan sadja, dan 
kepertjajaan satoe sama lain, se- 
dang rente pada A.V.B. diatoer begi- 
toe roepa dengan tarief jang diang 

| gap ringan. : 
Tentang kekedjaman kaocoem Woe- 

ker dan A.V.B. hampir tidak ada be- 
.danja, karena perkara oeang ini se- 
lamanja tidak mengingat familie, so- 
bat dan lain-lainnja salah satoe fihak 
merasa. akan diroegikan, soedah ten- 

toe dengan menggoenakan tangan be- 
sinja, boekti ini ada banjak, pertama 
tidak koerang pemimdjam jang di- 

. gijzel oleh Woeker, dan djoega tak 
koerang orang desa jang roemah dan 

.. pekarangannja dilelang oleh A.V.B. 

“Disini jang perloe kami  ma- 
ekan dimoeka oemoem, tentang 

ker jang sama menagih  di- 

i masoek di erf kan- 

jam soedah mera- 
indoengan, la- 

'kantoor Bank, mereka doe- 

malog, sekarang ada soeara baroe, dji 
kalau di tagih di kantoor maloe kata- 
nja, sebagaimana telah kedjadian ba- 
roe-baroe ini seorang pensioen kope- 
raal ditagih oetangnja oleh seorang 
Tionghoa bernama T.T.T. di Banjoe- 

berapa kali, sebab katanja maloe dita 
gih dengan antjaman, hingga seka- 
rang ini perkara djadi oeroesan po- 
litie. 

Djikalau kami mengingat oeraian 
diatas ini, djalan jang mana soepaja 
di djalankan oleh Woeker, soepaja 

| sama enaknja, beloemlah seorang- 

roeh pindjamkan oeang, tetapi tidak 
oesah menagih? 

Perlindoengan bahaja oedara. 

Berhoeboeng dengan akan adanja 

“telah ditaroeh sirene diatas kantoor 

boenjikan pada waktoe akan ada ba- 

ta Poerwokerto. 

  

| SOERAKARTA. 

. Kraton. 
Sebagaimana kita soedah mengoe- 

- | moemkan tentang batoe piagam peri- | mar. 
In | ngatan 200 tahoen berdirinja keradja- 
a- Lan Soerakarta, dapat diberitakan kini, 

bahwa oepatjara pemboekaan itoe di:   oendoerkan sehari. 
2 (Aneta). 

mas, laloe memberikan poekoelan be- | 

| poen jang dapat akalnja, apakah soe 

pertjobaan perlindoengan bahaja oe-: 
dara di Poerwokerto, maka sekarang | 

A.V.B. jang mana itoe sirene akan di 

'haja, dan terdengar boeat antero ko-| 4. 

Pemboekaan batoe piagam 200 tahoen | 

ton. 

Film Marine ,/t Sal Waerachtig wel 
gaen nanti pada tanggal 3 Februari 
1940 dipertoendjoekkan didalam kra- 
ton Solo dihadapan Seri Soesoehoenan 

Kapten Batan laoet Coenraad jg. 
dioetoes ke Solo boeat pertoendjoekan 
film  terseboet, akan memberi ketera- 
ngan tentang film itoe. (Aneta). 

... Pemb. menoelis: 
Er Pemoeda Techniek. 

  

| Metaga barore, 
. Perhimi O€nan- pemoeda kita P.P.T. 
tjabang Semarang telah mengadakan 
rapat anggota bertempat di gedoeng 

. Ipergoerocan kebangsaan Taman-Siswa 
di Nieuw Holland. 

15 Antara lain2 rapat memoetoeskan: 
.I Memilih soesoenan pengoeroes 
baroe terdiri dari tocan2: 

     

    

     

Ketoea — Soemami. 
'W. Ketocan — Mohd. Jasien. 
Penoelis j dan II — Harsono dan 

Matmoelkani. 
Bendahari dan II — Santosa dan 

   toe oemoern — Soebagijo. 
Pada boelan Juni j.a.d. akan me 

1 Perajaan tahoenan. 5 
In mengadakan tamasja ke 
(tg. 20 Febr. 1MU 

   

    
       

   

  

   

    
    
   
    

  

   
    

      g: 6 Krakatau 17 Semar. 
Ganzan dengan adanja 

        

   

    

ang: 1 baroe P.P.T, Sem 
giat dan pesat madji 

  

    
    telah masoek Perda 

  

     

    
   

      

ima tanda sym- |f 
Finland, tapi bahwa.|| 

mementingkan kekoeatan negeri oen- | 

fat jang amat baik, ialah bahwa stelsel | 

toean segenap bangsanja, lebih2 jang 

“Alamat Panitran P.P.T. tjab. Se | 

tenaga | Sema 
arang | jl. it 
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| Fa. ,,TJONG & Co.” 
BATAVIA-C. — EBUITENZORG — SOEKABOEMI 

TJIANDJOER — BANDOENG — POERWAKARTA 

KRAWANG. 

ENTINGI!! 

  

Harga -harga speda 

di toeroenkan banjak 

dan pembajaran ter- 

mijn (Angsoeran) di 

bikin pandjang. 

  

bijkantoor: 
BATAYIA-C : 
Kremat 174 
te1?.2568 w1, 

Mr rek ing 
So erjosoebro to. 

  

Perstentoonstelling Perdi. 

Goena mengembangkan pers natio- 
naal seperti salah satoe idam-idaman 
tiap-tiap wartawan Indonesia, maka da 
lam boelan Juli 1940 j.a.d. Perdi tja- 
bang Semarang akan mengadakan pers 
tentoonstelling, jalah memperlihatkan 
adanja perpoestakaan bangsa kita. 

Demikianlah salah satoe poetoesan 
rapat anggota Perdi Semarang. 

Selandjoetnja didjelaskan poela, bah 
wa stellingen itoe bermaksoed akan di 
adakan bersamaan dengan kongres Ge 
rindo HI di Semarang, jalah dibagian 
resepsi. 

Pengoeroes Perdi akan berhoeboe- 
ngan dengan Hoofdcomite Kongres Ge 
rindolll. , 

Pendjelasan kabar ala Aneta. 

Royement 
anggota. 

seorang 

Poen dibitjarakan dalam rapat Perdi 
tsb. diatas tentang tindakan2 salah 
seorang anggota Perdi, toean M. Joe 
noes, jang kini mendjadi lid-redac- 
tiestaf harian Eropa ,,De Alg. Handels 
blad'” jang melanggar peratoeran orga 
nisasi. Karena terang dan njata toean 
M.J. menjalahi peratoeran perkoempoe 
lan, maka Perdi tjab. Semarang meng- 
oesoelkan pada P.B. Perdi di Djakar- 
ta , soepaja poetoesan royement di 
djatoehkan pada toean M.J. terseboet. 

Antaranja pelanggaran jang dilakoe 
kan oleh toean M.J. itoe ialah tidak 
berdiri ketika dinjanjikan lagoe persa- 
toean kita: Indonesia-Raya, meskipoeri 
telah diperingatkan oleh colleganja, no 
tabene dari seorang wartawan Tiong- 
hoa. 

Hal ini kedjadian dalam rapat oe- 
inoem Gerindo pada achir boelan De- 
cember tahoen jang silam djadi boekan 
dalam rapat oemoem Parindra, seperti 
menoeroet warta dari Aneta. 

Selamanja oesoel-royement, poetoe- 
| san2 lain-lain jalah: 

I. Memilih soesoenan pengoeroes 

| djokusumo ketoea, Ananta Gs penoelis 
dan bendahara, sedang t. Tjipto seba- 
gai pembantoe. PN 

|. 2. Di ichtiarkan mengadakan tama 
| sja ke daerah indoestri rokok keretek & 

“di Koedoes. sin 

#Studieclub Wartawan Sema-      
    

   

     
    

dilepaskan dari Perdi Sema- 

     
erdiri sendiri.   baroe terdiri dari toean2 Mashoed Har 

doeloe ' onderafd oesaha Perdi | 
, menoeroet poetoesan rapat 

nja S.W.S. seteroesnja a- | 

pan AE 

AVOND-CURSUS 
@ BOEKHOUDEN 
@ HANDELSCOR. (Ned: 

& Engels). 

S TENOGRAFIE 
TIJPEN 
K.ALE. BYWERK. ENZ. 

PEMBAJARAN: cursus: 
f 3.50: Privaat f 4.—. 

BOEKA: 1 Febr. 1940. 
Keterangan: 

»KASATRIAN” 
Petodjo oedik 15 - Bat.-C. 
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SALATIGA. 

Persantren loehoer. 

Di Salatiga tiba toean dokter Sati- 
man dari Solo. Sebagai oemoem me- 
ngetahoei toean doktor Satiman itoe 
terkenal sebagai pengandjoer pendi- 
rian Pesantren Loehoer of Islam- 
Hoogeschool. Di Salatiga toean Sati- 
man mengadakan pembitjaraan de- 
ngan pendoedoek2 anak negeri jang 
terkemoeka. Jang dibitjarakan jaitoe 
soal kemoengkinan boeat membeli 
roemah almarhoem radja goela, toean 
Kwik Djoen Eng. Gedoeng itoe sekas 
rang kepoenjaan Chartered Bank. 
Dan sebagian tanah jang termasoek 
kepoenjaan roemah itoe dipakai boe- 
at ,,jongenswerkkamp”. 

Roepanja sadja sekarang dikan- 
doeng niatan boeat memindahkan Se 
kolah Tinggi terseboet dari Solo ke 
Salatiga. Hal ini berhoeboeng dengan 
adanja  gedoerng  almarhoem Kwik 
Djoeng Eng bagoes letaknja itoe ser- 
ta oleh karena hawa kota. dipegoe- 
noengan jang njaman itoe. (Aneta) 

Penipoe dari Betawi dihoekoem. 

Polisi Salatiga telah menangkap 
seorang “Tionghoa, bernama Tan 
Thian Siong. Adapoen orang ini me- 
noeroet keterangannja berasal dari 
Betawi. Dengan mendjoeal hoeroef- 

Ihoeroef Tionghoa, jang. mempoenjai 
arti jang tentoe, dan dengan mengi- 
darkan daftar jang haroes diisi, da- 
lam sedikit waktoe sadja dia telah 
mendapat oecang sedjoemlah f 90.— 
dari pelbagai orang. Pendapatan daf 
tar terseboet coentoek mendirikan se- 
bocah Sam Po Thay Djien (seboeah 
geredja jang soetji), begitoelah kata 
orang itoe. 

Ketika dia dibekoek oleh polisi da- 
'lam seboeah peroemahan tempat 
orang memakan tjandoe, padanja ha- 
nja diketemoekan oeang senan sem- 
bilan boeah. 

Landrechter menghoekoem Tan 
Thian Siong oleh karena perboeatan-   Inja jang terlarang itoe dengan hoe- 

“koeman 6 minggoe pendjara. (Aneta) 
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WIN EMOEMNJA manoesia ini, me- 
mang paling brani menghadapi 

an kepada diri sendiri, dan pa- 
kalau menghadapi tjela a- 

  

    

    

     

       

  

     

      

      

     

          

        
        

      

    

      
        

        

          

          

        

        

        

      
    

        
        

         

       
      

  

   

     

    
     

   

  

      

  

   
    

     

   
   

     

   
    
     
   

   
     

   

    

     

    

   

    

      
      

  

       

      

      

      
          

      

      
        
        

    
    

      

      
      

      
       
    

  

   au kedji. 
Bang Bedjat misalnja, kalau maoe 
ain tjoerang, wah, paling gampang. 
Kalau ada toelisan2 jang kritik, lan- 

aS...... bloes, masoep krandjang, dan 
lan ada poedji2an moeloek, lantas 

'zonder pikir main moeat sadja. 
». Jang paling hebat dalam hal ini Ni- 

PENA TOTAL LA Ora ge 
| Kalau kita saben hari doedoek depan 

| radio, diwaktoe omroepernja mendja- 
wabi soerat2, selaioe bilang: terima ka 
sih atas poedjian toean, dan sekali la- 
gi: trima kasih, trima kasih, trima ka- 
BIPA poedji en nog cens poedji, sam 
pai lama-lama kita terpaksa mempoe- 
njai perasaan ....... . Nirom itoe ma'- 
soem, bebas dari tjela, bener meloeioe. 

Bang Bedjat sering memerloein ki- 
rim soerat.  Isinja opmerkingen en kri 

tik2, boekan afbrekend, sebab kalau ai 
brekend toch bang Bedjat sendiri jang 

roegi, saben boelan bajar bijdrage, ta- 
pi Nirom roesak. 

Jang mengherankan, kaga' pernah 
sograi2 begitoean didjawab via omnroe 
pernja, tapi djawab soerat tersendiri 
dengan singkat begini: soerat toean 
soedah kita trima, dan opmerkingen 
akan dibitjarakan dalam sidang Raad 
yan Advies jang akan datang. 

Habis perkara. Boentoetnja- kaga' 
f 'ada. Hasil pembitjaraan kaga" dikirim, 
(002 dan achirnja, sipengirim soerat sampai 
: loepa sendiri, tjoeman hatinja meloeloe 
Kes, jang mendongkol. 
Fs Katanja: Nirom Radja oedara. 
. Wel...... radja absoluti monarchie, 

boekan demokrasi. 
BANG BEDJAT 

   

   

   

     

  

  

  

TANAH SEBERANG 

  

| BALI. 

Conferentie Dasrah Taman Siswa. 

19 sampai 21 Djanoe 
ari 1940. 

Dengan mendapatkan perhatian 

jang amat menjenangkan dari sege- 

MA da malam Sabtoe jang telah laloe di- 

langsoengkan di Gedoeng Pergoeroe- 

an Taman-Siswa di Denpasar R e- 

sepsi Conferentie terseboet. Orang 

toea moerid, Oetoesan2 perkoempoe- 

lan, dan wakil2 Rakjat jang dioen- 

dang memenoehi Gedoeng, jang telah 

diperbesar dengan - taroeb. Soeatoe 

tanda, kalau Conferentie itoe menda- 

pat perhatian jang amat menggirang 

kan para jang berkepentingan. Wa- 

kil2 perkoempoelan sama mengoe- 

tjapkan terima kasihnja, dan poe- 

Gjian2 tak poela koerang jang dite- 

Las rima oleh Pimpinan pada malam itoe. 
& Selainnja dengan Moesik jang di- 

mainkan oleh para Pemoeda Taman- 

Siswa sendiri, poen diadakan poela 

attractie beroedjoed Permainan anak- 

anak, sematjam jang hanja terdapat 

“di poelau Bali meloeloe. Setengah Ge- 

dong diperoentoekan bagi Tentoon- 

stelling keradjinan anak-anak dalam 

|» menggambar, serta menjoelam. Benar 

lah permai dan bagoes bocatan anak 
anak itoe. Poen tjaranja mengatoer 
menjedapkan tindjauan. 
“Setelah Hoofd-Comite memboeka 

Rapat resepsi dengan oetjapan teri- 
ma kasih, maka Pimpinan diserahkan 
kepada Tjabang jang tertoea, jalah 
Denpasar. 

Pimpinan pindah ditangan Ki Soer 
' jokoesoemo, jang laloe mempersilah- 
kan toean Kotot Soekardi tampil ke- 
moeka oentoek meriwajatkan Taman 
Siswa Denpasar serta Bali seloeroeh- 
nja, moelai pendiriannja, sampai te- 
lah bertjabang tiga bocah. Amat me- 
narik perhatian hadlirin, mendengar- 
kan riwajat berdirinja  pergoeroean 
Kebangsaan ini di Bali, jang serba 
penoeh dengan rintangan2 

      

jang mengenai Tjabang Djemb 

pat mendirikan Roemah Pergoeroea 
sendiri, walaupoen telah Tjoekoc 
bahan-bahannja. Ini teroetama di: 
babkan oleh heibatnja rintangan ja: 
diderita Tjabang itoe. K3 

Poen pidato Toecan Soerjokoesoe 
tidak koerang pentingnja. Dan se 
gaimana biasanja senantiasa beris 
fatwah-2 menoeroet garis hi 
bangsaan. 

Dalam pauze hadlirin dapat me 
sakan djamocan jang telah dise 
kan oleh Wanita Taman-Siswa, 
toe oleh Poeteri2 Taman-Siswa 

Dan, menceroet chabar jang 
terima, 
Rapat besar ini diperoleh sok 

  

nap lapisan Rakjat di Bali, maka pa- 

jang maha berat. Teroetama sekali 

n a, jang sampai sekarang beloem da 2 

adalah oentoek keperl ca 

'dari Orang Toea moerid, serta Pen- 
tjinta2 Taman-Siswa beroepa wang, 

| beras, kelapa dan. sebagainja. Moe- 
dah2an sokongan dan para: Pentjin- 
ta oesaha bangsa akan lebih. bertam- 
bah “dan lebih heibat hendaknja di 
Bali-Sebab, boekan soeatoe teka-teki 
lagi, kalau oesaha Bangsa Indonesia 
hanja akan dapat madjoe dan men- 
tjapai mertabat jang sempoerna, de- 
ngan bantocan dari Bangsa serta 
Rakjat Indonesia, jang beroedjoed 
fikiran ataupoen oeang. Bantoelah 
segenap Badan2 Rakjat menoeroet 
koeasa serta besar ketjilnja tenaga 
jang ada pada kita masing2, djangan 
hanja hendak memetik boeah peker- 
djaan “kawan sedjawat kita belaka, 
dengan zonder soedi bekerdja, me- 
ngadakan boeah jang lezat dipetik 
itoe tadi. 

  

T. PANDAN. 

Pembantoe menoelis: 
“Pemboenoehan jang kedjam. 

Teleripjaditjentjang 
Baroe2 ini di Keloerahan Paal I 

Tandjong' Pandan. soedah terdjadi 
pemboenoehan jang kedjam. Seorang 
Tionghoa selama ini hidoep roekoen 
laki “isteri dalam seroemah tangga 
pada beberapa malam jang laloe te- 
lah terdjadi perselisihan jang: mana 
si-isteri mendjadi korban. 

Si-socami  tjemboeroe menoedoeh 
kepada isterinja bergendak dengan 
lain orang selama ia dalam bepergian 
beberapa boelan jang laloe ke Nibem 
tetapi isteri jang soedah beperasaan 
senang dengan lelaki lain djadi pena- 
Saran ambil parang menjerang bebe- 
rapa kali kepada si soeaminja, tetapi 
oleh si-soeamifja sendjata mana da- 
pat direboet kembali hingga dengan 
begitoe  sisoeami teroes menjerang 
mengamoek (tjentjang kepada isteri 
nja hampir rata-rata seloeroeh ba- 
dannja mendjadi hantjoer) jang mana 
menjebabkan si-isteri meninggal doe 
nia dalam loemoeran darah. Sipem- 
boenoceh menjerahkan diri kepada po 
litie laloe ditahan menoenggoe perhi- 
toengan dengan pengadilan. 

Korban angin moesim Barat. 

Seboeah perahoeteng 
gelam dengan Sorang 
anak boeahnja. 

Telah berboelan2 hingga sekarang 
keadaan moesim angin dan ombak 
Barat terlaloe amat kentjangnja di- 
igpetan hingga menjoekarkan sega- 
la pelajaran. Begitoelah baroe ini ki- 
ta dapat kabar dari soember jang bo 
leh dipertjaja. Seboeah perahoe jang. 
bermocat kajoe dan papan dengan 5 
orang anak boeahnja dari Tandjong 
Lahoe hendank menjeberang ke Poe- 
lau Pongok (Lepar-eilanden) tetapi 
ditengah lacetan dapat poekoelan 
angin Gan ombak sangat kentjang 
hingga menjebabkan perahoe dengan 
anak boeahnja tenggelam dan ha- 
njoet. Hingga kita menoelis kabar ini 
sikorban dan perahoe beloem ketemoe 
kembali. 

Keberatan tjoekai di Pasar ikan. 

100 orang ahli peda 
gang ikan madjoe 
kekantort. Demang. 

Beroelang2 kita  perbintjangkan 
soal tjoekai. pasar ikan Tandjong 
Pandan sangat berat jang dirasai 
oleh ahli pedagang ikan. Hingga be- 
loem lama ini dengan perantaraan t. 
H, T. oleh ahli pedagang ikan sama 
telah madjoekan rekest kepada t. 
HPB. Billiton keberatan tentang pem 
bajaran tjoekai ikan ditahoen 1940 
ininjata kenaikan tjoekai ikan rata- 
rata 1004 dipoengoet oleh Pachter 
Pasar menoeroet tarief jang telah di 
tentoekan. Sedang ditahoen 1939 da- 
'pat dioekoer boleh dikata ada loe- 
majan djoega. Tarief 1940 ini beloem 
berapa hari telah didjalankan oleh 
'Pachter Pasar tetapi boekan diteri- 
ma sipedagang ikan dengan baik ma- 
lahan selaloe poengoetan tjoekai da- 
pat rintangan oleh jang bersangkoe- 
tan berarti tarief 1940 ini soeatoe 

sipedagang ikan secemoemnja. Se- 

| oemakai kartjis Pasar ikan kalau 
    

    

    

      
    
     

   

      
     
     
    

      
     

   
     

      

        
         

   
     

| malahan selaloe tertangkap oleh po-   
  

pat diadakan perobahan tarief de- 
ngan segera poen persetoedjoean pe- 
dagang ikan. : 

Dari ini lain kali kalau ingin mem- 
boeat atoeran jang mengenai bagi ra' 
jat seoemoemnja seperti keadaan ta- 
rief pasar ikan ini sebeloem didjalan 
kan sebaik-baiknja diperbintjangkan 
lebih teliti djangan sampai terdjadi 
hal jang boekan2 menjoekarkan ma- 
ta .pentjarian pedagang ikan seoe- 
moemnja. 

  

SOENGAILIAT 

Pemboencehan jang mengerikan. 

Pembantoe menoelis: 
Seperti tempo hari telah dikabar- 

kan bahwa dikota Soengailiat telah 
terdjadi pemboenoehan jang mengeri 
kan atas dirinja seorang gadis Ti- 
onghoa beroemoer 12 tahoen dan ma- 
jitnja kedapatan dikeboen dalam 
kampoeng Melajoe. Atas kegiatan po- 
litie sekarang telah ditangkap seo- 
rang bernama D. dan hingga seka- 
rang masih ditahan di boci. Penang- 
kapan itoe sbenggoeh menerdjoetkan, 
karena toean D. mempoenjai kedoe- 
doekan jang baik dalam masjarakat. 

Pengoeroes?2 perkoempoelan dipanggil 
toean Demang. 

Pada tanggal 6 Januari ini pengoe- 
roes Taman Siswa K.B.I. Mohamma- 
dijah Al Irsjad, O.P.S., C.K.O. Al Hi 
dajah, Persamaan, KRO. dipanggil t. 

hal. Hak bersidang dan berkoempoel 
soepaja dikemoedian hari kalau mem- 
bikin rapat djangan melanggar oen- 
dang2 terseboet. Soenggoeh sikap be- 
liau dapat dipoedji, soeka memberi pe 
nerangan hal demikian. 

'faman Siswa Pangkal Pinang. 

Ketoea Taman Siswa Pangkal! Pi- 
hang jang soedah lama ditoenggoe2 
sekarang soedah datang, jalah toean 
Roeslan Boedikoesoemo, bekas ketoea 
Taman Siswa Ngandjoek. 

Moehammadjjah. 

Berhoeboeng “dengan datangnja 
Consulnja dari Palembang, maka Mo 
hammadijah bagian pemoeda pada 
tgl. 1 Januari telah mengadakan ra- 
pat oemoem di gedong Al Irsjad Soe- 
ngailiat. 

: Hoedjan besar diBanka. 

Doea poeloeh hari bertoeroet2- di 
Banka telah ada hoedjan besar sehing 
ga banjak parit-parit jang terendam 
air dan djalan2 banjak jang poetoes. 

Habis hoedjan besar, Malaria datang. 

Sesoedahnja hoedjan besar habis 
sekarang berdjangkit Malaria, sehing 
ga boleh dikata tiap2 roemah ada jg. 
sakit demam malaria. 

Demang, oentoek diberi penerangan. 

  

  

PASAR BETAWI. 

Goela pasir: per karoeng dari 102 
kg. terima di goedang pendjoeal 
7 1120. 

Tepoeng terigoe: tjap Kodok f 2.30 
Koeda merah, Boeroeng kaleng dan 
Harrison f 2.15 dan lain-lain tjap da- 
ri f 2.— sampai f 2.10 per bantal. 

Minjak kelapa: per blik dari 142/ 
kg. bruto dari f 1.67, sampai f 1.70. 
Bawang “merah: Toaliap f 9.50, 

per 100 ks. 

Katjang tanah: Keloecaran Bogor 
dan Cheribon f 10.75, Benteng f 10.50 
per 100 kg. 
Emping  menindjo: Laboean no. 

1 f 26.50, no 2 f 23. Tjilegon no. 
Tf 20 ho. 2'f.22— per'100 kg. 
netto. 

Kentang: per 100 kg. dari f 6.60 
sampai f 7.15. 

Damar: A-B Pontianak f 25.50, 
Sumatra f 27.— per 100 kg. bruto 
berikoet peti pendjoeal. 

Copra: meliat kwaliteit dari f 5.90 
'sampai f 6.15 per 100 kg. 

Katjang kedele: .Gendja Tegal 
franco prace Tegal Jan. f 5.50, Ba- 
h cif Batavia Jan.-Febr. f 6.— pem- 
beli, f 6.15 pendjoeal,  Panaroekan 
fob Panaroekan Jan.-Febr. f 5.26, 
Djember franco wagon Djember Jan. 
f 4.61 dan Pasoeroean-Probolinggo 
fob Pasoeroean Jan. f 4.771 per 100 
kg. 

Tapioca meel: kwaliteit Medium 
boeat roepa-roepa merk dari FT 6.55 
sampai f 6.95, AA f 7.25 pendjoeal 
per 100 kg. 

Lada item Lampong: e.k. Telok 
kemaren djadi Jan.-Mrt. f 9.20: ini 
hari Jan.-Mrt. f 9.20 pembeli f. 9.30 
pendjoeal dan Mrt. Mei f 9— pem- 
beli, f 9.15 pendjoeal. E. k. Batavia 
Jan.-Mrt. f 9.60 nom. per 100 kg. 
London noteering 314 d. p. lb. pen- 
djoeal. Noteering New York Spot 
390 pembeli, naek 5: Jan. 391 perm- 
2 tetap dan Mrt. 398 pembeli, naik 

(Lada poetih Muntok: fob Pangkal 
Pinang Jan. f 21.— pembeli f 21.25 
pendjoeal per 100 kg. London notee- 
ring 4 9/16 d. p. lb. pendjoeal. 

Koffie Robusta Lampong: 154 
e.k. Telok Jan.-Mrt. f 10.20 pembe- 
li, f 10.40 pendjoeal per 100 kg. 

Citronella olie: A-contract kema- 
ren djadi Jan. sendiri f 1.05 ini hari 
Jan.-Febr. djadi f 1.021 : lebi djaoeh 
f 1.021, pembeli, f 1.05 pendjoeal 
dan Jan.-Dec. f 1.05 nom. per kg. 

Karet: Jan. Sheets 341/, Crepe 
3514 ets. per V, kg. pembeli. ' 

  
  

  

VOETBAL., 

DOENIA PERSIB. 

Ran I — REA1:5— 0. 

Hari Minggoe j.l. Persib telah me- 
langsoengkan competitienja bertem- 
pat ditanah lapang Tegallega. Jang 
bertanding ialah RAN I — REA I. Pe- 
nonton loemajan djoega, sedangkan ha 
ripoen amat bagoesnja. 

Pada permoelaannja kedoea belah 
pihak kelihatan sama koeatnja,  gan- 
ti berganti menjerang, ganti berganti 
mengoeroeng lawannja, tetapi dari ke 
dosa belah pihaknja beloem beroen- 
toeng dapat mendjebolkan djaring la- 
wannja. ' Soeatoe ketika, waktoe pau 
ze koerang beberapa menit, pihak RAN 
dapat menggerebek: lagi lawannja, 
hingga achirnja REA terpaksa me- 
njerah. 

Sehabis pauze pertandingan lebih 
spannend, REA ingin mengembalikan 
kekalahannja, sedang RAN ingin 'me- 
nambahnja. Setelah bola ditendang hi 
lir moedik berganti jang mengoeasai, 
tidak lama kemoedian RAN dapat me 
nambah lagi kemenangannja hingga 
stand mendjadi 2—0 oentoek kemena- 
ngan RAN. 

Dengan ini kekalahan REA keliha- 
tan lebih bernafsoe, sedang RAN ting 
gal kalm belaka. REA merobah stel- 
lingnja backnja madjoe kemoeka,  de- 
ngan berpengharapan ingin merobah 
stand, tetapi pengharapan itoe -tidak 
mendatangkan hasil, malah mendatang 
kan keroegian. Beberapa kali dimoe- 
ka doel REA terdapat straffan, dengan 
berachir poela, karena wasit mengang 
gap itoe salah seorang back moengkin 
mendatangkan bahaja jang tidak di- 
harapkan, laloe ia disoeroeh mengaso 
dilocar kalangan. ' Walaupoen berma- 
in tinggal sepoeloeh orang REA seda- 
pat moengkin mempertahankan  ber- 
tengnja 

Dengan kesoedahan setelah wasit 
menioep  peloeit penghabisan stand 
ada 5 — 0 oentoek kemenangan RAN. 

Malay-Club Djakarta akan mengen- 
don ke Bandoeng. 

. Nanti. tanggal 10 dan 11 Februari 
ja.d Persib akan mengadakan pertan 
dingan bertempat dilapangan  baroe 
dekat Andir, jang akan didatangkan 
Malay-Club, salah soecatoe anggauta 
V.LJ. jang terkoeat. Sekarang pengoe 
roes Persib sedang mengatoer perse- 
diaan itoe. Hari pertama Malay Club 
berhadapan dengan SIAP, dan hari ke 
doeanja dengan PERSIB XI. 
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poekoelan jang sangat keras kepada 

dangkan dibalik ini bagaimana poela |: 
'kesoekaran pedagang ikan jang sela- | 
loe berdjoealan di Kampoeng2 mesti | 

idak 'dioedak-oedak. Pachter Pasar 

Alamat bakalan banjak doewit. 
Hasil boemi naek harga. Oepahan boeroeh dan gadjih pegawe naek! 

Oentoeng besar siapa jang bisa awas betoel, kerna mata waras. 

Pakelah obat speciaal 2 
jang bisa ban- “4 
tras segala pe- 
njakit mata : 
dan mata wa. 
ras tambah te- 
ges terang so- 

rofnja. 

@ 

Harga Optio A 

F 0.20 
Harga Ontio B 

Speciaal boeat 
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201 AGENT DI BATAVIA 

Toko ,,Oishi" ea Importeurs : 

L». n»Umeno" Senen. 
» »Toyos Pasar Senen Ww «6 : 
» »Sanyo" Kramat. »OGA A YOKO , f 

Toko ,,Z. Kaneko« Mr. Cornelis SEMARANG : 
Tg »Okamura" Kramat. Pp p 

in nOga" Mr. Cornelis ekodjan 50.   
 



EN PAN eat 

am beberapa artikel : Penerimaan PE EN $ | 6.40 Lagoe Melajoe Singapore. | MOETASIL. 
amendement itoe, sedangkan hanja | SYARI « 1 || 7.00 Gamelan Soenda. 

“| disebabkan oleh alasan2 jang formeel | : PIN ado | 7.20 Berita Pers. a:. Dept: van Marisa, “b3 | Isadja, tak moengkin. Ba na 7.30 Toetoep. Moelai 1 dag Tn Sinaga SB | Tentang kata2 peringatan toean ( #6 AU 8 schrijver pada Dept. der Marir | "Ren pattjoa tidak Hana bah | Sena SIA Gito . Bandoeng, HI 192 dan II 50. 'Prajitno, mantri-teekenaar 1 
-wa oleh peratoeran jang dimaksoed | PI 12.00 Tanda waktoe. Pemb. pada Dept. tsb. : 
'olehnja dapat diartikan sesoeatoe Oa 12.03 Studio-Orkest. 
1 perbedaan bangsa. Sekarangpoen Pe- 13.30 Berita Pers. | Economische Zaker. 

. |merintah soedi memboeang bahagian | Zender Y.D.G. 8 golilengte 89,82 M. | 13:45 Wajang-golek. Dinagkat adjunct-nijverheit “ Iperatoeran itoe. : Haa San 3 14.15 Berita Pers. sulent pada Afdeeling Nijver | Dalam termijn kedoea, toean Ker- Rebo, 24 Jan. 14.30 Toetoep. R. Soera, sekarang ambtenaa isten mengoetjapkan terima kasih- 17.00: Lagoe Hawaiian. Pe tsb. dengan kedoedoekan t inja atas pemberian tahoe Pemerin- 17.30 Lagoe Ambon Penta JUAN, Betawi, diperbantoekan pada Ni “Itah. | : 18.00 Tanah Arab modern 12.09. Tanda waktoe. Pemb: | heidsconsulent dan diserahi me HI. Toean Soetardjo masih me- | 1239 Fasah Aa 12.30 Krontjong dan stamboei. an eni Be bee 
Inganggap perloe boeat menoendjoek- | 990 Pembatjaan dari soerat2 kabar. | 12:45 Loedroek dari Soerabaja. Seberang di tempat tsb. 

kan kepada pembesar2 militer jang | 1939 Lagoe Soenda. 10 ha eon ee Hang aomong: Diserahi mendjabat adjunt- bersangkoetan atas perintah tentang | 59.09 Krontjong-Orkest ,,The Golden | 13-30 Berita Pers. naar boeat cooperatie dan perboeatan dan kelakoean militer da- 2 Star.” 13.49 Wajang-golek. dalam negeri pada Afdeeling € lam waktoe menginap. Selandjoetnja | 23 90 Toetoep. an ae 2 Pak ratie dan Binnenlandsche Han Madan ng menarik kembali amen- MN Ya Samsoe, sekarang beambte di | Ggementnja. ' 1 i h Tg, : £ : 
! NN Sa ha Das makes Rea sa 20.P an Bandoeng Z 1 Tan 1 197. tsb 

: can Blaauw aa. oela terima kasihnja atas kesoedian 5 mbar , », 2 1 Pen Pan : srtama » jai oe jang menge- Na y veda ara Kromong 17.00 Tanda waktoe. Pemb. 17.00 
nai k onansi terseboet. “ Wakil Pemerintah mene- 

  

  

Tanda waktoe. Pemb. 
12 Isi 17.01 Isi programma. 1 bentoexs. a Lagoe Arab. Ta an Hanan 17.03 Boenga rampai. 0000 Pemerintah tak sependapatan de- | rangkan, bahwa Pemerentah dengan Lagoe Ambon. Nok Bata ata : 18.00 Arendsnest. (ngan toean Blaauw, bahwa sebab so- penoeh akan memperhatikan lagi Lagoe Melajoe. 18.30 x Pep dengan lafaz | 18:30 Swing-muziek . naa da terang tingan pembe- Pn aa Ha nga Tan Lagoe Soenda. Ta Una ane 8 “119.00 Berita pers Yan oedara. soal jang ditentoekan ole ean Lagoe Djawa. | : . C 19.25 Dari doenia film. Soetardjo. (Persetoedjoean). Lagoe Krontjong dan Stamboel. 18.45. Kasidah. 20.15 Penindjauan. Igemeene maatregel van & Pembitjaraan kemoedian beberapa Berhenti. Ne SPN an Hu Beda Bel 120.30 Lagoe Belanda. atau dengan ordonansi jang memak- | vraktoe . ditoenda, agar memberi ke- Lagoe Hawaiian. Te esa Sa We IAI : 20.55 Saxophoon-soli. sa, ja'ni agar memenoehi kepada pe- | sempatan kepada college oentoek me- 30 Lagoe Barat. 19 An raooe Sean 21.05 Omroep-Orkest. 

TNUg .ratoeyan dalar an “| ngetahoei nota pengoebah jang ke- | 1: Pembatjaan dari soerat2 kabar. 19.35 Ba 5 Naa 2201 Boenga rampai. Mt PN Ghea doca, jang dimadjoekan oleh Peme- Lagoe Leloetjon. 20.00 Lagoe Melajoe Semennandjoeng. 21.58 Koers di Amsterdam. |. pandjang lebar, apa sebahnja MAKA | rintah. Dalam nota itoe antara lain Lagoe Arab. Ian Parera os Al 22.00 Tanda waktoe. 2... Pemerintah berpendirian demikian | sermaktoeb: Pembatjaan @oer'an oleh Njo- 21.00 Kasid 2 8 1 23.00 Toetoep. |... itoe. Pembitjara tak setoedjoe de-j  ... HA 2 Tara 1. Naa toe da Haa tocan Blaauw ten- | Artikel 3. sub a dibatja sebagai be- Han Pena - D21.15 Concert Tionghoa. BRV 0. ngan pend: Pena PN al ATA NA Prikoet: agoe Gamboes. e : ea “tang kemoengkinan salah paham, | a. dalam provincie2 di Djawa dan Modern Gamboes Orkest ,,A! 2 A0a 1 Oetorn Be Tn Pe NN nota pengoe- | KAN adat | Wardah”. PMN. 29 Senang an Arebipeanan 2 .. bah jang dimadjoekan. | 1 Ba or 2 dai ada Berhenti. | Per toke " er 61, : 1G | Toean Bla a uw meminta Balain Mata Nah San N Te Rebo, 24 Jan. . termijn jang kedoea, soepaja permoe nu Djoem'at, 26 Jan. . P- 2 Pee ain ala Bika kai orang .EHropah dan oleh orang J sjawaratan ditoenda, agar memi eri Pitivom Asing. dalam hal iniber PROGRAMMA NIROM 17.00 Tanda waktoe. Pemb. “kesempatan kepada Pemerintah, ja' NA Ang : . 10.00 L Arab mod 2 " 17.04 Berita Pers. Raga Pe 2 boeat dengan sepakatnja assis- | 10:00 Lagoe Arab modern. Penjiaran Barat. z ni boeat memberi tahoekan, peratoe- Lan Na 10.30 Lagoe Hindustan. : 1 s3 17.25 Thee-concert. . Lage (2 ap li tak bar. tent-resident. 5 Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— 1730 Kindennnte. ran2 mana jang soenggoe djika . 5 11.00 Lagoe Soenda. Pa 3 : uurt 
Pan 2 antara boepati dengan . atas 205 m. West-Java: Batavia 126, pertP lakoe lagi oleh karena adanja ordo: assistent-resident tak terdapat | !!-30 Lagoe Djawa. Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che. | 18:30 Berita Pers. nansi ini. | Sea en anon Bapa" 12.00 Pengadjian dari Piringan Hitam | 8 2 Neta 18.45 Septet. 

Tatan . 1gaa) g 1 
akil Pemerintah, luitenant-gene- persetoedjoean, maka resident- 1230 L Motor han Stamboel ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe raalB erenschotmemberina-| lah jang memberi kepoetoesan. Tai ai G Nya amDOEL. | mi 192, Oost dan Midden-Java: Soe- 

sihat soepaja permoesjawaratan ini TN 13.30 Lan Tiong Hoa La rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas | djangan dioendoerkan'”” “|. Tocan Roep mempoenjai sedikit 14.00” Berhenti. "3 25 m. Soerabaja III 196, Semarang 10.45 Sesoedah beberapa anggota mem- | Keberatan terhadap peroebahan ini. 17.00: Lagoe Sbenda 122, Malang, Djokja 181, Solo 188, 
beri alasannja masing2, maka ren- | Inkwartiering itoe adalah soeatoe tin brng Lagi Ha . Tjepoe 186. 
tjana itoe dengan tak diadakan pe- | dakan jang mengenai pokok SETOKSAR 118.00 Pembatjaan soerat2 kabar. 1 |... jroemah tangga. Dia ingin sekali me- 18.25 Pembalesan soerat2 dan rapport | , 21.10 Lagoe roepa2. PA NA 3 Tio sedan A1 |. Hihat boepati sebagai seorang wakil 13.20 Lam Mono Hos PP 17.00 Tanda waktoe. j 21.45 Soeara Bing Crosbey. | Jakwartieringsor- | poesat kekoeasaan dalam mendjalan- | '&: Penong Hoa. 17.01 Isi programma. 22.00: Orkest Barnabas von Gesta 

en 5 : : & 19.00 Oentoek anak2 
5: VOTI-NISCEIG 

(enam ta Ikan kewadjiban pemerintah. 19.20 Pemkiiaan kitab Indiil 17.03 Ensemble Albert Sandier. 22.38 Opera. 2.0 Selandjoetnja wakil Pemerintah | . Tetapi dalam hal ini jang mendjadi 29.00 Pemgaaan 23 38 3 17.45 Orkest Geraldo. : 23.00 Toetoep. . mendjawab pembitjara2 dalam ter: | soal jaitoe kewadjiban jang loear bia | 2000 Ben Me. ke Sa Dana .. mijn pertama tentang inkwartierings | sa. Dan .pembitjara berpendapatan Aa» BANNN Pa -15 Omroep-Orkest. Kemis,25 Jan. ordonnantie (ordonansi boeat mem- | bahwa assistent-resident itoe adalah PENJIARAN NIROM TIMOER 19.00 Berita Pers dan Oedara. 6.00 Tanda waktoe. Dab | beri penginapan kepada militer).  lorang jang sebaik-baiknja oentoek Dawai Barat. TA 19.25 Dari doenia film. ai 6.04 Soeara pagi. Berhoeboeng dengan kata2 peri- mendjalankannja, jang berhoeboeng ' 1344 Sid 2 Mba Pi Ta 3 t9.40 Kesoekaran pada pendidikan. 6.15 Berita Pers. ngatan Pata Pn Pena Na Jaa Eropah dan Ti- 2 : . Tn Beda Re & 6.30 Lagoe gembira. |. mencendjoekkan, banwa orang Gilonghoa. (Toean Thamrin): Te- Band Ta v Bt : 7.15 Berita Pers. 00 Indonesia poen mempooenjai penga- | tapi boekankah boepati Pi de- Tua Pa va 2 21.00 Hetty Wertheim-Gijseweenink 7.30 Ba nd na roepa2. 
i Kan Ba Dan dalam hal ae ngan sepakatnja assistent-resident).! Ba (Sopraan). 9.00 Lagoe Hawaiian. erboekti, nwa keicearga jang le Toean Ro ep memegang pendi- 17.00 Tand kie Bamib , : 9.30 Lagoe Zigeuners. bih besar dinegeri ini, sebaliknje le- | riannja. Pa . 121.30 Muziek dansa. 10.10 Alired Piccaver dan Richard bih koerang menderita kesoekaran|” Toean Bia a uw dalam oemoem- AG P ai d 21.58 Koers di Amsterdam. Crooks. daripada keloearga jang lebih ketjil. | nja sependapatan dengan toean Roep. | 1745 kaan Panai 15 22.00 Tanda waktoe. 10.40 Lagoe Orkest. Boekankah keloearga Indonesia jang | ampir dalam tiap halaman Indische | 1890 Studio-Orkest 2 01 Populair-concert. 11.30 Comedian Harmonists. « besar, Be Na Ban Staatsregeling masih terdapat perbe- | 1339 Lagoe Tionghoa modern Pane 12.00 Symphonie. . Serambi moeka jang loeas, je dapat | daan antara pelbagai bangsa. Dari! 1: i “Ong 3 12.25 Sonate. Gipakai sebagai tempat penginapan. | boeat tiap-tiap Hans irog BindAka LN 3 sa Tn Pan : 12.40 Varia. Keloearga2 jang ketjil tak mempoe- pembesar-pembesarnja sendiri. Djoe- | 1935 Barata pera SS Tia 14.30 Toetoep. njai serambi sematjam itoe. Selan- |ga disini keadaan itoe biarkanlah. 20.00 Krontjong-concert ,,Sinar Hoa NN aan Gietnja penggantian” jang kelak | Pedato toean Roep dan Blaauw ti-| Krom jong-Concert ,, Ba Na akan diberikan, mengoentoengkan ke | dak hanja menjemoci toean Kerstens, | », 00 Gamelan Soenda — locarga2 jang besar. Tetapi Pemeriz- | tetapi tidak sedap poela didengarnja. | 2300 Toetoe : Dar Pel Sa 17.25 Thee-concert. tak bersedia dalam mendjalankan in- | Dalam pemandangan oemoem dalam | P- Aa Na 17.45 Cinema-Orgel Concert. kwartieringsordonnantie memperha- |tahoen 1939 oleh seloeroeh Dewan P.M.N. 29. 3 Ban K 2eark 2 18.15 Vocaal. tikan sekali keloearga2 jang besar. | Rakjat 'dengan' persetoedjoean se- | 2209 Gamelan Soenda apn. Tentang pedato toean Soetardio | mga3 anocani 1 1 : Dari plaat gram. 18.30 2 Ba Per JO | Mmoea anggauta penghampiran antara | 23.09 Agama Islam. Toet 3 dahoeloe pembitjara menoendjoekkan bangsa-bangsa itoe diterima. Djika | 2345 Kasidah. Dena 18.45 fana ai ea Me : 1100 Tanda waktoe. | bahwa perboeatan dan kelakoean mi- sekarang orang memadjoekan oesoel | 2400 Toetoep. Lg anca Waxige. Pemb 19.15 |liter jang tak sopan dalam waktoe | jang tentoe, sebagai terdjadi kini ini, lia | Aa TN pelanggaran2 ter- | maka oesaha doeloe sia-sia belaka. Bee m Hr 2ReT ang 12100 Hewan Na 2 Dea bapa nadap kemiliteran dan pelanggar2 | Terlebih-lebih menarik hati pembi- Bandoeng IH 192 dan III 50, 12.50 Dari plaat gram 21.00. PE est Alfredo Campoli. Tg aa dihoekoem setjara militer. tjara, sebab oesoel itoe datangnja da- Batavia H 197. 13.20 Berita Pers. 2110 L Patel. 1 . An dengan amendement ri Orang jang mewakili fikiran per- | 6.00 Tanda waktoe. Pemb. 13.35 Matin€e-concert. 22.30 Ork ana Ba 

ocean Soetardjo C.S., pembitjara me- satoean. 6.03 Lagoe Thai. M3 BEN dar selari . rkest Marek Weber. : Tn beberapa peroebahan da- pa i (Akan disamboeng). ! 6.30 Berita Pers: 14.30 Toetoep. Pn 

3 gak Aa kau maksocdkan dari ,,Iti- ! »&ecoord Kana karena miss I- | nannja. Setelah selesai maka pindah | Ikoerih Opera?” ing jang pegang hoofdrol. »Menja- |'lah mereka doedoek di serambi te: ln s 
3 Rebana | Am 3 . PAN aa NE $ k - | sambil menentang moeka Ir. Herma- - Kan 1 Nah kau akan non- | hoet Ir. Hermana dengan tersenjoem ngah. Ir. Hermana mengisap sigaret | na. »Djadi dalam perkara ini k dan kemoedian membalikkan piring sedang perempoean tadi men j jadi j 

| 
goenjah | akan mer ag? 

Dn ana. : Na "1 ndjadi pembelanja, h&?! 

| tocan B 

Ng 

19.25 Soeara Tino Rossi. 

Pemandangan loear negeri. 
20.00 .Piano-Concert. 
20.40 Soeara Lucienne Boyer. 
21.00 Phohi-relay. 

# 

—.moengoetan soeara, diterima. Rebo, 24 jan. 23
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Tag
 

: 17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
Gymnastiek. 17.04 Berita Pers. 

Berita Pers. 
Lagoe Zigeuners. 

G Soeara Milis Brothers. Symphonie. 19.30 Lagoe Cello. - 

      

  

»400!” Berkata perempoean tad 

  Na Ba 
,Akoe boekan hendak memboeg: Hi »Het. Miss Takan 0 Soet, Soet! A : idooi i . 

PON. 4 Mn ne, »Soet, ! Apakah sesoenggoeh- | satoe pleidooi, hanja sato | begang hoofdrol? Pn Pe tadi dengan air | nja pendapatan kamoe tadi itoe?!” | ngan belaka Kanan atas !” (Kita poenja no-| Moeka sedikit asam. menanjakan Ir.  Hermana "ag kau sebagai akoe  poenja saudar: 

” 
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