
  

   

     
   

   

    

   

    

   
   

      

   
    

  

       

     

    

    
    
    

        

   

       

    

      

   

         

      

   

   

    

   

     
          

        

         
    

  

   

      

    

  

     
   

     

  

   

  

   
    
   

  

    
    

   

  

    

        

      

   
   

   
   

      
       

      
     
     

     

        
        

        
      

      
        
      
        
       

       
     
        

       
      

   

  

   

   

   

    
    

         

       

goep boeat mengadakan perobihan 

beroepa oeang? | 

| Sekian pertanjaan! | 

nih tidak adil terhadap pih 

| nesia. Karena orang antara lainlain 

| memakai alasan: 
memberikan soembangan paling ba- 

|. longan itoelah 
Kran anna han toendjangan! Praktek 

—. menoendjoe 
GA 

£ FP 'bangan (bijdragen) paling binjak. 

“Setelah itoe pihak Indonesia din pa- 

Malahan — katanja — dari pilak Ti- 

'hoa praktis sama sekali tidak ada 

soembangan. 2 | 

— Menilik keadaan demikian :toe ,— 

“-kata mereka jang mengatoer oeroe- 

san toendjangan oentoek kaoem pe-| 

nganggoer “Timosr-Laoet pasoekan2 Djepang, se- 

telah dapat melintasi soengai Chien- 

tang, telah bergerak madjoe teroes me 

noedjoe 
bagi atas doea barisan. 

mn: 
kalau penganggoeran Eropah jang 

lebih dahoeloe haroes ditoendjang 
dengan oeang. Karena maksced me- 

reka jang memberikan soembangan 

.goeran orang Eropah sendiri. 

| tidak bersangkoet-paoet dengan ba- 

| nganggoeran jang haroes ditolong. 

|... 
— berikan toendjangan sedikit djoega 

| 

DJEPANG DAN INGGERIS. 

  0S o telah me 

| @iseloeroeh — Indonei 
sia Giseloeroeh Indongia 

onghoa diseloeroeh Indongia 
Apa 23 F : 5 | 

'Toendjangan jang beroepa oe3:8 
kan kepada 912 bangsa Erojah, 

lonesia dan 13 Tionghoa. | 
ia -angka ini ternjata kah- 

eran toendjangan itoe titak | 

|. bagi penganggoeran In- | 

“Tionghoa. Berhoebeng 
   

  

gan itoe apakah pemerentah sing- | 

ran sehingga bisalah sedjoenlah 

jak Indonesia dan Tionghoa pe- 

nggoeran mendapat toendjarg     

Sedjak soal penganggoeran nen- | 
jadi oeroesam, soedah gak — 

O- 

golongan jang | 

g0- jak, kaoem penganggoeran dani 
loe jang lebih da 

   an boekti begini, kata- | 

Dari pihak Eropah didapati foem- 

belakang sekali pihak Tionghoa. 

  

— soedah seadil-idilnja | 

(golongan Eropah) boekan diberikan 

kepada kaoem penganggoeran boe- 

kan Eropah tetapi kepada bengang- 

Dilihat dengan sepintas laloe piki- | 

ran demikian itoe masoek akal djoe- 

ga. Tetapi kalau ditilik agak dalam 

dan loeas, terang bahwa atoeran be- 

gitoe itoe boekan sadja tidak adil te- 

tapi djoega sama sekali keliroe. 

Tidak adil dan keliroe karena...... 

Pertama: toendjangan pada | 

kaoem -penganggoeran sama sekali 

njak-sedikitnja soembangan jang 

datang dari pihak partikelir. Karena 

ia pada hakekatnja boekan oeroesan 

partikelir tetapi oeroesan negeri. 

  

    

  

Kedoea: berhoeboe bo dengan 

pasal pertama, maka atoeran jang 

seadil-adilnja ialah boekan atoeran 

jang berdasar sedikit-banjaknja 

soembangan dari pihak partikelir te- 

tapi sedikit-banjaknja kaocem pe- 

Ternjata bahwa kaoem penganggoe- 

ran Indonesia jang paling banjak. 

Dari itoe soedah selajaknja, djika 

mereka jang mendapat toendjangan 

paling banjak. '” 

Ketiga: kita masih ragoe-ragoe, 

| apakah betoel soembangan pihak In- 

donesia demikian sedikitnja sehing- 

ia mendjadi dasar oentoek mem- 

— kepada penganggoeran Indonesia? 

| Dalam kantor-kantor dam peroesaha- 

— an? didjalankan lijst. Disitoe sama se 

| kali tidak ada specificatie (ketera- 

.ngan djelas) tentang kebangsaan 

pendermanja. Dari itoe perloe diada- 

kan penjelidikan lagi tentang sedikit 

- banjaknja soembangan jang datang 
— dari pihak Eropah, Indonesia dan Ti- 

"K eam pat: kalau dari masjara- 

| kat Indonesia didapati lebih sedikit | 
| soembangan dari pada masjarakat | 
Eropah, itoe soedah memang seha- j g0 
roesnja. Karena masjarakat Indone- 

| Pasoekan2 : 

maka dengan sekoenjoeng- 
melepaskan doea k 
soedah itoe detach 
dan disamping itoe gezagvoerder 

djadi sebagai pembalasan dendam oentoek penahanan kapal ,Asama Maru” 

Beberapa menit kemoedian dengan sangat tenteram detachement terse- 

boet meninggalkan kapal itoe lagi, dengan tidak menggeladah kapal terseboet. 

BERITA JANG MENTERKEDJOETKAN. 

rang Inggeris ini hari soedah bertam 

hati sanoebari segenap ra'jat Djepang, 

jang ini hari telah 
Craigie, kepada Pers, dalam mana ia 

tjara dari Gaimusho — mengakoei kesalahannja telah melakoekan perboeatan 

jang tidak menjenangkan dengan tjara meminta tolong atau berseroe kepada 

segenap ra'jat Djepang sebeloemnja memberi djawabannja kepada protest 

Djepang itoe. 

— TIDAK MENERIMA BANGSA DJERMAN LAGI SEBAGAI PENOMPANG. 

Sanpedro (California) Djoemv'at (Reuter) : 

Osaka Shosen Kaisha” mengoemoemkan, bahwa seperti jang telah dila- 

” selama peperangan ini tidak akan me- 

nerima orang2 bangsa Djerman lagi sebagai penompang2nja, jang akan ber- 

lajar ke Djerman dengan melalosi Laoetan Pacific. 

Selama militairisme Djepang tetap ada, 

pertahan Tiongkok masih koeat 

koekan oleh ,,Nippon Yoshen Kaisha 

Djepang. membalas den- 

Pasoekan Djepang masih tetap madjoe 

terj: - 

boet soedah bergerak teroes dengan di 

sepandjang dijalan kereta-api menoe- 

“an, Ningpo, jang letaknja dipantai Che- 

  

em va! Ditahan 15 djam lamanja 
Djepang didekat 
'Foochow 
Djepang di Tiongkok masih 

bergerak teroes 

DJEPANG BERBALAS DENDAM. 

oleh 

Shanghai, Djoem'at (Reuter): 

Tokio, Kemis (Reuter): 

dam kepada Inggeris 

teroes. 

Chungking, Djoem'at (Reu- 

Didalam daerah Chekiang sebelah 

kearah ke Selatan dengan ter 

“Salah satoe daripada barisan terse- 

djoe kearah kepelaboehan perdjandji- 

kiang, sedangkan barisan jang lainnja- 

poen teroes bergerak poela disepan- 

djang soengai Puyang, dengan beroe- 

saha sekoeat-koeatnja oentoek memper 

poetoeskan  perhoeboengan pehak 

Tionghoa antara doesoen2 dan desa2 

dan Shanghai dengan tjara melaloei 

Ningpo itoe. 
Selain dari pada itoe poen diwar- 

takan djoega, bahwa kini soedah ter- 

djadi pertaroengan hebat didekat 

Shoo-Hsing. 

  
Satoe bendera doga pemerintahan! 

Tsingtao, Kemis (Reuter): 

Ketika diadakan komperensi oleh o- 

rang2 jang mendjadi pemimpin2 dari 

Pemerintah Tionghoa jang Pro-Dje- 

pang, jang ini hari diketahoei oleh 

Wang-Ching-Wei di Tsingtao, telah 

dipoetoeskan, bahwa Pemerintah ba- 

roe2 ini dinamai ,,Pemerintah Na- 

sional dari Repoeblik Tionghoa” dan 

akan memakai benderanja Koumintang 

(bendera dari Pemerintah Tionghoa ig. 

kini di Chungking), sedangkan iboe- 

negerinja jalah Nangking. 

boelan Februari jang akan datang akan 

mengadakan pertemoeannja di Shang- 

hai oentoek memoesjawaratkan tentang 

so'al2 jang penting2. 

lemah daripada masjarakat Eropah. 

Dan poela rata-rata familie Indone- 

sia dengan diam-diam (walaupoen 

terasa berat) soedah dan selaloe 

| memberikan toendjangan pada ka- 

i itoe kalau dipoekoel-rata, pihak 
banjak memberi- mana jang paling 

  

      

  

   
grecord. 

Direcicur-Hoofdredacteur M. TABRANI 

Penoempang2 dari kapal Inggeris ,,Wangsang” mewartakan, bahwa ke- 

tika pada tanggal 24 boeian ini, kapal terseboet belaboeh didekat Foochow, 

koenjoeng seboeah kapal meriam Tejepang telah 

ali tembakannja didepan kapal Inggeris itoe, se 

ement Djepang ialoe pergi 
menjatakan, 

Berita tentang penahanan kapal ,,Asama Maru” oleh seboeah kapal pe- 

bah gempar, 
karena ada keterangan tentang incident 

disampaikan oleh ambassadeur Inggeris, Sir Rober t 

rian opisil, menoelis: »Persetoedjoean an 

tara Wang-Ching-Wei dan Djepang i- 

toe, soedah Dea ora ke- 

Isombongan Djepang ooekti2 j 
tioekoep-lengkap, sedangkan didalam 
doeta2 Chiang-Kai-Shek poen soedah 

dipertegaskan tentang akan adanja aki 

bat2 jang moengkin akan ditimboelkan 

oleh serangan2 Djepang. 

'Eigenz 
Sesoedah djam 

   

    

Kantoor: Senen 101, Batav 

Tarief Advertentie, keterangan 

    

             

    

      

     

  

? 1.0. 
4.30 sore 6 

kepada 
Administratie, en 
  

  

tetap teroes, bahkan akan bertam- 

bah  kocatnja serta kegontjangan 

di Pacific ini tidak poela akan bisa 

kembali sebagai jang moela-moela 

ingga se- nja. 

  

  

kedalam kapal Inggeris itoe 
bahwa hal ini adalah ter- Djika dipandang dari djoeroe- 

san lainnja, selama orang masih 

beloem bisa melenjapkan militairis 

me Djepang itoe dan selama pa- 

soekan2 Djepang masih tetap be- 

loem memoendoerkan dirinja dari 

seloeroeh Tiongkok ini, maka se- 

lama itoepoen orang masih beloem 

dapat memetjahkan atau menjelesai 

kan segala so'al2 di Pacific ini. 

Keradjaan2 jang soedah mendjadi 

kawan-sedjawat dari Tiongkok itoe ha 

roes mengarti poela, bahwa mereka i- 

toe haroes mengirimkan sendjata2nja 

menjelesaikan so'al ini dengan setjepat- 

nja. 

bahkan menterkedjoetkan 

— demikianlah oedjar djoeroe bi-   

  

jang dilahirkan di 

ngan Tjiamis, lebih landjoet 

takan, bahwa keempat baji itoe me- 

ninggal doenia. 

Anak jang kembar empat meninggal. 

Tentang 4 orang baji jang kembar, 

Paledah dibila- 
diberi- 

  

Gempa di Kotaradja. 

Aneta dari Koetaradja mengabar- 

kan, bahwa pada tanggal 26 boelan 

ini kira2 djam 3 siang di Koetaradja 

dan sekitarnja telah diserang oleh 

bahaja gempa boemi jang bertoeroet 

toeroet dan beberapa detik lamanja, 

oentoeng tidak mendatangkan ketje- 

lakaan. 

Manna Menara aa 

  Karii oran 
De wenamar sat ie 

PERISTIWA PENTING. 

  

Stockholm, Djoem'at (United P 

Dalam sebagian oplaag 

berita jang datangnja se 

Membongkar-bongkar kesombongan 

Djepang. 

Chungking, Kemis (Reuter): 
2 2 parent) ini hanjalah oentoek persediaan kedepan. 

Sentral Daily News”, seboeah ha- 

engan b Berlin, Djoem'at (Transocean): 

mendapat panggilan dari minister Von 

iboe kota Djerman. 

tentang keadaan 

Pemandangan” 

telah koran ditjetak, jang menerangkan bahwa bangsa 

Amerika jang kini berada di Zweden diberinja nasehat soepaja pada tanggal 

25 Januari 1940 (Kemaren loesa. red.) mereka meninggalkan Zweden. N 

hat ini diberikan, djika mereka tidak mempoenjai oeroesan jang penting disana 

Hari ini United Press mendjelaskan beritanja dengan keterangan wakil Ame- 

rika disana, bahwa bahaja jang langsoeng sama sekali tidak ada. 

Dewan Politiek Centraal, didalam 

Segenap negeri2 jang beradab 
tentoenja akan mengerti, bahwa 
selama orang masih beloem bisa 

mendjatoehkan militairisme Dje- 

pang itoe, maka pertahanan dari 

pehak Tionghoa itoe masih akan   
  

Roesian selaloe dikalahkan. 

Helsinki, Djoem'at (Reuter): 

Makloemat dari pehak Finland me- 

njatakan , bahwa kemaren pagi pehak 

moesoeh dengan melaloei es dari Muo- 

lajarvi dan Taipale telah mentjoba de 

ngan tentara ketjil2an melakoekan se- 

rangan. Tetapi kedoea-doeanja dapat 

ditangkis oleh pehak Finland. Dida- 

nau Ladoga bagian timoer laoet de- 

ngan teroes-meneroes telah dilakoekan 

pertempoeran dengan menekan kepada 

kedoedoekan2 Fin disana. Hingga ki 

.ni pereboetan itoe telah berdjalan Tina 

hari lamanja. Serangan jang dilakoe- 

kan diberbagai tempat, semoeanja di- 

poekoel moendoer. Dimana2 tentara 

| Finland memegang tegoeh kedoedoe- 

Hari ini para ahli negeri itoe telah 

kedoedoekan masing2. Permoesjawaratan diplomatik. 
poelang ketempat 

BANGSA AMERIKA DISOEROEH MENJINGKIR DARI ZWEDEN. 

ress): 
kemaren kita telah moeatkan 

Nase- 

Tindakan 

AHLI NEGARA DJERMAN DIPANGGIL POELANG OENTOEK 

MOESJAWARAT. 

IS Tansocean mendengar kabar, bahwa wakil2 Djerman di lima negeri dari 

Eropah bagian tenggara, ja'ni Roemenia, Boelgaria, Joegoslavia, Hongaria dan 

Griekenland pada hari achir ini berada di Berlin. Diplomaat2 Djerman itoe 
1 
KC Ribbentrop oentoek menoedjoe 

Adapoen maksoednja oentoek menjampaikan pelapoeran 

di Europah bagian tenggara, serta poela goena meroen- 

dingkan situasi itoe dengan bersama-sama. 

meninggalkan Berlin lagi oentoek 

itoe tidak dikoendjoengi oleh ambassadeur Djerman di Ankara, Franz von 

Papen. 

aman ——
———— 

PERTEMPOERAN ROESLAN-FINLAND. 

Lima hari bertempoer di Ladoga 

Woroshiloff menoedjoe medan perang 

Komplot oentoek meng- 

goelingkan Stalin 

tentara Finland berhasil dalam menga- 

lahkan moesoehnja, siboek memoelai 

dengan melakoekan pembersihan dan 

memperkoeat benteng2nja, soepaja ti- 

dak beroelang lagi keadaan serangan 

sematjam jang laloe. 

Pertempoeran dekat berachir. 

Helsinki, Djoem'at (Reuter): 

Pertempoeran jang mendahsjat se- 

minggoe lamanja disebelah oetara da- 

nau Ladoga, kini menoeroet kabar te- 

lah dekat berachir. Pada lima hari be- 

lakangan ini pehak Finland bertempoer 

mati-matian oentoek memegang  te- 

goeh kedoedoekannja. Sedangnja itoe 

pehak Roes mendatangkan tentara jg. 

baroe2, jang dipandangnja oleh gene 

rale staf sangat perloe oentoek bertin 

dak demikian. Sekalipoen pehak Roes ti- 

dak berhasil menemboes benteng2 Fin- 

laNd, nampaknja serangan jang dari me 

reka telah menolongnja dari kedoedoe- 

Pa mean Dean aan 

.0em penganggoeran, soenggoehpoen 

mereka terhitoeng familinja sendiri. 

kan soembangan kepada kaoem pe-| 

nganggoeran, kita berani pastikan 

toe masjarakat Indonesia jang | 

kan jang berbahaja, dimana telah ha- 

njoet karena olokan pehak Finland. Di 

kabarkan, bahwa pada satoe saat se- 

loeroeh divisie Roes disini moengkin 

berada dalam kedoedoekan jang sangat 

berbahaja. 

kannja. Serangan2 itoe sangatlah ber 

harga bagi pehak moesoeh. Berbagai 

kompeni dipotongnja, sedang beberapa 

ratoes tawanan dibikinnja. Lebih lan- 

djoet dikabarkan terboenoehnja 4000 
ekor koeda. 2 

Finland memperimeht benteng- 
: bentengnja. 

Helsinki, Djoem'at (Reuter): 
Menoeroet kalangan loear negeri ig. 

mengetahoei kemoediannja tentara Fin 
land berhasil djoega dalam melakoekan 

| perlawanannja terhadap serangan2 

Woroshiloff ke medan perang. 

Soerat kabar ,,Aftonbladet” di Stock 

holm mengabarkan, bahwa volkscom- 

missaris 
Woroshiloff kini telah berangkat dari 

Moskou menoedjoe Leningrad. 'Mak- 

soednja oentoek melakoekan penjelidi- 

kan terhadap tentara ditjerotjok Kare-   M.T.   sia dalam keoeangan memang lebih LN 

“| Roeslan didanau Ladoga dibagian oe- 

Roeslan boeat peperangan, 

Berangkatnja maarschalk itoe diang 

gap sebagai tanda diadakannja sera- 

ngan besar2an. 
Chef dari generale staf, djendral Sa- 

posnikoff dan chef dari Politieke Depar 

tement dari tentara merah, djendral 

Mechlis telah berangkat bersama2 Wo 

roshiloff menoedjoe medan perang. 

Finland akan mengepoeng. 

Helsinki, Djoem'at (Tr.-Ocean) 

Menoeroet berita2 dari sektor medan 

perang disebelah oetara danau Ladoga 

tentara Finland telah mentjoba oentoek 

melakoekan kepoengan. 

Menoeroet kabar, tentara Roeslan te- 

lah menghadiahkan kedoedoekan2nja 

di Aitojoki dan Kolaanjoki oentoek ke 

moediannja dapat terhindar dari ke- 

poengan Finland. 
Menoeroet berita2 jang diterima di- 

sini, jang djoega beloem dibenarkan 

pehak Finland telah berhasil oentoek 

memotong tentara bagian belakang da 

ri Roeslan di sektor ini. 
'itotataldi 

Srntn indian "IT “1 
Londen, Djoem'at (Reuter): 

Menoeroet radio Roma, dari soem- 

ber jang boleh dipertjaja di Kaunas di 

kabarkan, bahwa G.P.oe telah menda 

pati komplotan jang loeas sekali jang 

dihadapkan kepada Stalin, Molotoif 
dan Woroshiloff. Penjiar berita itoe le 
bih landjoet mengabarkan, bahwa kini 

tel: h dilakoeckan tangkapan beramai- 

ramai dikalangan ambtenaar tinggi dan 
opsir2 diseloeroeh Oekraina. Hanja di 
Kieff sadja telah dilakoekan tangkapan 
terhadap 150 orang. 
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- |. Bavosta, Rijswijk. 

  

Roemah obat jang boeka. 
nuari. 

t | Rathkamp & Co., Senen. 
- De Gedeh, Pasar Baroe. 

Beng Seng Apotheek, Stad. 
Centraal Apotheek, Meester. 

—0— 
| Ralat. 

Balai Poestaka membetoelkan. 

Dalam daftar ,Groothandelsprijzen 

te Batavia” jang dimoeat dilembar 

ketiga ada terselip kesalahan. Disitoe 
0 terseboet: 

j6 “ Beliam ini 'berka ai ta, bahwa tidak 

1 Oentoek ......... kemenangan 

“Demikianlah sekarang maka Chur: 

chilk. seakan-akan hendak Dering, 
tidak mengapa meyeri-neger. her 
traal ikoet Ta ap han- 

Nan dengan pendapat kita, ma- 

| ka dari Moskou didengar komentar, 
"21 

5 , ia berdoea bersama-sama Peran- 

benar aepa, ee Nie PINRANG EUR 
Pelan daripada itoe, dari berbagai 

bagai negeri neutraal soedah dinjata- 

kan kemoerkaan masing-masing ter- 

hadap kepada adjakan Ohurchill mi. 
z s 

Kini, apa jang hendak terdjadi 

poela? 
si P 

Perantjis soedah mempoenjai G0e- 

gaan, bahwa Djerman jang tahoe 

akan kekoeatan tentara daratnja sen 

diri, dan roepanja tahoe poela bahwa 

Jawannja agak kalah. keras nafsoe- 

'nja dalam perdjoeangannja, td kan 

lama lagi akan melakoekan aksi be- 
EPSON “001 0 oa Ui Kelantan 

rela terang aksi ini beloem dila- 

koekan, karena Djerman sedang ada 

i ditoenggoe roepanja. 

Papan ana Oper Roes di Finland 

soepaja segera ada kemenangan, ba- 

'ik dengan mengambil djalan darat, 

maoepoen djalan laoetan, ja bahkan 

roepanja kalau perloe boleh melaloei 

“Eweden. 

Kechawatiran di Zweden ini nam- 

pak njata dengan adanja nasehat da- 

ri Pemerintahan Amerika, soepaja 

“bangsa Amerika jang ada Gisitoe Se- 

gera meninggalkan Zweden. 

Selain daripada toe, Hitlerpoen 

. roepanja sedang mengawaskan de- 

|. ngan teliti segala peristiwa disekitar 

3 

Laocetan Tengah dan disekitar Paci- 

fic. 
: ,,Asama Maru” boekan mendjadi 

2 ama tetani mendjadi lebih 
roesoeh lagi. Di Tokio orang gempar, 

banjak jang memboeet demonstrasi 

tanda tidak soeka kepada perboeatan 
Inggeris. # P3. 

Bahkan berhoeboeng dengan ini 

| sada orang jang berperasaan, seakan- 

akan Djepang mengoedji benar-benar 
kepada Inggeris. 

2 Italia tidak perloe ikoet tjampoer di- 

.. Moela-moela dengan kapal ,,Sanyo 

Maru” jang bertolak dari Rotterdam 
dengan membawa barang-barang 

. Djerman, jang hingga kini masih da- 

lam keadaan selamat, tidak ada jang 
mengandang dilaoetan. 

Kini ,,Asama Maru”, boekan mem- 

bawa ,,barang Djerman?” tetapi mem- 

bawa ,,orang Djerman”. : 
Ternjata ia mendapat halangan. 

' Didekat Djepang soedah diadang, 

bahkan  ,,mocatannja” itoe ditawan 
oleh Inggeris. 

Soekar ditjari kedamaian. Bagi 
Hitler roepanja, lebih baik djangan 
sampai terdapat sepaket ditentang 
itoe. : 

' Djepang soepaja beraksi dilacoetan 

—.. Pacific, agar kapal-kapal Inggeris 
— #idak menganggoer disitoe. 

Dan oentoek melakoekan itoe, pe- 
kerdjaan Djepang di Tiongkok akan 
diserahkan kenada Wang Ching Wet, 

| hal ini dirasai djoega oleh Chiang | 

Kai Bhek. 
21 Betapa noela Italia? | 

idak akan teroes “Ia. Tang | 
kan-akan jakin, bahwa 

“dolas: perdigeng
a 

»Popollo @Italia” moei 
kan perasaan bangsa Italia, 

Inggeris dan Perantris, dan apa jang 
hendak diperboeat oleh negeri-negeri ' 
sjarikat itoe djika kelak mereka me- 

Dari itoe: bangsa Italia sedia de- 
ngan senapan dihadapannja. 

endak berkata: | 

'g rasa chawatir” berdjocang | 

: £ j@ni kini | 
| Italia tahoe apa jang dimaksoed oleh 

'Triplexkisten p. st. pada 24 Aug. 

1939 harganja f 0.98, pada 20 Janu- 

ari 1940 harganja f 1,02, djadi naik 

harga 4Yo. Mestinja: 
pada 20 Januari 1940 harganja 

f 2,02, djadi harga 1054. 
Nae Pi ie KAS 

: Berita P.T.T, 

'Moelai 25 Januari 1940 soerat tele- 
gram ke India Barat dibolehkan de- 

ngan pembajaran doea kali harga 

perkataan biasa. Pembajaran jang pa 

ling sedikit haroes f 5.25, dan soerat 

telegram itoe memakan waktoe 13 

hap et 
Hulptelegraafkantoor Sarmi ber- 

hoeboengan lagi dengan telegrafische 
gemeenschap. 

PerhoeboenganP.T.T. 
dengan Noorwegen 
danZweden. 

Hoofdbestuur P.T.T. dienst menga 

barkan, bahwa menoeroet adminis- | 

tratie P.T.T. jang berkepentingan, 

pembitjaraan telefoon partikelir de- 

ngan Noorwegen dan Zweden hanja 
dibolehkan dalam bahasa Denemar- 

ken, Djerman, Inggeris, Perantjis, 

Noorwegen dan Zweden dengan Zwe- 
den djoega dalam bahasa Italia dan 
Spanjol. 

1 

“Malam kegembiraan dalam gedoeng Al- 

' Rebo jang laloe gedoeng roemah 
sekolah Al-Irsjad di Petodjopelin, 

badan Pemoeda2 Al-Irsjad telah me- 

ngadakan pertemoean Lebaran Hadji 

di antara anggauta2nja dan orang2 
jang dioendang, jang telah hadlir le- 

bih koerang 125 orang, dengan dira- 
maikan oleh muziek Al-Irsjad. Pada 
djam 814 persis, tocan Moehamad 
Basjadi memboeka pertemoean ter- 
seboet dengan pembatjaan Al-@oer- 

“an oleh tocan M. Hasan. Kemoedian 
toean ini disilahkan membentangkan 
riwajat Al-Irsjad dari moela perge- 
rakannja sehingga 14 abad ini. Toe- 
an Ali Harharah membitjarakan ten 
tang hikmah @oerban jang di mak- 
soedkan oleh agama Islam. 

Sesoedah di adakan pauze, toean 
Ahmad Mahri ketoea badan Pemoe- 
da, tampil ke moeka dengan mene- 
rangkan, bahwa moelai ini malam, 
Clubgebouw Al-Irsjad di boeka de- 
ngan officieel, dan diboekanja setiap 
'hari moelai djam 2 siang, sehingga 
djam 12 malam. Segala ongkos club- 

- gebouw ini di tanggoeng oleh pengoe 
roes besar Al-Irsjad, dan bagi leden 
Al-Irsjad dan pemoeda2nja di boleh- 
kan mengoendjoengi clubgebouw ini 
dengan zonder menambah pembaja- 
yan anggauta. : 
Kemoedian di angkat pengoeroes 

baroe dari clubgebouw Al-Irsjad ini, 
jang terdiri dari toean Omar Hama- 
dah, ketoea. Saied Kamil, penoelis 
dan pembantoe2nja dari toean Siddik 
Ansari, Moehamad Bannoer, Moech- 
tar “Ansari, Abdulhamidi bin Oen, 
Abduirab Mahri, Aboed Bazahir, dan 
Mohd. bin Saleh Nahdi. Kemoedian 
rapat di toetoep, tetapi partij muziek 
teroes menggembirahkan hadlirin se 
hingga djam 11 liwat. (Ar.) 
  

Sementara itoe, boeat kedoea kali- 
nja, tentara angkatan laoet Inggeris 
mendapat tamparan besar, dan de- 
ngan sendirinja djoega Winston Chur 

,Deutschland” jang beraksi di At- 
lantic dengan moedah bisa lolos, ma- 
soek kepelaboehamnja sendiri, pada- 
hal besar sangat kepoengan Inggeris 
dilaoetan. 

rang lebih senang melawan kapal? 
neutraal (main tahan) daripada me- 
lawan kapal2. perang Djerman.. 

Poen kapal-kapal silam Djerman, 
. | jang menoeroet Churchill hanja ting- 

gal separoeh dari djoemlahnja se- 
moea, “ternjata masih melakoekan 

tan. Oetara. & 
Begitoelah peri-keadaan sekarang 

ini. Dan berhoeboeng dengan aksi 
Djepang serta melihat gelagat di 
Italia, orang laloe bertanja: titah 
Hitler-kah, atau permintaan Hitler   soepaja membantoe? 

A. Tj. 

chill, karena kapal perang Djerman 

Tidak heran, sebab Inggeris seka- 

aksinja dengan hebat sekali di laoe- | 

Loerah melarikan diri. 

Dengan menggondol 

oeang padjak. 

Kami mendengar kabar, bahwa loe 

|rah desa Tjengkoedoe didistrict Ba- 

laradja telah menggelapkan oeang 
padjak, 

Perbocatamnja itoe ketahoean be- 
berapa hari jang laloe, ketika oleh 

assistent-wedana Balaradja dikan- 

tor loerah diadakan pemeriksaan oe- 
“ang kas. Terboekti bahwa oeang se- 
djoemlah iebih koerang 50 roepiah 

tidak dimasoekkan dalam boekoe. 

Betoel oeang jang koerang itoe tak 

seberapa, tetapi hal itoe tidak me- 
ngoerangi kesoenggoehannja perka- 

ra. Sebab ocang itos adalah pendapa- 

tan dari penagihan padjak jang ba- 

injak. 
Pacedah barang tentoe, assistent 

wedana itoe memberi tahoekan ke- 
koerangan oeang ini kepada weda- 

itoe tak menoenggoe lagi akibat per- 
boeatannja, melainkan dia dengan 
tak setahoe orang telah menghilang, 
dan sekarang dia tak kelihatan ba- 
tang hidoengnja lagi. (Aneta), Nagan 

Angkatan Patih. 
Dengan opisil diberitakan, bahwa 

Mas Soekardone, hernama djoega 
Kartowardojo, sekarang patih regent 
schap Ngawi, diangkat mendjadi 
patih regentschap Magetan, . 

Diangkat mendjadi patih regent- 
schap Ngawi Raden Pandji Amang 
Makmoer Tjokronggoro, kini tijdelijk 
waarnemend secretaris regentschap 
kelas satoe di Malang. (Aneta). 

menadpe 

Kolonisasi ketanah Seberang. 

50000 Orang akan 
pergi kedaerah ko- 
lonisasi. 

Dibawah pimpinan anggota Dewan 

Hindia, toean Kuneman, Ir. White, 

Ir. Wehlburg, Pieters dan Friederic- 

zy, membitjarakan programma pe- 

kerdjaan tahoen 1940 boeat penjeli- 
dikan keadaan tanah dan rentjana 

tehnis boeat mendirikan alat penga- 

ir goena kolonisasi di Tanah Sebe- 

rang. 
Kepindahan orang dari Poelau Dja 

wa ke Tanah Seberang semangkin 

| lama semangkin banjak. Hal ini ter- 
boekti dari : amma tahoen 1940 

jang baroe ditetapkan. Dalam pro- 
gramma itoe dihitoeng lebih koerang 

ada 55.000 orang mesti diangkoet 
dari Poelau Djawa ke Tn. Seberang. 

Dari 55.000 orang itoe antara lain 
kira-kira 80.000 orang boeat koloni- 
sasi di Lampoeng. Jang pergi ke da- 
erah kolonisasi di Loeboeklinggau 
ada 2.400 orang, ke Belitang 6.800 
orang, kepoesat daerah kolonisasi 
jang baroe di Djambi, jaitoe didae- 
rah soengai Tabir ada 2.000 orang, 
ke Selebes 11.000 orang dan ke Bor- 
neo 800 orang Madoera boeat menga- 
dakamn pertjobaan menanam padi di- 
rawa. Orang2 jang pergi ke Selebes 
dibagi boeat 4 daerah kolonisasi. 

Oleh karena banjaknja orang jang 
haroes diangkoet, maka timboellah 
kesoekaran? baroe jang besar dalam 
soal pengangkoetan orang itoe. Teta 
pi pada sementara itoe soeal ini soe- 
dah dipetjah. 

Oentoek memberi gambaran jang 
lebih Jandjoet betapa tambahnja 
orang jang pergi kedaerah2 koloni- 
sasi itoe, dapat diperingatkan bahwa 
dalam tahoen 1936 ada 13.152 orang, 
tahoen 1937 19.790 orang, tahoen 
1938 32.259 orang dan dalam tahoen 
1939 ada 45.339 orang, jang pindah 
dari Poelau Djawa ke Tanah Sebe- 
rang. 

—0O— 

- Perajaan I.V.S.V. 
Malam Djoem'at 25 Jan Indonesische 

Vrouwelijke Studenten Vereeniging te- 
lah mengadakan perajaan 4e Dies Nata 
lis-nja di Theosofische Loge, Konings- 
plein West 17. . 
Perajaan diboeka oleh ketoeanja de 

ngan membilang terima kasih kepa- 
da hadirin atas kedatangannja, dan 
selandjoetnja meriwajatkan keadaan I. 

V.S.V. dari pendiriannja sampai seka- 
rang ini, 

Perajaan dihadiri oleh I.k. 60 orang. 
Dari antaranja terlihat Prof. R.A.A. Djo 
jodiningrat dengan njonja. 

Selain para tetamoe didjamoe koe- 
we2 dan teh, kepada mereka diperlihat 
kan pertoendjoekan seperti Ilir2, Wi- 
ting klapa dsb. dengan dirajoekan oleh 
Pemeln 'Pertoendjoekan itoe dimain- 
kan oleh 10 orang gadis dibawah pim- 
pinan nona Rosijah. 
t Kan Pa , t 

Wakil keradjaan Inggeris. 

Dengan besluit goebernemen diidin 
kan mendjalankan djabatan consulair 
oentoek sementara waktoe t.H.C. 
Walsch, diangkat consul general ke 
radjaan Inggeris di Betawi, t. W. K. 
Smith, diangkat — consul keradjaan 
Ingeris di Betawi dan t. E.T. Lambert 
diangkat consul keradjaan Inggeris   di Medan. 

| nummer2 terseboet diatas, siapa ta- 

na Balaradja. Loerah jang bersalah | 

  

  
semu 3 
  
  

SL O. P. No. 59. 
Pengoempoelan ijoeran LCP ini 

boelan, ada terkoempoel sedjoemlah 
wang f 16.50, ditambah dengan res- 
tant boelan jang laloe f .0.35 — 
f 16.95. Dari wang sedjoemlah itoe, 
dibelikan 3 nummers lot,jg. setengah 
setengah lembar, dengan harga 
f 5.50 tiap nummernja — f 16.50. 

Masih ketinggalan f 0.35, akan di- 
gaboengkan dengan ijoeran LCP 
jang akan datang. 
Nummer2 lot kepoenjaan LCP No. 

59, ada seperti berikoet: No. 38638. 
36323. 43178. (masing-masing dari 
setengah lembar). 

Tiada lain soepaja jang merasa 
berkepentingan soedi mentjatatnja 

hoe dalam pemboekaan loterij jang 
akan datang ini, LCP dapat kebagian 
memoengoet hasilnja. 

Mr. M.U. Santoso berpidato. 
Sedikit tentang hpe- 
koem perkawinankita 

Hari Senen jang akan datang, tang 
gal 29 boelan ini akan diadakan perte 
moean oleh Balai Pengetahocan Ma- 
sjarakat Indonesia, bertempat dige 
doeng Usi, Kramat 45, dimoelai dj. 8.15 

Dalam pertemoean itoe akan diba- 
tjakan lebih dahoeloe antaranja no 
tulen dari rapat tanggal 21-12-1939 
Kemoedian akan diperdengarkan pi 
dato nj. Mr. Maria Ullfah Santoso, so- 
al ,,Sedikit tentang hoekoem perkawi- 
nan kita dan pengalaman kita dalam 
consultatie-bureau perkawinan”, se- 
dang setelah itoe akan diberikan djoe 
ga kesempatan kepada hadirin oen- 
toek memadjoekan pertanjaan-perta 
njaan, : 

—gj— 

Resepsi pada Commandant van de Zee- 
macht, 

Perhatian jang locar! 
biasa. 

Hari Kemis malam pada waktoe 
hoedjan boeat pertama kalinja telah 
diadakan resepsi dengan koendjoe 
ngan jang loear biasa sekali dalam roe 
mah commandant yan de zeemacht 
Helirich bersama njonja. : 

- Moebil jang hilir moedik membawa 
tamoe-tamoe dari kalangan pegawai 
goebernemen, militer dan partikelir 
menoedjoe keroemahnja di Perapatan, 
dengan tamannja jang dihiasi dengan 
indah sekali jang menjedapkan pada 
pandangan mata dan parasaan, 

Sampai lebih djam 8 malam aliran 
tamoe masih teroes meneroes. " 

Programma V. B. O. 

Minggoe,28 Januari 1940. 
2e klasse 

V. V. M. — V. K. J. 0. Karanganjar 
Res. le kl. A. 
B.V.C.2 — Hercules 2 B.V.C 

Res. 2e kl. 
S.D.L.4— B.V. V.2 Kebon Pala 

3e klasse 
Sparta 4—M.I.1. 

4e klasse 
B.A.T. A.2 — Y.L O. S. 5 Konings- 

plein Noord 

splein Noord 
Decapark 

Sparta 

Hercules 4 — B. V. V. 4 
—0— 

Pendjelasan kepada penanja. 

. Sebetoelnja pertanjaan jang me- 
ngenai Pertoendjoekan Tonil P.P.P.I. 
itoe lebih baik, apa bila dimadjoekan 
kepada mereka jang bersangkoetan. 
Hal itoe lebih moedah lagi oleh ka- 
rena kita telah mengoemoemkan, di- 
mana2 dan pada siapa2 kartjis per- 
toedjoekan moelai sekarang bisa di- 
beli. 

Tjoema sekali lagi boleh kita toe- 
toerkan, bahwa tonil itoe ialah 
SANDYA KALA NING MAJAPA- 
HIT, karangan toean Sanoesi Pane, 
dimainkan di Schouwbirg nanti tang- 
gal 10-11 Februari 1940, - 

Teranglah kiranja bagi mereka 
jang hendak menonton sambil ber- 
amal goena pendirian2 masjarakat 
jang penting. 

Barangkali ada goenanja, apabila, 
kita katakan djoega, bahwa sekarang 
soedah banjak, jang meminta kartjis 
terseboet. Satoe tanda, bahwa ada 
perhatian kepada tonil jang beloem 
dipertoendjoekkan oleh kaoem stoe- 
den. 

: —0— 
Boeat adres Gemeente Batavia, 
Seroean dari pendoe- 
doek kampong keban 
djiran. 

Dengan tidak mengoerangi terima ka 
sih dan poedjian kita terhadap Gemeen 
te Batavia, jang telah memperbaiki be- 
berapa kampong didalam Gemeente Ba 
tavia, kita terpaksa rasanja hendak me 
noelis soerat ini pada soerat kabar kita 
, Pemandangan” dengan pengharapan 
soepaja dapat perbaikan. 

Di Gang Talib dan Gang Abdullah 
ig. letaknja dioedjoeng Unielaan dan 
Gang Petasan (Kroekoet) adalah pen- 
doedoek sampai sekarang masih meng 
harapkan perbaikan. Apalagi sangat 
terasa sewaktoe moesim hoedjan ini. 
Kampong terseboet ini adalah rasanja 
socatoe tempat jang serendah2nja da- 

dak mocat di dj 

TENDIRIAN NEDERLAND. 
  

| Dari verslag tentang pedato men-' 
tri Nederland, boeat Oeroesan Loear 
Tegeri Van Kleffens, maka berhada- 
an dengan adjakan Inggeris (Win- 

fai berikoet: 

dengar soeara, bahwa atas nege- 
| ri2 neutraal terletak kewadji- 
ban juridisch oentoek ikoet ber- 

“perang, karena « negeri-negeri 
' neutraal itoe terikat dalam per- 
|talian Volkenbond. Beliau me- 
nganggap, bahwatidak perloe be 

|Hau berkata pandjang, ketjoeali 
“haroes menjangkal adanja kewa- 

| djiban menoeroet hoekoem atau 
.menoeroet moreel jang seroepa 
litoe. Kita hanja mendjaga oen- 
'toek berdiri bebas, dan tetap me- 
Imenoehi kewadjiban kita, ja'ni: 
halaman sendiri ditangan sen- 
'diri, tidak perloe menghoeboeng 
|kan diri pada lain.” : 

Ko » 

(Dari Djerman tempoh hari ada an- 

traal segera meninggalkan Volken- 
bond. 
Menteri Kleffens berkata: 

| Satoe pertanjaan lagi, ialah 
apakah sekarang ini soedah tiba 
'waktoenja soepaja negeri-negeri 
'ketjil, jang ingin neutraal —ter 
'masoek djoega Nederland—, ha- 
roes meninggalkan Volkenbond. 

| Atas pertanjaan ini oleh nege- 
ri-negeri ketjil itoe ditolak de- 
ngan keras. Selama masih ada 
harapan, bahwa organisasi ini 
masih bisa toemboeh dengan 
koeat, maka selama itoe negeri- 
negeri ketjil tetap setia padanja. 

|“ Kalau semoea harapan kesitoe 
Isoedah tidak ada, maka soedah- 
lah datang sa'tnja keloear dari 
bond itoe. Tetapi tanda-tanda. 

litoe tidak ada.” 
3 « 

'Tentang kesoekaran jang dialami 
oleh perlajaran Nederland, maka 
menteri Kleffens berkata seperti be- 
2 - Gi 

| ,Oentoek menghidoepi 84 
miljoen djiwa diatas tanah jang 
hanja tjoekoep boeat 4 miljoen 
jiwa, adalah soeatoe kepandai- 
n jang adjaib. Da€rah2 kita di- 
seberang laoetan jang menolong 
meskipoen terlaloe banjaknja 
pendoedoek di Tanah Djawa me- 
roepakan soeatoe teka-teki sen- - 
diri. 
' Bahagian2 Keradjaan kita di- 
seberang laoetan itoe tidaklah 
Ha anggap sebagai daerah jg. 
rtoetoep boeat orang lain. Ma- 

rjah kita harapkan djoega, soe- 
paja berhadapan dengan terboe- 
kanja pintoe itoe, pintoe negeri- 
nee lain djoega terboeka. 

Kita ini haroes berpelajaran. 
Kita haroes berniaga. Kita ha- 
roes melajani orang lain: kalau 
tademikian re'jat kita tidak bi- 
sa 'hidoep. : 

egeri2 jang sekarang mena- 
roeh batas2 kepada perdagangan 
kita hendaknja djangan meloe- 
pakan hal ini”. 

  
jang? tadinja terdiri dari rawah2 jang 
loeas. 
toergen soedah bisa membikin bandjir 
tempat terseboet, apalagi hoedjan jang 

cember 1939 dan Jantuari ini telah dia- 
lami oleh pendoedoek kebandjiran 
ig. Sampai kedalam roemah. Malah sa 
toe|kali sampai setengah meter tinggi- 
njadidalam roemah. : 

Sebabnja? 

pat'kampong terseboet sangat rendah, 
tentoe pendoedoeknja terpaksa.didiam- 
kan sadja, karena pepatah membilang 
Kalau takoet dilimboer pasang, dja- 
ngan beroemah ditepi pantai”. Dus 
mereka mengetahoei bahwa hanja lan 
taran kekoeatan jang sedikit makanja 
mereka tinggal ditempat jang moerah 
itoe. Mereka tahoe diri. 

djadikan air masoek dalam roemah me- 
reka, merendam semoea jang ada. 

Didalam keadaan jang begini, sering 

Barat (menoedjoe  kekali jang mela- 
loei Gasfabriek), bisa terbalik. Jaitoe 
sehingga air menoedjoe ke Timoer. Air 
itoe njata dalam hal seperti itoe boekan 

poeng. Djika kali telah naik kedarat 

Petasan? Airpoen berkoempoel se 
mangkin lama semangkin tinggi di Gg 
Talib dan Gg. Abdoellah. Lantaran ti 

dalam 16emah2, 

dengan 
baikan,   lam Gemeente Batavia, apalagi bahwa 

tamat Papco and kaan kon eng " 

# 

ton Churchill), beliau berkata seba- 

Hoedjan jang sedikit sadja 

toeroen kekali, hanja kali naik ke kam- 

alanan terpaksa masoek 

“Inilah sebabnja soerat ini diperboeat : 
penoeh pengharapan dapat per 

Ni 

,Pada pehak Inggeris ada ter- 

daeran soepaja negeri-negeri neu- 

lebat. Beberapa kali dalam boelan De : 

Kalau sekiranja hanja lantaran tem- "3 

Tetapi lantaran barangkali satoe ke- 
alpaan atau satoe perboeatan jang koe 
rang perhatian jang berwadjib, sering- 

| kali kampoeng terseboet'kebandjiran. 
Hoedjan jang sangat ketjilnja bisa men” 

kali air jang biasanja toeroenkesebelah 

bagaimana poela dengan air hoedjan 1 
jang datangnja sangat deras dari Se 
belah Timoer jaitoe Unielaan dan Gg.  



  

   
         

    

    

      
      

    

     

     
    

   
    

   

  

  

DOENIA. 
& tas 

Amsterdam, SN 
Pep 2 “Berlin, Djoem'at (Tr.-Ocean): 

. Oberste Heeresleitung mengabarkan, 
bahwa pada 25 Januari dimedan ba- 
.rat tiada kedjadian2 jang berarti. Ke- 
| koeasaan oedara melakoekan penerba- 
ngan penjelidikan diatas berbagai sek- 
tor. Pesawat2 penjelidikan Inggeris, 

“gen jang, beratnja 1300 ton telah hi- 
Ilang. Kapal itoe namanja ,,Gudveig”. 
Tentang sebab2 dari karamnja, hingga 

  

   

   
    

  

.kini-beloem djoega 

| Amsterdam, Djoemat (TE.-O- | 
dear e3. 

  

    

Ta ela melanggar perioek api dan 

nggelam. Tentang sebab2 dari teng 

lamnja hingga kini beloem dinjata- 
— Kan dengan diclas. 

Amsterdam, Djoem'at (Reuter) 
' Kapal Letland ,,Everosa” jg berat 

nja 3529 ton semalam didekat Terschel 
— ling telah karam. Gezagvoerder mem 

beri kabar adanja kebotjoran dan minta 
. soepaja diperhatikan. 

— Kenetralan Amerika bagaimana? 
New York, Djoem'at (Reuter): 
Menoeroet soerat kabar ,,New York 

0. Herald Tribune”  pesawat2 pelempar 
. bom Inggeris jang dibeli dari Amerika 

dengan melaloei Laoetan Atlantik me- 
noedjoe kemedan barat. Soerat kabar 

00 itoe menerangkan, bahwa pesawat pe- 
: lempar bom itoe dengan anak2 kapal- 

  

  

  

.. moelai dengan penerbangannja mela- 
loei Atlantik. 

Parlement Canada boebar. 
Ottawa, Djoem'at (Reuter): 
Dalam pedato pemboekaan dari Par 

ri Canada, lord Twedsmuir dengan 
— lement oleh Goebernoer-Djenderaal da 
langsoeng dimadjoekan seroean kepada 
negeri. 3 $ 

— Seroean itoe dianggapnja sebagai pe 
ristiwa diloear doegaan, dan menoen 
djoekkan itoe sebagai hal jang beloem 
pernah terdjadi dalam waktoe pemili- 
han oemoem diwaktoe moesim saldjoe 

$ 

di Canada. A 
Menoeroet Reuter lebih landjoet ter 

djadinja perselisihan antara kaoem li- 
beraal dari Ontario dengan dipimpin o- 
leh Mitchell Hepburn dan kaoem libe- 
raad federaal telah menjebabkan boe- 
barnja parlement itoe, Aa f 

000. Makloemat Perantjis. 
. Paris, Djoem'at (Reuter): 

... Menoeroet ' siaran pagi dinjatakan 
tiada berita penting dari medan barat. 

Pertjobaan ' mendarat dilapangan ter- 
2 A bang jang baroe, 

NP | Berhasilbaik. 
Rebo pagi dilapangan terbang Be- 

tawi jang baroe, jaitoe di Kemajoran 
telah diadakan pertjobaan2 menda- 
rat. Sebagai terdjadi dilapangan ter 

hal ini dipakai djoega seboeah pesa- 
— wat K-12. Pesawat terbang itoe dike- 

moedikan oleh nachoda pesawat G. 

KNILM,. toean Versteegh, dan bebe- 
rapa pegawai lapangan penerbangan, 
naik keoedara dari Tijililitan. 

'Dilapangan penerbangan Kemajo- 
ran soedah berada antara lain toean 
Crena dan Iongh dari KNILM, kepa- 
da district pertama dari Provinciale 

: —. Waterstaat, Ir. de Lanoy. Begitoe- 
pi poen poela kepada Provinciale Water 
Mi staat, Ir. Werner Sorensen, dan sec- 

| tie-ingenieur, Ir. Leatemea, ada hadir 
“ Toean Ir. Leatemia adalah orang 
jang mengerdjakan lapangan pener- 

..bangan baroe itoe. 
Kira-kira djam 9 kelihatan pesa- 

wat Fokker boeat pertama kali de- 
ngan ,,opisil” diatas lapangan ter- 

  

  
bang dan sesoedah melakoekan pener| 

    

Djoem'at (Tr.- | 

Oleh pers di Amsterdam pada hari | 
xi dikabarkan, bahwa kapal Noorwe- | 

  

Dari Londen dikabarkan, bahwa ka- | 
inland, ,,Onto” jang beratnja 1333 | 

nja dari bangsa asing telah menoedjoe | 
—... New Foundland oentoek kemoediannja | 

bang jang baroe di Semarang, dalam 

yan Messel jang disertai oleh wakil | 

   
   

banj : al melanggar 

bermoesjawarat 

h batas kenstralan Amerika ? 

. Makloemat Djerman. . 

“| Bristol Blenheim berdaja oentoek dari 
Perantjis dapat menemboes distrik 
'Ruhr. Didekat Duisburg pesawat itoe 
ditembak roentoeh. 

Makloernat malam. 
“Paris, Djoem'at (Reuter): 

Makloemat malam mengabarkan ti- 
dak adanja berita penting. 

Hongaria — Toerki. $ 
| Menoeroet agentschap T.A.S. kini te 
lah sampai di Istamboel delegasi eko- 
nomi dari Hongaria. Delegasi ini akan 
mengadakan permoesjawaratan dengan 
“pemerentah Toerki. oentoek mengada- 

| kan perhoeboengan perdagangan anta- 
ra kedoea negeri itoe. 

Kapal Letland lagi. 
Riga, Djoem'at (Havas): 
Kapal Letland, ,,Everene” jang dari 

Letland akan menoedjoe pelaboehan 
Inggeris dipelaboehan Blyth telah ditor 
pedo. Semoea anak kapalnja ketjoeali 
seorang telah mendapat pertolongan da 
ri kapal Letland jang lainnja. 

Pesawat oentoek Nederland. 
Amsterdam, Djoem'at (ANP): 
Menoeroet kabar, pada hari ini telah 

ditanda tangani persetoedjoean. dari 
paberik2 Fokker oentoek mendjoeal 4 
pesawat penoempang type F 24 oen- 
.toek 24 penoempang. Dengan ketjepa- 
tan 330 km. Persetoedjoean itoe tertja 
pai oleh karena adanja pekerdjaan ber- 
sama2 dari minister keoeangan, oeroe- 
san sosial, waterstaat dan ekonomi. Pe- 
sawat2 itoe seloeroehnja dari metaal 
dan mempoenjai hoogdekker doea de- 
ngan bermotor, dan hidoengnja dengan 
beroda. : 

Pendjoealan itoe akan dilakoekan pa 
da kedoea tengah tahoen dari 1941. 

Kasteei terbakar. 

Baarn, Djoem'at (ANP): 
Hari ini pagi2 boeta telah timboel ke 

“bakaran di kasteel De Hooge Vuursche 
“dang kini telah dipakai sebagai hotel. 
“| Setelah moentjoel brandweer -— dari 

| Baarn maka semoeanja soedah mendja 
| di aboe. Semoea gedoeng itoe terba- 
kar, dan keroegian ditaksir kl. satoe mil 
joen, 

dilakoekan, orang tidak mendapat rin 
tangan sedikit djoega dari air itoe. 
Hal pertama, ialah bahwa pesawat i- 
toe djangan sampai terperosok. Dan 
hal ini tidak terdjadi barang sedikit 
djoecapoen. Tocan Versteegh mene- 
rangkan, bahwa djika semoea lapa- 
ngan terbang di Indonesia sama baik 
nja dengan lapangan di Kemajoran, 
maka di Indonesia ini terdapatlah Ia 
pangan2 terbang jang bagoes sekali. 

Tentang djatoehnja-hoedjan, hal 
ini dipergoenakan orang dalam boe- 
lan jang achir-achir ini. Dalam roea- 
ngan gedoeng stasion itoe jang loeas, 
terdapat seboeah papan toelis, dima- 
na djatoehnja hoedjan dalam waktoe 
belakangan ini ditjatat. Hoedjan pa- 
ling banjak djatoehnja pada tanggal 
18 December jbl. Pada hari itoe da- 

| koerang dari pada 67 milimeter air 
ditjatat. Tetapi hal ini tidak menjoe- 
karkan. 

Pertjobaan penerbangan jang dila 
koekan hari ini boleh dianggap ber- 
hasil sangat. Terlebih-lebih menoe- 
|roet kata orang, bahwa pertjobaan 
|itoe dilakoekan dalam keadaan jang 
seboeroek-boeroeknja. 

dari pihak Knilm masih a-   .. bangan menjelidik, djoeroe terbang | « 
|. yan Messel laloe boeat pertama kali 
— mendarat dilapangan terbang Kema- | ng: 

joran, jaitoe diatas salah satoe dja- | nja 
“Ian oentoek naik dan mendarat pe-| 

— sawat oedara. Pendaratan itoe dila- | mas 
| koekan dengan bagoes sekali. Lapa- | walaupi 
| ngan penerbangan penerbangan Ke- | da waktoe 
. majoran mempoenjai doea boeah | teta 
tempat menaik dan mendarat, jang | 

  

— Iebarnja 50 meter. 
—. Sekeloearnja dari p 
toean Versteegh roepanja sangat ber 
senang hati melihat keadaan lapa- 
ngan penerbangan jang baroe itoe. 
Disana sini masih terdapat air hoc- 
djan ditempat mendarat dan naik pe- 

esawat terbang 

   
   
    

  

   

    

      

  

iI-soal jg. hendak dibitjarakan. 
tidak jang mengenai lapa- 

api daerah sekeliling 

ngan terbang itoe 
n-pohonan, jang 

itoe mesti tak 
mendjoempai  sesoeatoe rintangan 
poen dalam  menc larat atau menaik 
keoedara.  “ Rn   sawat .Tetapi ketika pendaratan itoe 

' Begitoepoen poela 5 kawat listrik, 
jang terdapat lebih koerang satoe ki 

lam satoe djam dan 40 menit tidak 

bahajakan pa- | 
dan pendaratan, | 

irik orang oentoek ikoet membatja 
e- | sendiri. Sebab tiap orang senang ke- 

pada jang gempar dan seram! Inilah 
Isatoe sifat jang   

PEMA 
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lometer dari lapangan terbang, mesti 
dihilangkan poela. Letak kawat lis- 
trik itoe tjoekoep djaoeh, tetapi seba- 
ik-baiknja kawat listrik itoe mesti 
dipindahkan. Sekarang barangkali 
akan dipoetoeskan oentoek menetap- 
kan kawat listrik itoe dibawah ta- 
nah, sehingga keberatan inipoen soe- 
dah dapat dihilangkan poela. Djika 
pemindahan kawat listrik itoe tak 
moengkin, maka soedah tjoekoeplah 
djika pada kawat-kawat listrik itoe 
dipasang alat penerang. Dengan djalan 
demikian soedah banjaklah jg. ditja- 
pai. Oleh keadaan2 terseboet pada la- 
pangan terbang Kemajoran itoe tak 
didapat sesoeatoe rintangan. Tetapi 
disini orang berdaja-oepaja oentoek 
memperbaiki lapangan terbang itoe 
sedapat-dapatnja. 

Sesoedah pendaratannja jang per- 
tama Van Messel beberapa kali lagi 
menaik keoedara, dan mendarat lagi 
dari pelbagai pendjoeroe. 

Sekali lagi, pertjobaan berhasil 
soenggoeh. Setiap jang hadir dilapa- 
ngan terbang Kemajoran itoe berse- 
nang hati melihat hasil sebagoes itoe. 

Roepanja sadja masih satoe atau 3 
boelan lagi, sebeloem lapangan terse- 
boet selamanja dapat dipergoenakan. 
Sekarang orang hiboek lagi memboe- | 
at peroemahan-peroemahan pesawat 
dilapangan itoe. Berhoeboeng moesim 
hoedjan ini pekerdjaan itoe berlakoe- 
nja tidak begitoe tjepat, sebagai di 
ingini. . Djoega boeat mendirikan 
djoebin beton masih diboetoehi se- 
boelan lamanja dan hal-hal lainpoen 
masih haroes dikerdjakan poela da- 
hoeloe. 

Tetapi disini setidak-tidaknja da- 
pat dikata bahwa soedah terboekti- 
lah bahwa lapangan terbang jang ba 
roe itoe tjoekoep baiknja. 

2 (Aneta) 
  

Komite permanent penjamboetan propa- 
ganda Islam Tionghoa. 

»ANTARA” mengabarkan, bahwa 
pada hari .Minggoe tanggal 21 Jan. 
1940, Goeroe-goeroe Agama Islam 
dari sekolah Djamiat Geir dan Per- 
goeroean Islam Tanah Abang, be- 
serta toean Hadji Yap A Siong sec- 
retaris -Hoofdbestuur dan salah se- 
orang propagandist dari Persatoean 
Islam Tionghoa (PTI). Tebing Ting- 
gi, Medan telah mengadakan permoe- 
sjawaratan, dan hasilnja ialah men- 
dirikan Komite jang diberi nama Ko 
mite Permanent Penjamboetan Pro- 
paganda Islam Tionghoa (PTI). 

Komite berpengharapan, bisa ber- 
dirinja tjabang PTI. dikota Betawi, 
dan sebagai langkah pertama pada 
hari Minggoe tangal 28 Januari 1940, 
diroemah sekolah Djamiat Geir, Ta- 
nah Abang, Karetweg No. 19, akan 
dilangsoengkan pertemoean dimana 
akan berpidato toean Hadji Yap A. 
Siong. Pertemocan oemoem ini akan 
Gimoelai djam 3.30 sampai djam 6.50 

Komite terseboet dari toean-toean : 
Sd. Asad Shahab-Voorzitter s Moea- 
limin Abdoerrachman Vice- Voorz. 
M. Joenoes Saleh Secretais-Penning- 
meester: Kommissarissen terdiri da- 
ri toean2: Abdullah bin Ali bin Sha- 
hab, Abdullah bin: Aboebakar bin 
Shahab,Abdulkadir  Moesanif dan 
Rameli Abduldjalil. 

Lebih landjoet dapat dikabarkan, 
bahwa barang siapa maoe berhoeboe 
ngan dengan toean Hadji Yap A. Si- 
ong maka boleh berhoeboengan de- 
ngan Secretaris PPIT. Oude Tama- 
rindelaan 142, Batavia-C. 

—L— 

Pemoeda Moeljono ditjari. 

“ Siapa dapat mene- 
.moekan? : 

Salah seorang pembatja memberi. 
kabar, bahwa pada waktoe belaka- 
ngan ini ada seorang pemoeda, R. 
Moeljono jang ajahnja di Ban- 
ten, telah pergi dari Poerworedjo | 
menoedjoe ke Betawi katanja. Entah 
memakai sepedah entah naik sepoer, 
tidak terang. Ia kira2 akan toeroen 
lebih doeloe di Betawi oentoek men- 
tjari sanak saudaranja disini jang 
banjak djoega. Ia adalah poetera 
toean R. Sastrowardojo, jang kini 
ada di Banten itoe. 

Oemoernja 1. k. 13 tahoen. Koelit- 
nja hitam, ramboetnja biasanja tak 
|tersoesoen baik. 

Kiranja pembatja ataupoen sidang 
ramai jang soeka berboedi baik akan 
soeka memberi tahoekan pemoeda 
itoe. kepada adres.familie pemoeda 
terseboet, jaitoe toean Sa st r.o- 
wijoto,G. Kwitang. Ishak 128. 

Apa 

Mati memboenoeh. 

Siapa jang ikoet 
mendengarkannja?. 

Kabar demikian. ini selaloe mena- 

memang pada tiap 
manoesia ada. an -. 
Siti Noerali! Inilah jang sebetoel- 

nja jang menggemparkan! Tjoba ba- 
| tja dalam advertentie dilembaran ke- 
doea pagina I, sebab disitoe ada pen- 
dielasan lebih landinet! 

NDANGAN 

    
Minangkabau Moeda” 

Sesoedah “didirikan hampir satoe 
tahoen, pada rapat anggauta jang pa 
ling achir sebagai berikoet: 

Ketosa Boestan student G. H. S. 
Wakil-Ketoega Zainal-Zainoel student 
R. H. $, Penoelis I Taharoe'ddin 
Hamzah bekerdja, Penoelis 2 Mach- 
dinar (Mej.) goeroe, ' Bendahara 
Moezdjir (Mej.) moerid Openb. Opl. 
school v. Vakonderw., Pembantoe 
Bahroen Sjamsi bekerdja, Pembantoe 
Zairoel Zen moerid K. W. S. 

Secretariaat Pedoman Besar: 
Dr. Van Breemenweg No. 80 Bat.-C. 

Tabligh oemoem. - 

Moehamadjah Groep Kemajoran, 
Minggoe “pagi, tanggal 28 Januari, 
akan mengadakan Tabligh-Oemoem, 
di Poelasara-sehool, Kemajoran Gem 
pol, moelai poskoel 9 pagi. 

Agenda: : 
1, Agama Islam dalam hoekoem2 

jang mengenai kehidoepan ra'jat 
(oleh: t. Mr, Moehd. Roem). 
Arti dan goena Agama oentoek 
manoesia. (oleh: t. Nazaroedin 
Latief). 
Sedekah jang moenfa'at (oleh: 
t. H. Gozali Toessie). 

—O— 

Itoe orang Tionghoa meratjoeni perem- 
poean-perempoean latjoer. 

Setelah itoe diram- 
pas miliknja. 

Landraad Betawi telah bersi- 
dang memeriksa  pendjahat jang 
kedjam bersama Lie Toan Tjay jang 
telah merampas barang-barang pe- 
rempoean latjoer dibeberapa hotel 
dengan goenakan obat bihoes. 

Pesakitan ditoentoet dalam 3 per- 
kara. 

Pemeriksaan jang pertama kedja- 
dian jang terdjadi di Hotel di Mang- 
ga Besar. Jang mendjadi korban se- 
orang perempoean Tionghoa bernama 
Lie Sian Nie. 

Pendjahat- memberinja minoem 
bier jang ditjampoeri obat bihoes. 
Tetapi: barang perempoean Tiong- 
hoa ini tidak sampai hilang, sebab 
inspecteur politie toean Kening te- 
lah menangkapnja. 

Pendjahat moengkir atas segala 
toedoehan. Tetapi saksi-saksi semoea 
memberatkannja. Hakim mendjatoeh 
kan hoekoemannja dengan satoe ta- 
hoen 3 boelan pendjara. 5 

Pemeriksaan  kedoea t. H. Abdoel 
Hamid jang mendjadi korban. Hadji 
ini mendjadi toekang obat di Senen.. 
Pendjahat itoe poera-poera hendak 
mendjoeal barang. tjita2 dan kain 
djas. Ia minta tolong toean Hadji 
itoe oentoek mendjoealkannja dengan 
premie 10 atau 1590. Kain itoe dita- 
warkan kepada seorang Tionghoa, 
Han Kin Po namanja . Mereka laloe 
pergi di Hotel Islam di Molenvliet. 
Di Hotel ini terseboet bersama Han 
Kin Po di soegoeh Limoen jang di 
tjampoeri obat ratjoen itoe. Setelah 
mabok oeang Hadji itoe diambil se- 
banjak f 60.— 

Korban jang ketiga ialah seorang 
perempoean nama. Otji. Pendjahat 
datang  diroemahnja dan djoega ia 
mengadjaknja minoem bier jang di 
beri ratjoen. Perempoean ini terti- 
doer,'ocang dan barang-barangnja 
ditjoeri berdjoemblah hampir f 300.- 

| —A— 
Roekoen Palembang Djakarta 7 

tahoen. 

»ANTARA” mengabarkan, bahwa 
pada hari Minggoe tanggal 21 Janu- 
ari 1940 telah dilangsoengkan ra. 
pat anggauta tahoenan dari Roekoen 

roemahnja toean' Boerai di. Struis- 
wijkstraat belakang No. 46 dengan di 
hadiri oleh anggauta-anggautanja 
jang memoeaskan. Djam 4 sore ke- 
toea rapat memboeka persidangan, 
Seteroesnja laloe dioeraikan perdja- 
lanan Roekoen Palembang pada ta- 
hoen2 jang laloe. Kemoedian dibatja- 
kan verslag keoeangan oleh toean 
Tji. Agoes. Poetoesan-poetoesan jg. 
telah diambil diantaranja: 

Tiap-tiap boelan masing-masing 
anggauta mengadakan pertemoean 
dirocemahnja angauta, goena memper 

oentoek . tahoen 1940 terdiri dari t. 
Boerai Ketoea, Mgs-Nadjamoeddin- 
Penoelis, Tji' Agoes Bendahara, Pem 
bantoe bahagian Kramat: A. Karim, 

hagian Tanah-Tinggi A. Moechtar, ' 
Alamat Secretariaat: Mgs. Nadja- 

moeddin-Zuiderweg No. 5, Bat.-C. 
Djam 7 malam rapat ditoetoep 

dengan selamat. 5 

Rectificatie. & 

Setjara kebetoelan saja dapat mem 
|batja satoe (kekeliroean besar dalam 
artikel saja Yentang: »Bahaja lapar 
di Banjoemig” bagian II Tega 
toep) dimoeat dalam ,,Pemandangan”   pada tanggal 15 ini boelan ina 
lembar ke II. Pn 

Palembang Djakarta, bertempat di 

kekalkan persaudaraan. “Pengoeroes 

Bagian Sawah Besar Oeddin dan ba- 

LEMBARAN KE I PAGINA IL. 

"Kekeliroean itoe adalah pada kali- 
Mat jang penghabiasan jang begini 

njinja: 

»Kalau betoel dalam conferen- 
tie jang-baroe ini diadakan di 
Poerwokerto tentang perloeasan 
irrigatie dari Krojawerken, maka 
kita tidak lantas soeroeh menggali 
itoe bandjir kanaal jang kita 
maksoedkan”. 

Sebetoelnja boekan begitoe jang saja 
maksoedkan sepandjang ingatan sa- 
Ja, ternjata dalam saja poenja copy 
Jang saja kirinakan dengan mentjatat 
perkataan perkataan tambahan pada 
helai copy No.3 paling bawah sendi- 
Yi, tertoelis dengan tirita seperti se- 
karang, sehingga kalimat sepenoeh- 
nja berobah mendjadi — begini: 

»Kalau betoel dalam conferen- 
tie jang baroe ini diadakan di 
Poerwokerto tentang perloeasan 
irrigatie dari Krojawerken, maka 
kita soesah pertjaja apa sebab 

Orang tidak lantas soeroeh menggali 
itoe bandjir kanaal jang kita mak- 
Soedkam?”. 

- Ta Dara 

Majit-majit koerban PK-AFO. 

Diangkat ke Priok. 

Majit-majitnja orang jang mendja 
di koerban dalam penerbangan PK.- 
AFO di Bali itoe, jaitoe Schott dan 
Von Ende nanti akan tiba di Priok 
dengan kapal ,,Treub” tanggal 31 
boelan ini. Jang pertama akan dikoe- 
boer di Betawi, sedang jang kedoea 
ditanam di Bandoeng, (Aneta). 

Royement Kartosoewirjo. 

Aneta mendengar kabar lebih lan- 
djoet dari Palembang, bahwa soal ini 
Gibitjarakan dalam rapat tertoetoep 
kongres P.S.LI. jang sebagai oemoem 
mengetahoei kini dari tanggal 20 Ja- 
Roekoen boeroeh Djakarta 
nuari, 1940 dilangsoengkan dikota 
terseboet. (Aneta) 
  

Kawat toeroet berdoeka tjita dari Lord 
Gouwry. 

Dengan opisil diberitakan, bahwa 
Wali Negeri telah menerima sepoe 
tjoek kawat toeroet berdoeka tjita 
Gari Goebernoer-Djendral Australia, 
Lord Gowry. Isi kawat itoe lebih koe 
rang sebagai berikoet: 

. Ketika mendengar berita tentang 
ketjelakaan pesawat K.N.LL.M., is 
teri saja dengan saja berdoeka tjita 
sangat. Kami mengetahoei kebagoe 
san dines penerbangan toean jan g loe 
ar biasa. Kami poen dengan mata sen 
diri telah melihat betapa kebaikan or 
ganisasi toean. Soedilah kiranja toe 
an menjampaikan oetjapan toeroet 
bersedih hati kami kepada keloearga 
mereka jang telah meninggal doenia 
dalam ketjelakaa itoe” 

Wali Negeri dengan djalan tele 
graaf mengoetjapkan terima kasihnja 
serta menjatakan penghargaannja 
kepada Lord Gowry oentoek kawat 
nja itoe. (Aneta) 

Sekolah Hakim tinggi. 

Telah loeloes dari oedjian candidaat 
pertama t. Tagor Ginagan Harahap 
dan Tjoeng Tin Jan. 

Telah loeloes dari oedjian candi 
daat kedoea t.P Anwar Hakim. 

5 TR 
Sekolah Tabib tinggi. 

Telah loeloes dari oedjian docto 
raal bagian kedsea tt. FG.C. Arncut 
dam Yap Kie Tjong. 

Telah loeioes dari oedjian candidaat 
bagian kedoea tt. Abdoelhadji dan 
Soetrasno. 

#roia Jpasa cm 

Diidiukan berpraktijk. 
Diidinkan mendjalankan praktijk 

dalam verlasaunde di Indonesia se- 
bagai vroedvrouw, nona Endang Se 
taman. 

  

MOETASI. 

Waterstaatsdienst. 

Dipindahkan ' dari Kertasemaja ke 
Poerwakarta opzichter, t. R. Margono. 

Dipindahkan dari Telagasari ke Poer - 
wakarta onderopzichter, t. R. Bohari. 

Dipindahkan .dari Poerwakarta ke 
Telagasari onderopzichter t. Wagio. 

Dept. Djoestisi. 

Diangkat anggauta Landraad Soe 
rabaja R. Pandji Abdoeilah Tjokro 
koesoemo. sekarang Fiscaal-Griffier 
pada Landgerecht Kediri. 

| Diserahi mendjabah Fiscaal-Grit- 
fier pada Landgerecht Kediri £R. 
Amir Soeradhiningrat, sekarang oen 
toek sementara ambtenaar ter be” 
Schikking pada Voorzitter Landraden 
Tjirebon,   
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Tahoen 8, No. 22 Sabtoe 27 Januari 1940 
PEMANDANGAN" 

LEMBARAN I PAGINA IV. 

ana naN nenen PAN sara 

Dengan NS SAA 
Ka 

CINEMA ORION | mi matam aa entoe 

GLO DOK — BATAVIA Il dan besok En 

Moelai 26 Januari 1940 124 | aah 
dari merk: 

dan malem brikoetnja 
Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum. | 

8 
Y 

Satoe film muziek dengen 

RALEIGH 
| 

tjerita roman jang sanget 
R » . R gg 

sate “Radio City Revels ta 

THE GREAT 
R.K O. RADIO PICTURES mempersembahkan 

” 4 
gatos muzikale-comedie jang paling besar boeat 

W AEL 
Hi ini taon . . . dimainkan oleh zanger-zanger, dan 

HERCULES 

& danseres-danseres dan badoet-badoet jang nomor 

dengen -LUISE RAINER 
5 satoe seperti: 

PHILIPS 

— FERNAND GRAVED 
2 Bob EBurns — Jack Oakie— Kenny Baker — Ann & ah | 

MILIZA KORJUS 
5 Miller — Victor Moore — Helen Broderick — Mil- : TENA 

RTA 
ton Berle — Jane Froman — Buster West & Me- $ 53 Ng GAZELLE 

MATINEE 27— 28 Jan.'40 
: lissa Mason — Richard Lane — Marilyn Verron 1 AN , Rijwiel - Radio! 

Saptoe/Minggoe djam 4 
2 — Hal Kem Matan aa dan ratoesan lagi » 

Meubelhandel 

sore 
5 Sa 

Molenyvliet Oost 

»CAREFREE" 
29 — 30 Januari 1940 

717 Telf. 1674 Bt 

ja 
Bekassieweg 

dengen - 
»FODOLS FOR SCANDALS 

No. 2 Telf. 673 

FRED ASTAIRE — 

« 
Mc. 

5 GINGER ROGERS 
Moelai 31 Januari 1940 

—- GAGAK ITEM 1 

@GUKEN THEATER 
nana Mn Aa Nata 

. RAI : VET | 
lekas itjari lekas boea ikerdja- 

,FOUND ALIVE , Ta UMALIA BIOSCOPE Seorang goeroe berdiploma H. kan di SABANG (Sumatra 

dengen 0 Mangga Besar ae Batavia. Tae tutun Teneskacioo ANE LO ah: PTANE Sleep-boot 

K RJUS 4 Ba — - mengadjar di Hollands-Arabi- | Kapitein Boemipoetera jang 

e BARBARA BEDFORD — with 0 Moelai ini malem 26 sche School Al-Ittihad di Pa- | berpengalaman serenta mem- 

€ MAURICE MURPHY — MN HUGH HERBERT 3g Jan. '40 dan malem mekasan Gadjih berdamai. Se- | poenjai diploma/Indische Kleine 

pk: ROBERT FRAZER LIONEL ATWILL. 285 brikoetnja “3 kolah tersehoet soedaherkend, | vaart atau 1 1 t 

ag? Pe ana 
STHE STORM" 

alat-alat semoeanja tjoekoep | Yelamaran Na 

1g. 
1 

sebagai-H LS. Gouvernement. "IG NPTAn dengan soerat di- 

en 

cH aan “ 
Soerat2 dialamatkan kepada : sertai salinan (afschriften) di- 

2 
En Ba N TN Magi Schoolbestuur Hollands Arabi- | ploma dan lain-lainnja dikirim 

2 
PEN aa 

, 2 
2 2 

MACLANE, PRES 
sche School Al-Ittihad cJo- | pada HANDEL MAATSCHAP- 

4 “ 
? 3 

Ahmsd Baoezir, Famekasan. | 

RI ALTO BIOSCOOP TON FOSTER, TOM 
PIJ V/H DE LANGE & CO. 

BROWN, dan NAN 
Binnen Nieuwpoortstraat 18- 

2 Senen -. Batavia-C. GREY. 
Batavia. 

Anak2 boleh nonton. 
" e 

Ini malem dan malem2 brikoetnja melandjoetken Matinee Minggoe 28 
Memboeka praktijk B ktiik di : 

pertoendjoekan dari FILM INDONESIA jang paling Jan. "40 dja an EN 
Nona MOEDINEM erpraktijk di Betawi 

SAMPOERNA tenan Ba Na utang jang paling gi & 4 Sore 
Arts NONA SOETINAH 

a 0 Po aa ep pe ua "Menas toba 
»G G BA K T ge M Sedikit hari lagi : 

Tae IND: TANDARTS 

: : 
: 

djam bitjara (poetri2 dan $ 

jang soeda 2 malem beroentoen dipertoendjoeken 
: i iti 3 

: ben en dapet koendjoengan loear biasa aa aan “ae Pln 
anak-anak) 7.30— 9 pagi Djam bitjara pagi 8—11 

NONTON, hingga banjak jang mesti poelang kom- NK ketjoeali hari Minggoe sore 5— 7 

bali lantaran tida dapet tempat. Dan boeat kasi Go Round 
dan hari besar. Parapatan no. 8 

koetika padase- 
2 8 

La pendoe- 
s 

PA LE TN SG Na ar aeNNa 

aa dan Dokter S A L E K A N PERINGATAN 
FG 3 Naa ERA NG An 

ja, ma- 
y 

2 
SA Sa apn dak 

ka saben hari 
Aris Oentoek mentjegah salsh pa ea sang (ena 

Idikasi 
- ham, maka kepada orang orang 

5 
el BE TIGA PER- pja Dokter toga atau wali wali moerid diper Djan beng 

5 
TOENDJOEKAN: Abdulrachman Saleh ma'loemkan, Bal eA SO Kan LJ) Pa NEFABMEK GDAFIA MOLENVLIET OOST 89 BAT.C 

» 
PERTAMA: 

Aris lar tinggal di Alaydroeslaan no. 

djam 5 KA- 
75, moelai igl 1 ini boejan tidak 

ee DOEA: 7.30 dan KWITANG ! lagi mendjadi Kepala dari Goe- AN 

Ae KATIGA 9.45 Djam bitjara 5— 7 sore noeng Sahari Pe , FOND8 KEMATIAN 

-3 Dateng siangan 
Dengan itoe poela, maka moelai Ba : 5 

Lena boeat Gapekkaa Boeat panggil tel. 3995 WI. hari inipoen segala perhoeboe Tan Ma Ba 

3 tempat. 
ngan soedah poetocs. Toean Pa clan, djika meninggal, 

| Paling Rapih 
Iar soedah dipetjat, asal tidak menoenggak, dapat 

| Kanji same 
a.n. Pimpinan Goenoeng Sahari, uitkeering £ 25.— (doea poe- 

29. na. enarik 
Kepala sekolah loeh lima roepiah) 

Bau AM hati ! ALI DAHLAN 
TG. NN 

ae KAA BN ES ia Ind. Tandarts (Dokter Gigi) 
MATRAMANWEG 44 — Telf. 

KA . - 

Me, 715. FAiILLISsS EMENI 

Djam bitjara, 8— 11 pagi DIPOETOESKAN dengan vonnis 26 Jan. '40 R. Cs. Mr. P: Lust: 

c 
Tjong Njan Tjong, saudagar, Gg. Boeroeng 8, Betawi, 

Garantie Hari kerdja. 5 -— 7 sore Mohamad Ajab (Ajoeb) Rais, procuratiehouder Handelsvereeniging Djohan 

2 dan menoeroet diandjian. djohor, Defensielijn v.d. Bosch 42, Batavia-C. 

s510 tahoen Ke MENDJALANKAN HAK RECLAME BANJATAU PREFERENTIE DAN Nl- 

Vulpen ian a 
AE NGATOER BARANG-BARANG CONSUGNATIE DALAM BOEDEL FAILL. 

pen jang P Penanda: PFIO BOEN KIM, BERNIAGA PAKAI MERK TOKO P.B.K. DI CHERION, 

ling bagoes 
Pa A HARI SENEN 12 FEBRUARI 1940 DARI POEKOEL 9 - 1 SIANG DA: |” 

le. Keloearnja tinta 
LAM TOKO-TOKO DI CHERIBON,  Soerat-soerat bewijs soepaja dikirini 

lal 
kepada Weeskamer di Betawi, Molenvliet-Oost no. 7, selambat-lambatnja 

Lu (ia abon 
sampai tanggal 10 Februari 1940. 

: 

PL Ke 
MEASOEKKAN SOERAT? PENAGIHAN selambat-lambatnja pada tg.: 

2e. Dipakainja enak 
19 Febr. '40 F.M. Bullock, Batavia-C., 

H 
dan memoeaskan 

4 Mrt. '40 E.F. Jahn, Batavia-C., 4 - 4 

$ 
keinginannja. 

A40 Oey Bouw Tek, Leuwiliang, ogor, , 6 3 

e 
: 

il, 40 Njonja C.M.J. Erwig, djanda toean van Lingen: Bandoeng, 7 

- Hn angka 
IL 40 H.j. Dorst, Batavia-C., 

“3 

vulpen  dengen 
IL» 40 Tjia Tek Kian merk Toko Priangan, Batavia-C., : 

gratis 5 dari itoe s i8 1) 40 Theng Swie Tjocan merk Tjip An & Co, Palembang, 

: 
vulpennja tida bi- dalan YA xsa h2 bil 25, 40 Tan Tjiang Tjham (Tiam) merk Nam Tau, Pontianak. 

: th W, Tel sa hilang. kada SN Tang keseak YERGADERING oentoek VERIFICATIE poekoel 10 pagi dalam gedong R.v.J. 

5 
3 or te. H 5 an bilamana ada kaboet biarpoen Betawi tg.: 

$ 
. Na eni Pe Santosa gan UpI 58 Febr. '40 (djadi tidak 17 Jan. 40) Ong Beng Soen merk 23 Riiang, 

5 
ali. - : aan 

atavia-C., 

: 
Gagang hitam: £1.50, Kekenai ALdihoop. dapat” memb. 6 Mrt. "40 F.M. Bullock tsb., 

Bi 
£ 1.75, £ 200, £ 2.50 rikan toean? Sedari sendok? jang De MO EP. Jak tsb., 

: 
sanipai £7 00 1 pertaria zat? yana dari Abdiisi- 20, 40 Oey Bouw Tek tsb., 

Gagang ak Ben kania Cu Man mandat, ag 97. 40 Njonja C.M.J. Erwig, djanda toean van Lingen tsb., $ 

1 
na: £ 250 — £ 300 bekin tosan termengah”, terbatoek?, 21...» Ta ih Ra bela p 5 Ren 

Pesenan-pesenan I Ae Bea akan terlepas dengan gampang. 27 3 jia Tek Kian merk 1oxo riangan tsb., 

na aa Nur rulaseap bisa £350—£4,00 sam-| .. Desa sendok pada petang hari ini, 3 Apt. "40 Theng Swie Tjoean merlg Tjip An & Co tsb., 

. pesen minta 4 maka malam ini poen akan sedjoek : & 1 “3. j 

ket mu 4 pai f 12.50. dan sentosa. Sedemikian sigerah 10 .,, '40 Tan Tjiang Tjham (Tiamyfnerk Nam Tau tsb. 

eterangan, bagaimana toelisannja Model ,,N“ ambillah Akker's Abdiisiroop boeat: MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, dikantor 

haloes, sedeng atawa kasar. Dan Gagang hitam f 2,50 Batoek-Griep-Bronchitis-Asthma 
Griffier R.v.J. (Salinannja di Weeskamer) moelai 30 Jan. '40 selama 2 ming- 

dari hal warna-warna gagangnja. 4,00. Gagang Streep: bi goe: : Ban 

| : og 4,60.” Gn 3g 1ROOP Lay Koen Loy (Lay) merk toko Liong, Djatiwangi, Cheribon (jang pertama 

# ORION $ in $ 

dan pengh. 146), 

FOKO gang Warna-warna : 
i L.L.H. Brugman, Bandoeng (jang pertama dan pengh. 52,470), 

Kramat 14 2 Batavia-C. £f 450- £ 5,00-f 6,00 . G.H. Harststeen, doeloe di Tjimahi (jang pertama dan pengh. 10076). 

Tel. 1981 WI. £ 6,50 
Naga 

DIHAPOESKAN dengan arrest tg.: 

Disamoea roemah obat dan toko? 18 Jan. 40 H. Smit, Bandoeng. 
62.       

     



    

   

  

   

    

    

   
   

    

   

    

   
   

    

   

       
    
     
    
    

      
    
    

   

      

    

  

    

      

   

    

    
   

    
   

  

    

    
    
    

    
          

        

   

     
    

   
    

   
    

     
      

   
    

   

    
   
     
    

    
    

       

     

   

    

    

   

      
   

   
   
   
    
      

    

    

    
     

jan bang- 
Indonesia te- 

a itoe peroesahaan penang- 
0 kan itoeadalah satoepeker- 
 djaan jang sangat penting dari 

zaman dahoeloe kala. Sebeloem 
| zaman modern — lebih koerang se 

| ratoes tahoen doeloe — peroesaha 
“an jang terpenting dinegeri Nip- 
pon adalah peroesahaan menda- 
pat makanan sebagai pertanian 
dan nenan: n ikan. 

toean Seido Miyatake. 

Sae Pada zaman itoe perindoes- 
1 — trian beloem begitoe madjoe, per- 

njiagaan poen begitoe djoega. - 
Pada zaman feudaal itoe dian- 
tara ra'jat Nippon, jang ber- 
pangkat teroetama tinggi ada- 
lah golongan Samoerai (ksja- 

|. trija) dan jang kedoea adalah 
golongan tani dan nelajan jang 

“ beroesahakan diri boeat meng- 
23 hasilkan makanan barang jang 

—. terpenting boeat orang.  - 

PEROEBAHAN KARENA INDOESTRI 
. Sesoedah kemadjoean Barat dida- 
tangkan perindoestrian dan pernia- 
gaan mendapat kemadjoean jang sa- 

| ngat tjepat dan orang jang bekerdja 
“pada pertanian dan penangkapan i- 

| kan itoe banjaknja toekar pekerdja- 
| annja, dan ada jang djadi orang sau- 

dagar ada poela jang djadi koeli 

orang jang menghasilkan makanan 
tetap mendoedoeki tempat jang per- 
'tama, lihatlah perbandingen ang- 

.roep) orang Nippon jang dibawah ini. 

dja industri 8.846, saudagar 776 da- 
ri segala pendoedoek Nippon. 
.. Meskipoen - peroesahaan penang- 
“kap ikan dimegeri Nippon sangat ma- 

joe akan tetapi orang melajan ada- 
“lah 0.890 dari segala pendoedoek sa- 
.dja. Menoeroet statistiek 1938 ba- 
" Aan nelajan bangsa Nippon 546, 

624 orang. Meskipoen bilangannja o- 
rang nelajan tidak begitoe banjak, 
pada tahoen 1938 hasil2 (pendapa- 
“tan) oleh mereka lebih dari 1,000 mi- 
Jioen yen dan diantaranja jang didjoe 
“al kenegeri asing 170 milioen yen. 

“Dari angka ini moedah sadja me- 
ngetahoei seorang nelajan Nippon be- 
“rapa banjak dapat menangkap ikan 
setahoen! 

PENDIDIKAN NELAJAN DISEKOLAH 
TINGGI. 

   

matjam perkakas mondern dan ka- 
i2 
soed itoe. Boekan hanja perka- 
jang lengkap sadja dapat meng-    

tjoekoep haroes disertai poela. 
boeat mendidik nelajan jang 
di kota2 jang ada tepi laoet 

kan sekolah2 pendidik nelajan. 
endidik ahli penangkap ikan 

an poela sebocah sekolah Col- 
olah tinggi) oleh kantoor 

- Pertanian dan Perimbaan 

Diseloeroeh doenia negeri Nippon 
alah negeri jang teroetama Par dar 

menghasilkan pendapatan dari laoet. 
Dan setengah dari segala pendapa- 

   

  

didapat oleh tangan bangsa Nippon. 

  

roesahaan p 

Oleh Seido Miyatake, Nara, Nippon. 
  

| pabrik akan tetapi sampai sekarang 

ka2 dari percentage pekerdjaan (be- 

Orang tani 2276, orang jang beker- 

Memang tjara penangkapannja me : 
ka mempergoenakan bermatjam- 

jang sengadja dibikin oentoek | 

kan pendapatan banjak, melain- | 
pengetahoean dan pengalaman 

| Terbit” jang penting dari dja- 

| roebahan soesoenan penghidoe- 

PENOENDJOEK PEMBATJA. 

Pembantoe kita t. Seido 
Miyatake di Nippon mengoepas 
'peroesahaan menangkap ikan 
laoet, salah satoe tjabang per- 
ekonomian dinegeri ,,Matahari 

man “doeloe sampai kini. Pe- 

pan ekonomi karena datangnja 
indoestri barat, boekan memoen 
doerkan penangkapan ikan, 
bahkan membikin segalanja 
mendjadi modern. Ada sekolah 
tinggi goena mendidik nelajan2 

Maskapai penangkap ikan be 
sar sekali modalnja. Oleh kare- 
na “toe banjak kapal Djepang 
penangkap ikan tersebar dise- 
loeroeh doenia.       

NELAJAN DJEPANG TERSEBAR DI- 
——DOENIA. 

Sebagai pembatja ketahoei, banjak 
nelajan Nippon bekerdja dilaoetan 
dekat Indonesia. Boekan di Indone- 
sia sadja, dari laoetan Kamtchatka 
sampai Koetoeb Selatan mereka be- 
kerdja. Poen dilaoetan Pacifiek dan 
Gekat daratan Amerika (U.S.A.) dan 
Mexico nelajan2 bangsa Nippon bera- 
mi melakoekan pekerdjaannja dengan 
kapal2 jang ketjil. 

Sesoedah peperangan Nippon de- 
ngan Roes, negeri Nippon mendapat 
hak jang boleh menangkap ikan di 
Kamtchatka (bagian negeri Roes) 
dan setiap tahoen kapal2 besar jang 
mempoenjai perlengkapan perkakas2 
boeat membikin ikan kaleng dikirim 
kepada Kamchatka itoe. Ikan2 jang 
ditangkap lantas diboeat ikan ka- 
leng didalam kapal itoe djoega. Ka- 
pal jang demikian diseboetkan ,,Ka- 
pal pabrik kepiting”, karena keba- 
njakan “hasil2 daerah itoe adalah 
kepiting. 

Dari beberapa tahoen doeloe se- 
tiap tahoen kapal2 menangkap ikan 
paoes (walvisch) dikirimkan kepada 
Koetoeb Selatan, poen tahoen ini te- 
lah berangkat 6 boeah ,,kapal iboe” 
jang masing2 20,000 ton besarnja, 
bersama-sama lebih dari seratoes 
boeah kapal penangkap ikan paoes 
jang ketjil. Biasanja kapal2 itoe di- 
tengah djalan singgahlah kepelaboe- 
han Bandjarmasin di Borneo, maka 
pendoedoek disana tentoe ketahoei 
hal itoe. Kapal iboe dari kapal pe- 
nangkap ikan paoes itoe poen adalah 
soeatoe ,,paberik” memboeat minjak 
dan koelit dari ikan paoes. Semoea 
perlengkapan (perkakas-perkakas) 
jang perloe oentoek peroesahaan ini 
disediakan didalam kapal. Ikan pa- 
oes jang ditangkap di Koetoeb Sela- 
tan pada tahoen jang silam (1938) 
oleh bangsa Nippon adalah lebih dari 
8,000 &kor hanjaknja. Dan dari itoe 
mendapat 80,000 ton minjaknja dan 
harga itoe 2,500,000 yen banjaknja. 
Oleh karena harga minjak ikan paoes 
telah naik sangat maka ditahoen jg. 
akan datang pendapatannja diang- 
gap melebihi 5 millioen yen. 

Sampai tahoen doeloe daging ikan 
paoes jang ditangkap di koetoeb se- 

tetapi moelai tahoen ini didalam ka- 
palnja diperboeat tempat menjimpan 
daging (koelkamer) dan daging itoe 
akan dimakan dinegeri Nippon. 

KAPAL2 SEBAGAI PABERIK PEMBI- 
KIN MINJAK. 

Selain ikan, nelajan Nippon poen 
ambil poela roempoet (toemboeh2an) 
didalam laoet dan sipoet. Hasil2 itoe 
poen boekannja sedikit. Agar2 jg. 
telah diambil pada tahoen 1937. ada- 
lah 10,123,000 yen banjaknja. Kalau 
dihitoeng segala djenis hasil2 dari 
dalam laoetan soedah sampai 1,000, 
miljoen yen pada tahoen jang laloe 
ini boekannja soeatoe angka jang ke- 
tjil! 1 

Maskapai2 penangkap ikan di Nip- 
pon jang besarnja adalah Nippon 
Suisan Mij. (modalnja 91,500,000 
yen), Nitiro Gyogyoo Mij. (modai- 
nja 53,800,000 yen), Kyokuyoo Gyog- 

| yoo Mij. (modalnja 20,000,000 yen) 
Gll. kalau diseboetkan maskapai2 ke- 

tjil jang bermodal koerang dari 10, 
miljoen yen tentoe ada sangat ba- 

njaknja. 
Boeat mendapat hasil2 banjak boe- 

kan kepandaian toekang sadja be- 
loem tjoekoep, pada zaman modern 
'iniatoeran (soesoenan) jang weten- | 
schappelijk dam perkakas jang mo- 
dernja adalah tiga element (azas) 
dari semoea peroesahaan jang meng- 
harap (menghendaki) kemadjoean- 

n hasil2 laoet diseloeroeh doenia | nja   Nippon, 18 Dec. 1939 

moea diboeang kedalam laoet, akan |. 

| betoel. 

  

     

    

  

  

DJAWA TENGAH 

SOERAKARTA. 
. Garebeg besar. 

Dari pemb. kita M. 
Ahad 21 Jan. ini di Solo telah di- 

lakoekan keramean ,,Garebeg Besar” 
di dalam keraton, Menoeroet perhi- 
toengan tanggal boelan Djawa, be- 
toelnja perajaan Garebeg-Besar itoe 
bersetoedjoe pada hari Saptoe 20 
Jan., jaitoe tanggal 10 boelan Djawa 
Besar. Tetapi berhoeboeng dengan 
akan datangnja Garebeg Moeloed 
Dhal, jang menoeroet traditie haroes 
bersetoedjoe pada hari Saptoe 20 
moelai boelan jang laloe, permoela- 
annja boelan Djawa itoe dioendoer- 
kan sehari. Sesoedah Garebeg Moeloed 
nanti, tanggal itoe dikembalikan lagi 
seperti mestinja menoeroet perhi- 
toengan tanggal boelan biasa. 

Perajaan Garebeg Besar hari ini 
telah dilakoekan dengan oepatjara 
seperti biasa, jaitoe semoea prijaji 
habdhi-dhalem pegawai negeri Ka- 
soenannan sama masoek dalam kera- 
ton mengadap Seri Soenan, jang pa- 
da djam 9 pagi moelai doedoek-sini- 
waka diatasnja dampar-kentjana di 
tengah-tengah pendopo Sasonosewo- 
ko dalam keraton. 

Setelah toean goebernoer Soera- 
karta masoek dalam keraton, jang di 
iring oleh Prins Mangkoenagoro de- 
ngan luitenant-kolonel plaatselijk mi- 
litair commandant, Europeesche be- 
stuursambtenaren dan banjak lagi 
lain-lainnja, dan dihormati oleh boe- 
njinja muziek lagoe Wilhelmus, laloe 
Seri Soenan di iring oleh tocan goe- 
bernoer berkenan doedoek-siniwaka 
di Siti-Inggil. 
: Goenoengan dan oepatjara lain-la- 
innja dibawa dari keraton ke masdjid 
besar, toast oentoek keselamatannja 
Garebeg dan Seri Soenan, laloe Seri 
Soenan kembali lagi ke dalam kera- 
ton. Tidak lama dari itoe toean goe- 
bernoer kembali poelang, begitoe 
djoega semoea pengiringnja. 

Rijksbestuurder dengan semoea 
boepati dan prijaji lainnja, dari 
bangsal Sasana-Soemewa menoedjoe 
ke masdjid-besar, oentoek menjerah- 
kan selamatan goenoengan kepada 
hoofdpanghoeloe oentoek dioetjapkan 
do'a. Segala oepatjara dan boenjinja 
meriam tetap berlakoe seperti biasa. 
Djam 12 siang telah selesai dengan 
selamat. 

Perloe diterangkan disini, bahwa 
meskipoen hari perajaan ini berse- 
toedjoe hari Ahad, tetapi toean go- 
bernoer dan semoea tamoe banga Be- 
landa sama berkenan masoek dalam 
keraton seperti sediakala. 
Solat hari raja Aidul-Adha hari korban. 

Meskipoen perajaan Garebeg ke- 
raton dioendoer sehari, tetapi solat 

  

  

  

Soerat terboska. | 

  

Salah satoe soeal jang penting jang 
sedari beberapa tahoen menarik perha 
tiannja semoea bangsa di doenia, ada- 
lah soeal werkloosheid (penganggoe- 
ran) dan pekerdjaan. Penganggoeran 
adalah sebagai soeatoe penjakit menoe 
lar jang berdjangkit disana-sini. Di- 
mana-mana tempat ada terdapat me- 
ngamoeknja ini setan penganggoeran. 

Ratoesan, riboean orang-orang jang 
maoe bekerdja, tetapi katanja tidak ada 
kerdjaan. Toea-moeda, jang baroe ke 
loear sekolah, mereka jg. masih mem- 
poenjai tenaga, mereka berentet-rentet 
pada menoenggoe lowongan kerdjaan 
terboeka. Dan djika setempo ada s a- 
toe lowongan kerdja jang terboeka, 
mereka pada menoebroek sebagai si- 
nga2 jang lagi lapar bereboetan sepo- 
tong daging. Itoelah gambarnja pasar 
pekerdjaan. di ini waktoe. 

Apakah jang mendjadikan sebab dari 
werkloosheid itoe. Dan apakah obat- 
nja ini ,,penjakit masjarakat”? 

Ada orang jang membilang jang men 
djadi sebab adalah: nasib lagi sial, a- 
tau doenia dagangan lagi sepi, atau dja 
man malaise, djaman crisis dan seba- 
gainja. “Apakah betoel? 

Menoeroet pengertian dan keinsja- 
fan saja, ini alasan-alasan boekan jang 

Teroetama alasan nasib lagi 
sial. Boeat alasan jang lainnja, saja 
maoe menoetoerkan pendapatannja sa-   toe achli ilmoe dagang jang tersohor. 

1 | bertempat di 
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Aidul-Adha, jang telah diwadjibkan 
kepada kaoem Moeslimin, tetap dila- 
koekan pada hari Saptoe 20 Jan. ini, 

aloon-aloon dimoeka 
Poera Mangkoenagaran, jang tidak 
koerang dari 1000 orang kaoem 
Moeslimin, lelaki dan perempoean 
jang sama toeroet bersolat. 

Djam 7 pagi soedah banjak jang 
datang, laloe djam 7,30 dimoelaikan 
solat, jang sesoedah itoe diadakan se- 
mentara chotbah jang sangat bergoe- 
na bagi doenia Islam. Djam 8,30 pagi 
dibikin selesai dengan selamat. 

. Kinderdag Islam. 
Berhoeboeng dengan 1 windoe ber- 

dirinja frobelschool Islam, maka pa- 
da malam-Saptoe 19/20 Jan. ini di 
gedong koemidi Sonoharsono di Pa- 
sarpon Solo telah diadakan keramai- 
an, jang meloeloe boeat anak-anak 
moerid, dengan diadakan pertoen- 
djoekan sekedarnja. Djam 12 malam 
dibikin boebaran dengan selamat. 

Kesenian Indonesia boecat amal. 
Atas oesahanja komite jang diba- 

wah pimpinannja njonja Singgih se- 
bagai ketoca, maka besoek malam- 
Ahad 4 Febr. dimoeka ini di gedong 
koemidi Sonoharsono akan diadakan 
pertoendjoekan kesenian Indonesia, 
jang pendapatannja bersih akan di- 
dermakan kepada komite, jang akan 
boeat mendirikan toegoe peringatan 
bertachtanja Seri Soenan XI seka- 
rang ini. 

SALATIGA. 
Perkara Landgerecht. 

Oleh Landgerecht Salatiga dita- 
hoen jang soedah laloe djoemlah per- 
kara jang diperiksa ada 6524 boeah. 
Dari perkara2 itoe lebih dari pada 
5096 adalah pelanggaran2 didjalan.. 
Adapoen pelanggaran2 itoe disebab- 
kan oleh karena djalan Semarang- 
Solo dan Semarang-Magelang se- 
mangkin lama semangkin ramai. 

Djalan2 itoe diperbaiki sangat, se- 
hingga sekarang boleh dikata, bahwa 
djalan2 itoe paling ramai diseloeroeh 
Djawa Tengah. Djalan2 itoe teroeta- 
ma dipergoenakan oleh autobus dan 
mobil2 pengangkoet. (Aneta). 

Armenzorg-Comite Tionghoa. 

Pendirian roemah 
MI ski hn. 

Di Salatiga oleh wijkmeester Ti- 
onghoa dan beberapa orang Tionghoa 
jang terkemoeka telah didirikan se- 
boeah armenzorg-comite Tionghoa 
(komite boeat memberi pertolongan 
kepada orang miskin). Daja oepaja 
komite jang pertama ialah mendiri- 
kan seboeah roemah miskin. 

Walaupoen orang menaroeh perha- 
tian poela terhadap toedjoean Komite: 
Amal Tiongkok boeat menoendjang 
Palang Merah Tionghoa di Tiongkok, 
komite diatas berpendapatan, bahwa 
jang pertama mestilah diberi perto- 
longan kepada orang Tionghoa jang 
ada dinegeri ini. Sebab merekapoen 
nasibnja tak berbeda dengan orang 
Tionghoa jang menderita kesengsa- 
iraan di Tiongkok. (Aneta). 

Dimana lapangan peker- 

ae djaan masih loeas 
Diatoerkan pada dan boeat orang-orang toea 

Pendidik-pendidik. dan kaoem boeroeh seoemoemnja. 

Oleh:Ex-Verkooper. 

Kalau tidak keliroe adalah Casson jang 
memberikan pemandangannja dalam s9 
al terseboet kira-kira sebagai berikoet: 

,Pengetahoean dan techniek fa- 
briek-fabriek di waktoe paling be- 
lakangan ini ada madjoe tinggi se- 
kali. Sedang begitoe pengetahoe- 
an dan techniek ilmoe mendjoeal 
ada terbelakang. Ini menjebab- 
kan overproductie, tegasnja kele 
bihan barang-barang jang tidak 
bisa dengan segera didjoeal se- 
moeanja. Dari itoe boeat men- 
djesai itoe barang-barang jang ke 
lebihan masih bisa dipakai ba- 
njak verkooper-verkooper jg. pan 
dai. Kalau pemoeda2 peladjari 
ini vak verkooper, tentoelah me- 
reka masih bisa didapat peker- . 
djaan.” : 
Sekianlah pendapatannja satoe aclii 

dagang tersohor. Dan saja setoedjoe 
sekali dengan pemandangan ini. Saja 
sendiri pernah bertahoen-tahoen men- 
djadi verkooper. Dan saja bisa mem- 
bilang karena pengalaman, bahwa me 
nang betoel boeat satoe verkooper 
pandai selaloe masih ada pekerdjaan. 
ja, malahan saja pernah alamkan, ka- 
oer: saudagar pada bereboetan boeat 
dapatkan verkooper pandai, diboedjoek 
boedjoek soeka pindah pada peroesaha 
annja. 

Disamping ini feit-feit (hal-hal jang   benar terdapat di praktijk), menoeroet 
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POERWOKERTO. 

Dibikin gelap. 

Kiriman pembantoe: 
Pada tanggal 1 Februari jang akan 

datang kota Poerwokerto akan di 
bikin gelap. Para kepala satoe dan 

| doea dari L.B.D. telah diberi perintah 
istimewa. Poela telah dibentoek bari- 
san super controleurs dan contro- 
leurs. Bila mana tak ada aral melin- 
tang, penggelapan akan dimoelai pa- 
da djam 4 sore hingga djam 11 ma- 
lam. Tanda pertama akan diboenji- 
kan sirene, jang telah dipasang dilo- 
teng gedoeng A.V.B. 

Banjak pentjoerian. 

Dalam boelan-boelan jang belaka- 
ngan ini dikabarkan kepada kita, bah 
wa djoemlahnja pentjoerian didalam 
kota sampai kepada poentjaknja. Ber 
poeloeh roemah mendjadi koerban, 
hingga ada poela seorang toean roe- 
mah jang dibatjok oleh pentjoeri, 
hingga mendapat loeka-loeka parah. 
Moedah-moedahan jang wadjib akan 
mengoeatkan pendjagaan, 

Conferentie P.C.F. 

Malam Djoemaat jl,. P.C.F. (Con- 
ducteurfonds) daerah Tjirebon telah 
melangsoengkan konferentienja jang 
kelima di Poerwokerto, dan bertem- 
pat diroemah t. Wirjamihardjo Ko- 
ber Lor. Ketoea pengoeroes besar 
poen menghadliri conferentie ini, 
poela membetangkan azas dan toe- 
djoean dengan pandjang lebar dida- 
lam receptie oemoem. Oleh oetoesan 
Tjirebon diterangkan, bahwa P.C.F. 
telah menolong banjak pada anggau- 
ta dengan mengeloearkan oeang tak 
koerang dari f 11.000.— Soenggoeh 
soeatoe prestatie! Setelah para had- 
lirin jang djoemlahnja tak koerang 
70 di djamoe makanan sekedarnja, 
receptie ditoetoep dengan selamat pa 
da djam 11.30. 

Toean Chatib pindah. 

Toean tsb. bagi pendoedoek Banjoe 
4 mas tidak asing poela. Beliau adalah 
perintis djalan Parindra di Poerwo- 
kerto, poela seorang jang soeka kor- 
bankan segala-galanja. Paling bela- 
kang beliau mendjadi ketoea dari Co- 
mite Parlement Indonesia. Dengan 
kehendaknja dienstleiding S.S., di 
mana beliau bekerdja sebagai distrik 
Opzichter, maka pada tanggal 16 jl. 
beliau dipindahkan ke Sidanglaoet 
(Tjirebon) Beberapa perkoempoelan 
istimewa Parindra, telah mengada- 
kan malam perpisahan istimewe, de- 
ngan bertempat di clubhuis Parindra. 

Lebih djaoeh kepada penoelis di 
wartakan, bahwa sebagai pengganti 
beliau dalam Parlement dipilih toean 
S. Martosoepono, Mantrigoeroe. Ke- 
pada toean Chatib, jang perginja sa- 
ngat disajangkan oleh oemoem disini, 
kami oetjapkan selamat djalan dan 
hidoepkanlah poela semangatnja jg. 
hebat di Sindanglaoet. 
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pemandangan saja ada lagi lain sebab 
jang membikin tambahnja penganggoe 
ran ialah: di waktoe ini terdapat ter- 
laloe banjak administratieve krachten, 
seperti typist, boekhouders, correspon- 
dent, klerk, dan sebagainja. Kalau ki 
ta perhatikan statistiek jang dibikin 
oleh kantoor2 arbeidsbeurs, bisa di- 
boektikan sendiri berapa ratoesan o- 
rang-orang jang poenja diploma begi- 
toe mentjari pekerdjaan. Dan djoes- 
tro pekerdjaan sematjam itoe semoea 
nja soedah penoeh. 

Tjobalah kalau mereka dari pada 
mempeladjari vak-vak administratie, 
.mempeladjari vak verkooper, tentoelah 
mereka mempoenjai kans mendapat pe 
kerdjaan lebih loeas. Pengalaman sa 
ja memberi peladjaran, bahwa sesoea- 
toe saudagar tidak akan menolak boeat 
menambahi omzet pendjoealannja. 

Djoega djangan loepakan boenjinja 
wet dalam ilmoe Economie, jalah wet 
»Vraag & Aanbod” (Permintaan dan 
Penawaran), jang membilang, sesoea- 
toe apa jang terdapat banjak, tentoe- 
lah harganja moerah, sebaliknja apa 
jang masih terdapat sedikit, mendapat- 
kan harga bagoes”. Precies begitoe 
djoega dengan tenaga kaoem boeroeh. 

Dari itoe ada soeal jang penting se 
kali boeat sesoeatoe orang toea, pen- 
didik, dan pemoeda-pemoeda dan ka- 
oem boeroeh seoemoemnja, boeat mem 
perhatikan keadaan ,,pasar tenaga-ker 
dja”. Sebab Masjarakat mempoenjai 
kepentingan dalam soeal ini memban- 
toe memberi keterangan kepada pemoe 
da-pemoeda jang akan memilih pe- 
kerdjaan, soepaja djangan menjesal di 
kemoedian hari. 
Berapakah besarnja tenaga-tenaga 

dan energie-energie economic jang ter 
boeang pertjoema dengan penganggoe 
ran, dan kalau mereka bisa digoenakan 
berapa keoentoengan bisa terdapat da- 
ri sitoe?   muwnnaaOpnsatinawa 
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EF kaan ba 

mbatja kara- 

Ultah Sentoro 
| boetannja saudara Sitti B 
Ber, kami mendjadi ketarik. 

0. Sesoenggoehnja kami tidak ha- 

ran pera antara, dosa pengarang, 
eh a soal perkawinan itoe, 

— isteri seoemoemnja disinilah kami ter- 
| paksa akan membintjangkan sedikit 
tentang pendapat kami.” 

»tlabis manis sepah diboeang » | ini ada pepatah jang memberi arti 
| tidak njaman bagi salah satoe fihak. 
Oleh njonja Mr. Maria Ulfah Santoso 
artian ini di sapoe ratakan kepada go 
longan kaoem isteri seoemoemnja. 
Pendapatan sematjam itoe sesoeng- 
'goehnja ada satoe pendapatan jang 
sedikit selip, jalah ada satoe penda- 
patan jang dibarengi oleh sedikit 

Pinus atau koewatnja tali perka- 

winan menoeroet sepandjang penda- 
patan kami boekannja adanja pera- 
toeran-peratoeran jang diandjoer- 
andjoerkan itoe. Ken Sa 

- Djika njonja Mr. Maria Ulfah San- 
toso soeka berdiri didepan gebouv 
Raad van Justitie, kami pertjaja, bah 
wa beliau akan mendapat pengala- 
man lain, disini beliau akan menjak: 
sikan banjak njonja2 djanda jang di- 
perlakoekan koerang baik, lantaran 
mana mereka sarma2 minta bantoeai. 
pada Raad van Justitie. Djadi njata 
bahwa peratoeran demikian terha- 

— dap orang jang ta'tegoeh kebatinan- 
| nja masih tidak berarti apa2. 

' Samboetan dari soedara Siti Ba: 
dilah Zoeber kami ada setoedjoe. Pei 
atoeran perkawinan setjara barat ha 
nja ada baik segolongan Barat, kare 

3 Pa 

na ordonnantie perkawinan itoe di | 
bikinnja menoeroet keboetoehan dar 
adat Barat. Boeat golongan kami or- 

 donnantie "perkawinan jang dian 
.  djoer-andjoerkan oleh beliau itoe ti- 

. dak akan mendapat tempat jang loe: 

Golongan kami, penganoet Islam. 
tentang soal ini telah mendapat ke 
jakinan lain. Seperti oleh soedari Si- 
ti Badilah Zoever telah dikatakan, 
“bahwa peratoeran perkawinan seba- 
gai toentoenan Toehan, jang maha a- 
dil dan bidjaksana, soedah sempoer- 
na, tidak menghendaki perobahan ba 

| gaimana djoega, itoe memang se-j 
. soenggoehnja, karena ini telah mem- 
.penoehi keboetoehan hidoep bersama 
menoeroet adat jang ta'ingkar dari 
kebatinan Isiam. 

Beliau kata: ,,Djika perempoean 
menoeroet hoekoem Belanda akan 
mendapat nafkah dari bekas soea- 
minja, karena menoeroet Burgerlijk 
Wetboek, perempoean jang ditjerai 
dan tak berdosa berhak atas nafkah 
bekas soeaminja”. 

Ini peratoeran ada baik boeat go- 
longan jang poenja, tapi boeat golo- 
ngan jang ta'poenja bisa mendjadi 
rintangan kesempoernaan hidoep ber 
sama. Bap 

Golongan lelaki jang tidak sebera- 
pa pengasilannja tidak berani lekas- 
lekas beristeri setjara sjah, karena 
risico jang akam ditanggoeng terla- 
loe berat. Disini dapat menimboel- 
kan keadaan jang koerang sempoer- 
na seperti hidoep bersama-sama laki 
isteri tidak bernikah sampai menda- 
pat beberapa toeroenan, seperti ba- 
njak terdjadi di lain bangsa. 

Kami tidak akan merendahkan ke- 
pandaiannja beliau, tapi kami ingin 
oedji dapatkah beliau menerangkan 
dengan tandes dan loeas arti ,,tak 
berdosa” dalam soal pertjeraian dan 

... sampai manakah batasnja jang da- 
| pat membikin berhak atas nafkah 
' bekas isteri. 

So . ' Bapat oemoem P.T. 1, 

HA Pembantoe menoeslis : 
da har: 21/1 '40 di Ma- 

san rapat oemoem 
m Indonesia) ber- 

midi i ,,Gedoeng 

Perhatian sangat banya, 
—.ri 500 orang, diant: 

orang kaoem poeteri, wa 
eh Di 2 

2... Dimldja Pengoeroes nampak be- 
berapa orang dari Poetjoek Pimpi- | 

D1 Dilaii9 repat dimoslat dolanan Te @moedian dipersilahkan kepada 

. ta2 sebagai biasa, kemoedian mem- | 
— barja AI@oer'an Ragi dengan diper- 

nan di Mataram. 

. djemahkan 
ne 

kedalam 

dalam berang- | 

'ahasa Indonesia. ' dj 

27 Januari 1940 

rkawinan 
Oleh: Siti Oeminah Soegito. 

Maaflah, kami ingin tahoe apa be- 
liau waktoe nikah setjara Islam, apa 

-| menoeroet peratoeran ordonnantie 
perkawinan jang diandjoer-andjoer- 
ikan itoe, sebab tidak semoea boeah 
merah rasanja manis, baroelah da- 
pat mengatakan manis djika soedah 
tjoba rasakan makan. Begitoe poela 
ordonnantie terseboet ada baik bagi 

sakan baik dalam praktijknja, penda- 
patan demikian daiam theorie ta'bo- 
leh dibikin oekoeran. 

oem poetri djanganiah dapat di pe- 
ngaroehi oleh pendapatan baroe, ka- 
rena pendapatan ini dapat djoega 
merendahkan nasib kaoem , poeteri 
seoemoemnja. Djika njonja Mr. Ma- 
cia Ulfah Santoso ingin memadjoe- 
kan golongan poeteri Indonesia lebih 
baik dalam lapangan lain, seperti 
,onderwijs”, karena di Indonesia ma- 
sih ada beriboe-riboe poeteri jang a- 
nalphabetisch, dan madjoekan didi- 
“kan oentoek keperloean roemah tang- 
ga dan kepentingan hidoep bersama, 
karena masih banjak kaoem poeteri 
jang rasa lebih baik main tennis dan 
lansa2 dari pada mementingkan oe- 
soesan dalam lingkoengannja sendiri. 
Kami koeatir, djika pendapatan Ba- 
sat soedah mendalam hati sanoeba- 
'i kaoem poeteri, lantas segala kea- 
Jaan mendjadi masoek barat (angin). 
saudari2. tegoehkan imanmoe, pe- 
yang tegoeh kejakinanmoe Islam. 
  

Simpanan teloer. 

Ada kalanja perloe, kita menjim. 
-5an telor oentoek beberapa lamanja. 
3ila telor itoe disimpan begitoe sa. 
Ija, senantiasa akan berbaoe, tidak 

| »0leh terpakai. : 
— Oentoek mentjegah keroegian itoe, 
sita sadjikan disini berapa tjara me- 
ajimpan telor, 

Teroetama kita haroes memilih te- 
Or baik. Oentoek mengetahoeinja di- 
ihat dengan lampoe, electrisch (door 
gelicht) atau lilin. Telor itoe baik, 
xila terlihat terang dan djelek, djika 
serlihat soeram. Tjara lain jalah te- 
or itoe ditjemploengkan dalam air 
garam. Kalau telor itoe teroes silam 
didasar, telor itoe baik, dan bila te- 
lor itoe mengambang, itoelah tanda, 
bahwa telor itoe soedah toea. 

Boeat disimpan beberapa lama, te- 
lor itoe haroes ditaroeh dalam kotak 
jang berisi tatal haloes (LZaagsel) 
dan garing. Menempatkannja telor 
itoe djangan berdekatan, hingga te- 
ior itoe dapat menjinggoeng. sebab 
bila demikian ada katanja telor itoe 
petjah. 

bila telor itoe hendak disimpan bebe 
rapa minggoe lamanja, telor itoe ha- 
roes satoe persatoe diboengkoes de- 
ngan kertas koran sebeloemnja dita- 
roeh dalam kotak2 ini haroes ga- 
ring. : $ 

Tjara lain oentoek menjimpan te- 
lor beberapa boelan, telor itoe disemir 
dengan ljnolie. Bila tidak adanja, 
kita boleh makai vaseline. Setelah 
itoe telor itoe di garingkan. 
Membikin garingnja lebih baik di- 

loear roemah. Sesoedah garing be- 
toel2 telor itoe diboengkoes satoe 
persatoe dengan kertas koran. Dan 
laloe disimpan dalam kotak. 
Ada kalanja, bila kita haroes me- 

njimpan telor oentoek sementara 
waktoe. 

Kita mengambil  parafine dan 
bainmarie. Kedoea bahan ini ditjam- 
poerkan dan telornja laloe ditjem- 
ploengkan. Sebeloemnja ditjemploeng 
kan, telor itoe diikat dengan tali soe- 
paja memoedahkan mengambilnja, 

Telor laloe digaringkan. Setelah 
garing diboengkoes dikotak dengan 
kertas koran. 

sena 

Setelah pimpinan rapat diserahkan 
kepada t. Wali Alfatah, maka toecan 
Mr. R. A. Kasmat dipersilahkan men- 
tjeritakan oleh-oleh dari Japan ten- 
tang Islamic Exhibition (Tentoon- 
stelling Islam di Nippon). Ol&h be- 
liau diterangkan pandjang lebar dari 
moelai perdjalanannja sampai kepa- 
da pemandangannja di kota Pap 
sar, poela pergaoelannja dengan be- 
berapa orang oetoesan dari negeri2 

n | Islam, sekaliannja orang2 jang ter- 
nama. Dalam kesimpoelannja oetoe- 

faat dan menggembirakan. 

tocan Abd. Gaffar Ismail membitja- 
rakan soal agama dan politiek. Oleh 
'pembatja diterangkan dengan pan-   "jang, bahwasanja agama Islam itoe 

|kaoem kami, djika beliau soedah ra- | 

Kami berseroe kepada segenap ka- 

san dari Indonesia membawa man- |   

PEMANDANGA 
" an 

tiada boleh dipisahkan dengan poli- 
Itiek sebab itoe kaoem Islam haroes 
berpolitiek. 

Sebagai spreker penghabisan toean 
Dr. Soekiman menerangkan: partai 
politiek. Oleh beliau diterangkan apa- 
kah arti politiek itoe: sesoenggoeh- 
nja gerak-gerik orang itoe pada seti- 
ap hari bertalian dengan politiek Se- 
bab itoe orang ta' oesah takoet-takoet 
kepada politiek. Spr. menerangkan || 
bahwa Partai Islam Indonesia baha- 
roe beroemoer 1 taoen, telah mem- 
poenjai tjabang lebih dari seratoes, 
itrelah socatoe tanda bahwa P. LI. 
disetoedjoei kepada oemmat Islam. 

Sebagai penoetoep maka Pemimpin 
rapat melantik dan menetapkan di- 
medan oemoem berdirinja P. I. I. tja- 
bang Tidar. 

Djam 12 tengah hari lebih, rapat 
ditoetoep dengan selamat. 

Moesim excursie. 
Dari oesahanja  Soeria—Wira- 

wan tjab. Magelang, besok boelan 
Maart j.a.d. akan mengadakan excur- 
sie ke Poerbalingga melihat aarde- 
werk, dan lain2 peroesahaan di Poer- 
wokerto dan Keboemen. 

Perkoempoelan Wanita, | besok 
pada boelan April j.a.d. pergi ke-Ta- 
wangmangoe, mentjari hawa dingir 
dan pemandangan molek. Poelangnja 
singgah di Solo melihat sekaten. 

Kedoea oesaha itoe kini sedang 
mengadakan persiapan. 

Kindertoelage voorklasse. 
Berkah pemberian kindertoelage 

voorklasse : diterima dengan gembirz 
oleh para ambtenaar jang berkepen- 
tingan. Moelai boelan Februari me- 
reka itoe boleh - mengirimkan aan- 
vraag dengan waledan, dihitoeng 
moelai boelan Augustus 1939, diman» 
ia moelai memasoekkan sekolah 
anaknia. 

Hal ini kiranja tiada segan lagi. 
orang masoekkan  anaknja ke-voor- 
klas. PPoen mengingat pentingnia 
anak2 masoek voorklas, karena ia 
dibiasakan atau dididik tjara berga- 
oel dan tjara bersekolah. 

Menggelapkan kota. 

Besok tanggal 1 Februari 1940. 
kota Maselang akan gelap. Kendara- 
an iang laloe lintas didjalanan moe- 
lai diam 4 petang hari samnai djam 
9 distop. Lamnoe?2 jang diloear roe- 
mah haroes dipadamkan sedang di- 
Ialam roemah, lampoe diboengkoes 
dengan kertas biroe. 

Sen&da didjalanan haroes dikoentii. 
Berhoeboeng dengan baniaknja se- 

ns3da jang hilang, maka sen€da jang 
Ritaroeh didialanan atan dimoeka to- 
ko haroes dikoentii. Diika tiada di- 
koentji boleh ditempeli proces ver- 
baal. 

SEMARANG. 

Penggelapan di ,,Onderling Hulpbetoon”. 

Raad van Justitie di Semarang te- 
lah memoetoeskan perkara toean 
.A. C. v. N., bekas thesaurier fonds 
kematian ,,Onderling Hulpbetoon” 
dan bekas secretaris I.E.V. tjabang 
Semarang. 

Sebagai diketahoei terdakwa di- 
sangka telah melakoekan penggela- 
pan, jang meroegikan fonds kema- 
tian terseboet dan djoega I.E.V. Ter- 
dakwa terang bersalah dan dihoe- 
koem 10 boelan pendjara. Adapoen 
vnermintaan O.M. ialah 1 tahoen dan 
3 boelan hoekoem pendjara. (Aneta). 

' DJAWA TIMOER 

KEDIRI. 

Pemb..Sm. menoelis: 

Neutrale H.I.S. akan pindah. 
Karena gedong Neutrale H.LS. jang 

dapat subsidie dari Regeering soedan 
siap, maka boelan Februari moeka ini, 
mcuderoet desas-desoes akan pindan 
kegedongnja jang baharoe jang letak- 
nja di Dandangan. Sedang gedongnja 
jang “lama akan ditempati olen 
Neutrale Schakelschool dengan kea- 
daan ini tentoenja pengadjaran dan 
moeridnja dapat bertambah madjoc. 

"Film Mekah. 
Film Mekah jang soedah dipoetarkan 

di Djakarta dengan dapat perhatian 
penoeh, akan uwvorong djoega oleh 
wioehamadijah — bagian pengadjaran 
Kediri.  Roepanja Pengoeroes  vagian 
Pengadjaran insjaf, bahwa djalan sia 
ran dengan berajenis4 atoeran.  Pe- 
ngoeroes vertjfia tjita poela ,bila bo- 
leh, akan diperoentoekkan kindervoor 
stelling. 

Sembahjang di Doho veld. 
Moehamaddijah Kediri pada hari 

Sabtoe ddo. 40-1-'40 soedah langsoeng 
kan djoega solat aidil adcha dengan 
dikoendjoengi oleh kaoem Islam Indo- 
nesiers. Setelah sembahjang djoega 
diperdengarkannja choetbah jang di- 
terimanja oleh hadirin dengan tenang. 

Wamena nnom ena mnt 
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GEMBIRA 
: dan 

POEBAS!! 
tentoe tiap2 larggauan 

akan dapar, kaloe ber- 

belandja rada toko Batik 

en Manufscturen 
P. SENEN No 139 

LAME!!! 

Sereda keloearan 
paberk Negeri BE- 
LANDA merk 

»ATLAsS". 
Harga toeat 20 ter- 
min f 69,— (f 325 

seboelan). 
Harga hoeat 11) ter- 
mija f 57,— (15,70 

seboelan). 
contant tioema 

f 4815. 

G & Co.” 
BATAVIA C. — t UITENZORG — SOEKAROEMI 

TJIANDJOER — BANDOK NS — POERWAKARTA 

'KRAWANG, 

  

  

BANDOENG — BATAVIA. 

Oleh: Trio. 

Tidak pertjaja, 
apa sebabnja ? 
Kalau pertja, 
apa' djadinja? 

Bandoeng! 
Hari masih pagi. Gelap goelita sekz 

ian alam. Hawanja sedjoek menjehai 
xan badan. 

Disebelah Timoer bergeraklah seboc 
ah benda diatas djalan besi menoedjae 
station Bandoeng. Disitoelah kereta- 
api berhenti sebentar seperti koeda me 
tepaskan lelahnja, menoenggoe orang 
jang akan naik. Kemoedian terdengar- 
ah boenji berdengoeng-dengoeng me- 
ngisi boemi memenoelu awan. Dalam 
kereta itoelah akoe doedoek mengan- 
toek, koerang tidoer, malam tadi. 

Radja siang telah memboekakan seli 
moetnja. Hari soedah moelai panas. 
Dari djendela koelajangkan pemanda- 
ngankoe keloear pada keindahan a- 
zam disekitarkoe. Soenggoeh bagoes, 
permai pemandangan pada pagi itoe, 
sedap dipandang mata. Padi disawah 
kekoening2an menoenggoe ditoeai 
»rang, divawa keloemboeng akan disitw: 
pan. Angin bertioep sepoi2 basah, 
daoen-daoen bergerak bagaikan oran, 
melambai-lambai pada sekalian jang 
ada dalam kereta. Disebelah Timoei 
pergoenoengan meneranglah, tergaris 
boekit barisan njata, oleh tjahja mata- 
hari dibelakangnja. Akoe bertekoer 
memandang sari doenia, kekajaan a- 
lam. Djaoeh dibawah lembah member. 
tang, indah dengan telaganja. Airnja 
jernih berkilau-kilau kena sinar mat: 
hari. Seboeah soengai mengalirkan aii 
nja, soearanja berderai-derai memetjar. 
kesoenjian dengan bisikan jang lemah- 
lemboet. Djaoeh disana dengarlah, soe 
ara sedap menderau, kali poela berbe- 
lit-belit laksana oelar besar gajanja. 
Dalam akoe menatap kepermaian tela 
ga itoe melajanglah pikirankoe teringat 
akan segala keadaan diwaktoe jang la- 
loe, djaman jang silam, dimasa akoe 
dengan ,,Dia” mengetjap madoe asma 
ra oentoek pertama kalinja. Serasa 
mimpilah akoe 

Akoe tersedar dari boeaian kenang 
kenangan karena ada tangan jang me 
megang bahoekoe diikoeti oleh soeara 
»Kaartjiiis!” Akoe membalik sam 
bil meraba, kartjis diambil dalam sakoe 
badjoekoe. Tetapi apa konon ter 
djadi? Kartjis terdjatoeh, badan rasa- 
nja lemas. 
melihat seorang gadis ditentangankoe. 
Boekan gadis sembarangan akan tetapi 
seorang bidadari jg. toeroen mendjel 
ma dari kajangan. 

Koepedjamkan matakoe, teringat 
olehkoe, Melatikoe-Djoewita, jah tak 
salah lagi. Koeboekakan matakoe, 
soenggoeh dia Melatikoe, penghiboer 
hati jang piloe-perih, obat perekat 
soekma jang loeloeh... 

Koepandang dia, ia tersenjoem. 
Dimanakah akoe melihatnja??? 

Hantjoer rasanja hatikoe |   

Adminisirztie 

AL.GEVMEENE 

CENTRA LE? 
BANK N. V. 

NoorduikNo 8, 
BATAVIA.C. 

Mersibaweg J3 
BANDOENG 

  

Koetindai moeka dan roepa, bangoen 
dan anggoennja. 

Koekenal seloek bentoeknja, toebir 
bibirnja. Ramboetnja ikal bagai Djoe 
wita. Bibirnja delima merkah bagai, 
Djoewita. Pipinja paoeh dilajang, se- 
perti Djoewitakoe. Akan tetapi siapa- 
kah perempoean itoe? 

Setelah koeterima kartjiskoe kemba 
li, akoe membalik poela tako€t kalau 
kalau gerakedsedan pemandangankoe ha 
aja dialah jang terbajang diroeang ma- 
takoe. 5 Stan Pa kk 

Akoe merenoeng, akoe berpikir 
Tahoe roepanja ia ditentang dirikoe. 
Gementarlah oedara dikoepingkoe, ter 
dengar bisikan socara jang merdok: 
»O, Matahari, kalau akoe tak salah 
sangka, kalau akoe tak keliroe, kamoe 
merindoekan jang tidak ada, kamoe 
masgoel karena tertipoe. O, matahari 
penerang sekalian alam, djangan me- 
rindoekan jang telah laloe. Lekas esa- 
xan toedjoean, mentjahari ganti peng- 
obat rindoe!” : 

Sedjoeroes lamanja tiada jang terde- 
ngar, hanja soeara locomotief berde- 
ngoeng-dengoeng bagai satria menoe- 
djoe medan peperangan. Adoeh, 
hatikoe terasa ada, terkatakan tidak, 

Koeoelang pandang dia, ia terse- 
njoem poela. Rasakoe bertjermin pada 
air jang djernih, dangkal entahkan da- 
lam. Toeboehkoe rasanja hangoes, ka- 
rena api tjinta telah menjala, ta' dapat 
dipadamkan. , 

Dia memandang akoe dengan satoe 
pandangan jang njata menaroeh arti 
jang dalam, disertai oleh senjoem sim- 
poel, soenggoeh menambah ketjantikan 
nja, 

Darah moeda mengalir semakin de- ras. Hati terbenam dalam laoetan tjin ta, moeloetkoe terngangah hendak ber- kata-kata, akan tetapi pikiran takoet senantiasa menahan Dasar tjinta ta? tahoe dioentoeng, kelocarlah 
soeara dari moeloetkoe: 0”, boelan 
poernama, soenggoeh pandai kamoe: 

| menerka. Hatikoe hantjoer kamoe se- 
nantiasa dioedjoeng mata. Berilah a- 
koe kiranja harapan, air setitik oentoek 
memadamkan api jang membakar 
isi toeboehkoe!”, |  
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DARI BAWAH. 

  

E ANG Bedjat rada-rada geli 
ID kalau batja verslag sidang2 

di Tweede Kamer di Negeri Belanda. 
Tjoba! Perkara perobahan Staat- 

kunde sadja, banjak jang salah-sa- 
lah. 

Ada anggota jang bilang: peroba- 
han staatkundig di Indonesia moesti 

dikerdjain. Tapi perobahan Volks- 

raad djangan doeloe. : 

Segala perpoeteran di Indonesia 

moesti dimoelain dari bawah, pelan- 
pelan. 

Li 

Ada-ada sadja. : 
Bang Bedjat kaga' ngarti, apa jg. 

dimasoed: ,,dari bawah” itoe. 
Volksraad roepanja dianggap....:. 

soesoenan Pemerintahan djoega, di- 

anggap ,,memerintah”, boekan di- 

anggap ,madjlis”. 4 
Barangkali jang dimaksoed dari 

bawah, jaitoe perobahan2 pada soe- 
soenan2 bestuur gemeenten, land- 

schap2, regentschap2 dll. : 

Moepakat. 
Asal merobahnja jang bener2. 
Rata-rata ra'jat Indonesia dasar- 

nja demokrasi. Dus ,,sama”. 
Perobahan jang ada sekarang: Dja 

wa menoeroet atoeran Djawa, Soe- 

matra menoeroet atoeran Soematra, 
Batak menoeroet atoeran Batak, al- 
thans begitoe maksoednja. Sampai 
lama2 satoe antara lain makin djaoe 
ocoeoeoeoeoeh perbedaannja. 

- Dan perlainan tjara2 pemerinta- 
han dimatjam2 daerah itoe bisa bi- 
kin sebab kaga' bisa sesoeainja seloe- 
roehnja, boekan? 

Kalau toch maoe moelain dari ba- 
wah: dimatjam2 daerah moestinja 
tjara pemerintahannja dibikin sama, 
dibikin seroepa jaitoe Indonesisch 
.semoeanja. Misalnja orang Djawa ka- 
lau perloe bisa doedoek dalam bes- 
tuur Minangkabau. Orang Atjeh, bi- 
sa ke Madoera, ensepoer, ensepoer. 

Menoeroet pengliatan bang Bedjat, 
berlain2 tjara itoe nanti bikin kita 
bingoeng sadja. Maoe diakoer-akoe- 
rin pajah. 

Boeat bisa bersesoeaian satoe sa- 
ma lain, moesti dimoelain dengan per 
samaan tjara. 

»Dari bawah” tjara sekarang bang 
Bedjat koerang akoer. 

Dan koerang akoer kalau itoe di- 
anggap ,,bawah” dan Volksraad di- 
anggap ,atas.” 

Sebetoelnja kaga'. Volksraad itoe 
soepaja berobah djadi parlemen se- 
djati, kaga” oesah noenggoe sampai 

' jang ,,bawah” itoe semoeanja soedah 
mentjoekoepin “decentralisasi.” 

Ma'loem kaga” bisa dihoeboengin 
kesitoe. 

Dan perobahan Voiksraad seka- 
rang djadi parlemen sedjati, sebetoel 
nja, boekan sekoenjoeng2 moelain da 
ri ,,atas”, tapi itoe soedah pelan2, dan 
kalau ada parlemen sedjati, dengan 
sendirinja jang dianggap ,,bawah” 
itoe tadi berobah menoeroet soeara 
»parlem€n” itoe. 

Decentralisasi jang sekarang, dja- 
ngan2 malah bikin tertoetoep pintoe 
boeat parlemen. 

Dus: kalau dimoelain dari ,,ba- 
Wah Gas Ba Pe, jang ,,atas” 

BANG BEDJAT 

  

Sambil berkata demikian akoe meli- 
hat keloear, kemoedian akoe menoleh 
ingin melihat apa jang akan terdjadi. 
Koelihat dia berdiri, tersenjoera dengan 
senjoeman jang menarik hati. Ia pergi 
keloear, djemoe agaknja doedoek te- 
lah sekian lamanja. Sebentar datang se 
orang laki2 dari kelas lain masoek dan 
doedbek ditempat bekas perempoean 
itoe. Koelajangkan ekor matakoe kese | 
gala djoeroesan, nampak padakoe tidak 
ada tempat jang lain baginja, bila ia 
masoek kembali, ketjoeali didekatkoe. 

Akoe doedoek bergelisah, tidak sabar 
lagi menanti poetoesan. Poetoesan ba 
ik, itoelah harapankoe. Hati berdebar 
debar, terang terdengar detikan djan- 
toengkoe. 

»Lihatlah siapakah itoe??” 
. Gadis tadi masoek kembali hendak 
doedoek, tetapi apa hendak dikata, tem 
patnja soedah direboet orang. Ia me- 

A 

  

lirik kekiri dan kekanan, 
Tidak ada lagi tempat baginja, ke- 

tjoeali disampingkoe. Kini dapat koe- 
lihat boeah harapankoe. Langkah ka- 
nan benar akoe ini. 

Ia poen datang mendekati tempatkoe 
doedoek. Soeara jang maha lemboet 
keloear dari moeloet jang manis: ,,Toe- 
an, bolehkah saja doedoek disini?” 
»Dipersilahkan” djawabkoe dengan 
soeara jang diboeat-boeat. Kemoedian 
tak ada lagi jang terdengar, hanja soe- 
ara kereta api sadjalah jang masoek 
berdengoeng-dengoeng kedalam teli- 
ngakoe, 

Sekalian penoempang jang ada disi- 
toe pada mengantoek. Hanja dia de- 
ngan akoelah jang ta” moengkin dise- 
rang gerangan, karena selaloe digang- 
goe tjita2 jang beloem tertjapai, men- 
tjahari djalan oentoek mendekatkan ra 
sa hati antara dia dan akoe. Pertanja- 
an timboel padakoe: 

»Akan menangkah akoe dalam per- 
djoeangan tjinta ini?” 

Dalam akoe berdiam diri memikir- 
kan segala itoe, terdengar poelalah 
soeara dari sebelahkoe: ,,Hendak ke- 
manakah Toean?” 

Sesa'at lamanja ta' dapat akoe men- 
djawab, seolah-olah tak pertjajalah 
akoe akan pertanjaan itoe. Akan tetapi 
sa'at itoelah rasanja jang baik bagikoz. 
Setelah tetaplah akoe dari pertenta- 
ngan menetapkan pikiran, maka kata- 
koe, ,,Saja hendak ke Betawi, hendak 
bertamasja”. Dan Nona hendak ke-| 
sana poela? Kalau demikian............ 

Sajang bagi saja ta' dapat pergi kc- 
sana, saja hanja sampai ke Poerwakar 
ta sadja. Saja ada perloe disana. Lain 
kali sadja kalau Toean pergi ke Betawi 
lagi”. 

Betapa besarnja hatikoe waktoe 
mendengar semoea itoe, tak moengkin 
koeloekiskan disini. Selain pertjakapan 
ini, banjak lagi perkataan2 jang koepa- 
kai sebagai sendjata. Waktoe rasanja 
tjepat benar laloe. Asjik bertjakap-tja 
kap bertjoemboean. 

Station Poerwakarta soedah terlihat. 
Kereta api masoek dan berhenti, o- 
rang tergopoh2 toeroen naik. Setelah 
berkoeranglah penoempang ia berdiri 
didepankoe seraja berkata: 

»toean, sampai disinilah dahoeloe, 
moga-moga kita nanti kita bisa berte- 
moe lagi, selamat djalan. 

Pertanjaan bilakah akoe berdjoempa 
poela dengan dia, timboel dalam hati- 
koe. Segera akoe berkata. ,,Nona, bo- 
leh saja mengantarkan Nona keseboe- 
ah delman??.” 

»Toean hendak mengantarkan saja, 
mengapa poela tidak boleh, itoelah o- 
bat hati jang roesak”............ 

Kami terdjoen berdoea. - Adoeh, be- 
sar pengharapankoe boekan main! 
Loepalah akoe akan keadaan diseke- 
lilingkoe. Dekat seboeah delman 
kami asjik bertjakap-tjakap ber- 
'toekaran alamat. Koebatja adres 
jang diberikan padakoe: 
Oemiya, gang............ Bandoeng. Di- 
am2 akoe tertawa didalam hati. 

Wahai, sedih datang meroendoeng. 
Kereta api memberi tanda akan berang 
kat. 

Koeandjoerkan tangankoe, diterima 
nja dengan tangan jang haloes disertai 
gontjangan dan tekanan jang berarti, 
disaksikan oleh doea pandangan jang 
menoesoek hati. Sepatah kata ta” ada 
jang keloear dari moeloetkoe. Kemoe- 
dian: ,,Selamat berpisah, dan sampai 
bertemoe lagi! 

»Sama-sama Toean!” Tangankoe di 
lepaskan. Badankoe lemas, hatikoe 
hantjoer. Dengan sangat sedih hati na- 
iklah akoe, berdiri dekat pintoe, rindoe 
rasi pristiwa jang baharoe sadja 

aloe. 

Kereta api bergerak. Akoe masoek 
kedalam hendak menjimpan adres 
jang koedapat tadi. Akan tetapi......... 
akoe berdiri tegak bagai patoeng, terke 
djoet oleh karena tas serta koperkoe 
tidak ada. 

Akoe berdiri melihat kestasion ka- 
lau2 ada orang jg. mendjin-djing tas 
dan koperkoe jang berisi wang, pakai 
an dan lainnja. 

TARANAN en adan apakah itoe?. Di 
dalam seboeah delman didjalan besar 
didekat pintoe djalan kereta api doe- 
doeklah seorang laki2 disamping Oemi 
ya. Tas serta koperkoe sekalian koeli 
hat ada disitoe. Akoe tahoe akan laki2 
itoe. Dialah orangnja jang mengambil 
tempat Oemiya doedoek tadi, didalam 
KEREN Sianaitan. 

O, perempocan! 
Akoe tahoe, akoe terperdaja, akoe 

tertipoeh 
Sekali-kali ta” koesangka, bohong, 

belaka. : 
Dahoeloe koesangka zamroet, pemba 

wa laroet. 
Setelah koeperiksa, koepakai mata, 

ta' lain jang njata, batoe merata. 
O, perempoean, akoe tertipoe oleh 

. Perempocan sebagai oempan. 
Satoe pengalaman jang pahit bagi 

dirikoe didalam kereta api Bandoeng 
— Batavia, jang ta' akan koeloepakan 
seoemoer hidoepkoe. 
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TELANLAH 
ASPRO     
Sakit kepala 

Entjok 

Tida bisa tidoer 

Sakit gigi 

Neuralgi 

Sakit koeping 
Ischias 

1 Pilek 

Influenza 

Griep 

Demam 3 hari 

Sakit tenggorokan 

Sakit asabat           

TERHADAP: 

  
Sakit waktoe datang boelan   
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(as BAGAIMANA TOEAN POENJA PENGRASAAN WAKTOE BANGOEN 
TIDOER TADI PAGI? Kepala berat, marah? dan bingoeng — atawa segar, terang 

pikiran dan pesat? Bangoen tidoer djangan marah? sebab ini penting sekali oentoek 
mendjalankan pakerdjain. Djika toean waktoe bangoen tidoer merasa koerang segar, 
makanlah satoe atau doea bidji Aspro sesoedahnja habis makan pagi. Aspro akan 
membawa karinganan dengan sigerah. Aspro akan menghilangkan dengan lekas toean 

poenja sakit kepala, deman dan memperbaik asabat, sebab Aspro memboenoeh koeman? 
satelah ia masoek didalam seloeroeh anggauta badan. Lain dari itoe, Aspro memper- 
baik kasehatannja koelit waktoe dapat demam, oleh karena mana dzat? beratjoen jang 
ada berkoempoel didalam badan, kaloear dari dalam badan mengikoet keringat. 

Djagalah soepaja badan toean saban hari dalam ,,keadain baik”. 
ASPRO ada toecan poenja pendjaga ! 

   
   
   
   
   

   

      

   

    

   

  

   
   

       
BOENGKOE- 
| ”SANNJA 
GAMPANG 
Aspro terboengkoes 

gampang sekali di- 

dalam ,,sanitape” 

strookjangdi patent. 

Tablet?nja ada tere 

boengkoes satoe per 

satoe dan toean tida 

oesah pegang ia des 

ngan tangan. 

Djika maoe tosan 

bisa taroeh beberapa 

tablet di kantong 

didalam boengkoe- 

sannja jang aseli, 
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Menoeroet poetoesannja Dienst der Voiksgezondheid, Aspro dimana-mana boleh 
di djoeal didalam semoea toko? dan waroeng? dengan tida memakai licentie. 

2 

  

  
  

MARGARINE TERBIKIN DARI TOEMBOE #HAN AseL. 

   

   PALMBOOM didapoer, oentoek men 
memosak boik sekali. Tetapi djosga didalam roemoh 
PALMBOOM sangat pentingnja: Tjobalah makan 
foti tosan dengan PALMBOOM... boekan main 
enaknja. Socedahkah toean melihat persenan? 
PALMBOOM 8 Persenan itoe menggirangkan hari 
njonja” roemah, berpaedah dan semoeo disaloes 
dengan perck, garpos daging, garpos atiar 
tempat panggang roti, sendok kentang, sandal 
sajoer, seroet kedjoe dan sendok nasi 

2    
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Lembaran ke II pagina IV 
pesan Nana 
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! “Dengan : EDAK pi Ta 
Dalam koepi dar: 90 sen dan £ 1.50. Pada roemah obat den tokot. 

| SCHAAKRUSRIEK 
  

  

PENOETOEPAN POST. 

  

The Tutorial Acade 

  

    

Ke Austratia. NN | my 
anna sia CO M3 -” Senen 29 Jan. dengan Knilm boea Tai 

Dipimpin oleh .OOMP. Soerabaja, Ma Tjepoe, Denpasar Aka MugeKa 5 , : 

plossing Bindspel No. 4 oleh PROBLEEM No. 64. (Bali), Koepang dan Australia. Pe- PA enda aer Napak, 2 Be Handspe NO. P Pl poetih: Kb7, Da6, Tc8 Th5, Lal, | nZambilan penghabisan soerat2 aange-| Disamping peladjaran dan Cursu-2 biasa, dalam boelan 
1 . - e 2 G- Ka2 1 2 ee hitam ta |Lt5, Pa5, Pe6, pc5, e7, 16, gl G3 12 teekend dan biasa djam 11.30 siang. : Februari 1940 

| boleh meninggalkan Lyn 1 atau | boeah. Ke Nederland | Den 
— Iyn 2 sebab T poetih bisa menem- " Hitam: Kd5, Df7, Th3, La2, Ld2, Senen 29 Tan ebuwan bl bamaet Permintaan masoek dan keterangan harap kerhoehoengan 

mn pati Lyn 1 dan ia bisa menjerang Pf1, Pg2, pa7, b6, e4, — 10 boeah. Palembang, Dj ambi, Benkoelen, Soe- dengan adres sekolahan tsb: Gg. Klintji 34, Batavia-C. 
  matera Barat dan Timoer, Tapanoeli, 

2. Ta6—b6--, Kb2—c2, 3. Tb6—c6-, Atjeh, Pinang, Singapore, Siam, Indo- 
Ke2—42, 4. Te6—d6--, Kd2—e2.   

3 ag HET Kila China, Hongkong, Tiongkok, Djepang, , £ 

B.raran San T Kn bisa Philippina, Ceylon, India, Arghanistan, OERAT Tg RA 1 KEPALA SAKIT.... 
kasih schaak lagi, sebab roeang Iran, Irag, Siria, Toerki, Balkan, Me- Kepala rasa bengel, ijapee, bingoeng, kloear aer-mata rasa panas, 

Po7. Tidak me- 

  

   

      

   

    

     
     
    
      
       
    

       

             

      
     
         

         

      
      
     

           

               

      

       

       

e6 didjagai oleh Pg' 1 
ngapa, sekarang boleh boeang me- 
riam, dan ganti dengan bajonet... 
5. Td6—d1!, Poetih sengadja kor- 
bankan T, memaksa K hitam me- 
nempati roeang dl. 5......, Ke2xdl. 
6. Ph6—g4, menjerang ph2 jang 

sekarang terpaksa 6..., h2—hID. 

7. Pgd—f2--! Remise, sebab K 

mesti melarikan diri, dan Dhl di- 

| djenazahkan. 3 A : 
Djawaban jang betoel diterima da- 

ori toean-toean: 

H. St. Oloan, Margoena dan Benja- 
min dari Batavia-Centrum, Doersaw 

— dari Tjiledoeg, R. M. Soejadi dari 

Solo dan Rd. Soemadi dari Kediri. 

  

.Ivariant jang penting boeat Tigazet 

.Idan Eindspel atau partystelling. 

. Iboeat Tigazet 3 punt, dan boeat Eind- 

. Ispel dan Partystelling 4 punt. 

. Imaka ia mendapat prys f 2.50. 

. Idi boeat mereka jang salah djawaban 

. Toentoek mendjawab, masih ada hara- 

. Ipada itoe setahoen sekali akan dibe- 

. Ikan Directieprys kepada penebak- 

. Ipenebak jang mentjapai punt jang 

. Iterbanjak dalam tahoen jang soedah, 

  

  

Mat dalam 2 (Doea) zet. 

Djawaban selaat2nja hari Selasa 

tanggal 6 Februari mesti ada dalam 

Djawaban tidak tjoekoep dengan 
tangan Pemimpin Rubriek ini. Rn 

sleutelzet sadja, melainkan mesti di- 

sertai dengan paling sedikit 2 variant 

boeat Doeazet, dan dengan semoea 

Boeat Doeazet diberikan 2 punt, 

Barang siapa mentjapai 50 punt, 

Puntenlijyst diadakan teroes, dja- 

atau boeat sementara berhalangan 

pan akan mendapat prys. Lain dari 

jaitoe le prijs f 7.50, 2e. prijs f 5.— 
dan 3e. prys f 2.50. (Tahoen jang ke- 
doea soedah moelai 1 November 1939,   

PUNTENLYST. 
H. St. Oloan. 281)-25. 

M. Kariban an Na 

Margoena. (4) 25 

Doersaw. (31) 23. 

R. Roestamhadji. (39) 22 

Rd. Soemadi. . (20) 20 

S. Padmodipoero. Ga. Ia. 

Moechlissin. (12) “49 

- Benjamin. (6) “17. 

R. M. Soejadi. ... Eu IG 
Soebakir. (18) 13. 

Rd. Hartono. 12): 2 

M. Soepangkat. (19) 1. 
R. Hasan Bisri. ti (48) 8 
D. Mahambeng. (6) 5 
Kgs. Hasan Basri. (4) 5 

Soeharto Ismani. (410) 4 
K. Djansen. 1 NA A4, 
Dw. Soeleman. (2) 2 
Soeradji. (6) — 
S. Mahambeng. B8) — 
Djokosarwono. B8 — 

an 

djadi directieprijs ini akan diberikan 
pada 1 November 1940). 
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Toean Ah. Hidajat Makaroef Kedaton. 

Soerat toean soedah tiba ditangan 
kita. Adapoen sekolah mendjait atau 
Kleermakersschool dikota Betawi i- 
ni ialah Kleermakerschool ,,Kasda- 
ni” di Molenvliet, Batavia-centrum. 

Toean A.M. Thalib. 

Oeroeng ke Palembang? Mengapa? 

Portret hebat itoe, soedah kita 

| sampaikan kepada t. Deris, dan nan- 

ti akan disampaikan kepada sdr. 
—. Harap sabar. 

Perskaart soedah kita kirim. Soe- 
dahkah tiba? 

Sp. Medewerker Malangbong. 
Berhoeboeng dengan berita Aneta, 

soedi kiranja mengirim keterangan, 
sebab ta'ketentoean soembernja. 

Persmi Djokja. 

Moelai besok, permintaan toean di 
kaboelkan. Hanja permintaan kita 
moedah-moedahan melebih-banjak- 
kan berita dikalangan toean daripada 
artikel. 
  

MOETASI. 

Boschwezen. 
Terhitoeng dari 2 Januari 1940, ka 

rena terganggoe kesehatannja dipe 
tjat dengan hormat t. Mas Wirjodir- 
djo, boschopzichter. 

S.S. 
Dipindah dari  magazijn Lahat 

ke Manggarai, magazijnmeester 2de 
klas, t.Mas Djalie. 

Dipindah dari Exploitatie der Oos 
terlijnen (Kediri) ke Exploitatie der 
Westerlijnen (Buitenzorg) opzichter 
2de klas t. Soekirno. 

Dipindah dari Exploitatie der Oos 
terlijnen (Madioen) ke Exploitatie 
S.S. Soematera Selatan (Palembang) 

sir, Afrika, Amerika, dan Eropah. 

Hongkong dan Alexandria/Kaapstad, 
tapi tidak ditanggoeng. 

ditoeroenkan dan diteroeskan dengan 
kereta-api. 

dan kantoorbus djam 8.45 pagi. 

Berhoeboengan dengan Bangkok/ 

Pengiriman2 boeat Eropa di Napels 

Pengambilan penghabisan 
soerat2 aangeteekend djam 8.30 pagi 

Ke Indo-China. 

Selasa 30 Jan. dengan Knilm boeat 
Palembang (Djambi, Benkoelen, Ban- 
ka), Singapore (Straits),Saigon (Indo- 
China, Djepang, Mansjoekwo, Siberia, 
Philippina, Guam, poelau2 Hawaii dan 
Amerika.) 

Berhoeboengan dengan ,,Trans Pa- 
cific”. 

Pengambilan penghabisan soerat2 
aangeteekend Senen djam 6 sore dan 
kantoorbus Selasa djam 6.30 pagi. 

  

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP 

ENAK CC OLKS BANI 
P3 Ml AN DR . 

"Ki HOOF PKANTOOR:/ BANDOENG. 
4 : 3 : 

Ocntoek “ memborat ROEMAH #ata 

  

AVOND-CURSUS 
@ BOEKHOUDEN 
@& HANDELSCOR. (Ned: 

& Engels). 

@STENOGRAFIE 
@TIJPEN 
@ K.AE. BYWERK. ENZ. 

PEMBAJARAN: cursus: 
£ 3.505 Privaat f 4.— 

BOEKA: 1 Febr. 1940. 

Keterangan: 

»sSKASATRIAN” 
Petodjo oedik 15 - Bat.-C. 
SN en Ea KE 

Dipindah dari Exploitatie S.S. Soe- 
matera Selatan (Penindjawan) ke Ex- 
ploitatie der Westerlijnen (Tjisoeroe 
pan) onderopzichter 2de klas t.Dar 
djo dan sebaliknja onderopzichter 
Iste klas t. Soeradji. 

Dipindah dari Padalarang ke Madi- 
6en opzichter 2de klas t.Soemardi No 

todihardjo dan sebaliknja t. Soedar 
sono, opzichter 2de klas dalam oplei 

  

  stationsklerk 1lste klas t. Raden Soe 

darmadi.   ding. 

Djamoe 
TJAP 2 

BATAVIA-C, Passar Senen (70: 
BANDUENG ” Kosambte 182/D) 
DJOcCjA Malioboro 35. 
MAGELANG Gr, weg, Zo 45. 
MALANG Koedcesan 7. 
MODIOKERTO Kediristr. 54.   

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

Penjakit ini aken brenti djika dipakeenja : 

Per fles (20 X minocem) f 1,—, per pak f 006, 
Bisa dapet pada: 

DJAMOE INDUSIRIE ,IBOEs 

Prijscourant bogat lain2 keperloean, di kasi Gratis. 

Serie 27 
NJONJA 

SEMARANG Ambenyan 104. 
si gi Kranggan West 146. 
SOBRAGAJA KL Kebalen 18. 

Pa Ngaglik 3-5, 
3 Paimenlaan Z 2. 

SOLO Bingosaren 149.   
  

  

  

(Njonja-njonja) tanah-tanah, 

man oeang tiada pakai rente.   jang memoeaskan! 

OENTOEK KEPENTINGAN TOEAN! 
OENTOEK KEPENTINGAN FAMILIE TOEAN! 

OENTOEK KEPENTINGAN BANGSA TOEAN! 

HIMPOENAN BOUW & SPAARKAS 
sBOROBOEDOER" 

bersedia boeat membelikan atau membikin oentoek Toean-toecan 

dong dalam waktoe jang pendek. 
Simpanan tiap boelan f 0.50 dapat pindjaman seharga f 250.-— 
Simpanan tiap boelan ,, 1.— dapat pindjaman seharga ,, 500.— 
Simpanan tiap boelan ,, 2.— dapat pindjaman seharga ,, 1000.— 
Simpanan tiap boelan ,, 3.— dapat pindjaman seharga ,, 1500.— 
dan begitoe seteroesnja sampai boeat pindjaman 

HIMPOENAN BOUW- & SPAARKAS ,,BOROBOEDOER” ada 
satoe badan codperatie satoe-satoenja kepoenjaan bangsa Indo- 

nesia, jang mengoesahakan bouwkas boeat seloeroeh Indonesia 
dan boeat bangsa Indonesia, dengan djalan memberikan pindja- 

kan. Mintaklah keterangan lebih djaoeh pada Hoofdkantoornja 

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

Dimana beloem ada Agent bisa diadakan dengan peratoeran 

roemah-roemah dan gedong-ge-   
seharga ,, 1500.— 
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Directeur: Mr. ALWI. 3 5 
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»B@GENGA SANGGOEL”. 

Oleh: A. Hamid 
5 
' »Soenggoeh benar kata orang, 
itoe memang ada satoe hal jang aneh 
sekali. Dalam doenia wajang, radja 
dengan radja berperang, saling boe- 
noeh memboenoeh. Dalam doenia kita 
pada sekarang ini poen hampir tidak 
ada bedanja. Jang satoe mengeniaja 
jang lain, saling batjok membatjok 

| dan entah apa lagi. Orang soedah ge- 
lap mata dan gelap fikiran terhadap 
tjinta itoe, hingga patoetlah ada pe- 
patah kata: Tjinta itoe boeta. Boe- 
kankah begitoe, Koes?...... Kemoe- 

    

  

dian pembitjaraannja ini ditoetoep | 
dengan: ,,Tetapi miss Iting memang 
ada satoe actrice jang sangat berhar 
ga, he!” 

»Begitoelah!” Djawab Mr. Koesoe- 
ma. ,,Kita inilah jang haroes membe- 
ri tjonto kepada oemoem, bahwa sa- 
toe actrice atau acteur opera itoe 
poen haroes mendapat harga dan ke- 
hormatan jang baik. Djanganlah me- 
reka selaloe dianggapnja rendah atau 
dikatakan soedah roesak moreelnja 
atau terasing dari sanak saudaranja 
atau bagaimana poen djoega. Kita 
djangan tanjakan lebih doeloe, dia 

akan tetapi perhatikanlah pertama 
| kali bagaimana dan sampai dimana 

kepandaian mereka diatas panggoeng 
Seperti miss Iting oempamanja, atau 
poen akoe tahoe djoega sama seorang 
acteur lainnja, jalah Astaman jang 
pernah bermain dalam opera Darda- 
nella. Mareka patoet mendapat peng 
| hargaan oemoem. Dari mainnja dia- 
tas panggoeng sampai kepada ting- 
'kah lakoenja diloear, sangat akoe 
2 aga Djoega terhadap seorang 
toekang muziek. Akoe kenal djoega 
seorang toekang muziek, Said nama- 
nja dan toeroet pada Dardanella doe- 
Moe, adalah seorang moeda jang sa-   
toeroenan siapa atau bersekolah apa | 

ngat pandai. Dia tahoe bagaimana 

lagoe haroes dimainkan atau bagai- 
mana haroes mengarang lagoenja 
dari sesoeatoe bagian tjerita. Apa- 
kah itoe semoea boekan satoe so'al 
jang sangat berharga? Mengapa kita 
haroes memboeangnja ke samping?” 
Akan berangkatkah kita. seka- 

rang. Koes? Memoetoeskan Ir. Her- 

mana setelah melihat arloedji ta- 
ngannja. 

,O. K.!” Djawab Mr. Koesoema 

jang segera berdiri dan laloe nam- 
pak kedoea orang moeda itoe naik 
ke dalam satoe Chrysler Sedan jang 
tidak antara lama lagi soedah lenjap 
dari pemandangan mata. 

II. Dalam Opera. 
Dari sore moelai djam 5, orang jang 

membeli kartjis boekan main banjaknja 

Semendjak djam 7 semoea kartjis dari 
klas I, II dan III begitoepoen dari klas 
IV soedah habis terdjocal. Diantara- 
nja masih banjak poela jang haroes 

kembali karena tidak mendapat kar- 

tjis lagi. 
Demikianlah perhatian publiek ter-   

hadap itoe opera jang selaloe menda- 
pat succes besar. 

Alat-alatnia serba lengkap dan peria 
in-pemainnja roen sangat pandai da- 
lam mendjarankan rolnja masing-ma- 
sing. Diates panggoeng, pakaian jang 
dipakainja nampak bagoes sekali serta 
totjok betocl dengan tjeritanja. Diloe 
ar panggoeng mereka selaloe berlakoe 
sopar: kepada siapapuen djoega sehing 
ga berhargalah semoea anak wajang 
dar. pegawai dari Hikoerih Opera di- 
mata oemoeri. 

Meh direcicurnja memang sengadja 
soedah diadshan beberapa atoeran ig. 
keras dan adil, goena mentjegah se- 
soeatoe tjelaan atau hinaan dari logar. 
kebiasaan bermain kartoe, berdjocdi 
dibelakang lajar atau dalam roemah 
tempat penginapan, dalam opera ini ti- 
dak terdapat sama sekali. 

Djika ada sesseatoe kesoesahan, sa- 
kit atau mati dari sanak saudaranja 
dari pegawai, dari pemain toneel atau 
dari pemain muziek, oleh directeur sc 
laloe ditolongnja sampai tjoekoep. Ter 
hadap kepada satoe hal jang soelit     oempamanja, dibitjarakan ramai2 

TR 

hingga didapatnja satoe poetoesan jg. 
boelat. 

Pendek kata, orang-orang dari Iti- 
koerih Opera adalah sangat tertib, ta- 
hoe akan faedahnja bekerdja bersama- 
sama dan selaloe damai.Poen tentang 
perhiasan panggoeng diatoer baik se- 
kali. |Lampoe-lampoe dan lajarnja a- 
da diatoer sedemikian roepa, hingga 
mengagoemkan semoea penonton. Boe 
kan sadja karena gambar-gambar jang 
diloekiskan pada tiap-tiap lajar ada 
soeroep dengan segala bagian dari tje 
rita dengan disertai lagoe-lagoenja, 
poen penerangan sangat diperhatikan 

Pada sebeloem pertoendjoekan di- 
moelai, lebih doeloe dimainkan roepa- 
roepa lagoe jang sangat merdoe, lagoe 
lagoe Barat dan Timoer. - Ketika lajar 
pertama hendak diboeka, lagoe pem- 
boekaan dari Itikoerih Opera dimain- 
kan dengan asjik sekali, sehingga mem 
bikin loepanja Semoea penonton kepa- 
da kanan kirinja, roemah tangganja 
masing-masing dan merasa sekonjong- 
konjong mendjadi gembira dengan di 
ikoeti oleh socatoe keinginan soepaja 
pertoendjoekan segera dimoelai, 

(Akan disamboeng).
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“AJA ta' membantah apa jang 
& Tebel Prof. Berg tentang 
nghidoe ang jang 1076 itoe. 

etapi kesim elan jang dita- 
pendoedoek negeri 
TA Nerna inan 

   
   

      

   

    

n in Nori Sa 
da Ta Tan Gan ter-     

   

  

A
i
b
.
 

aa 
aa

 

2 

aha a dan 1 
Tamzi dalam rapat Konperensi Keboede. 

  

0m" 

masjarakat 

@alam boelan Nov, 1939 

000. (Disiarkan oleh ,, Antara”) 

jat kita. enakan Hani bahasa- 
bahasa daerah masing-masing itoe 
ihanja akan menghalangi pemba- 
|ngoenannja tanah air jang satoe dan 
bangsa satoe. Lihatlah riwajatnja 
bangsa Perantjis, Italia dan Ned. 

a | dan kita akan pastikan bahwa baha- 
'sa Perantjis, Italia dan Nederland 
jang sekarang mendjadi bahasa na- 
sional itoe, moela-moelanja djoega ti- 
dak mendjadi bahasa anak negeri jg. 
sekarang hidoep dinegara masing- 
masing itoe, oempamanja bahasa Pe- 

   

   
lagi mgkn sempoer 
penghidoepan modern, oleh d. 

2. dan PORN mode 

   

  

    

  
penghidoepan modern ini, 

akoekan kebiasaannja oleh orang 
ri doenia logaran itoe, ta” boleh ti- 

dak telah mempengaroehi sikap peng 
pan anak negeri itoe dan ta” bo- 
ah menimboelkan dalam  kei- 

dan tjita-tjita oentoek me- 
ngenal itoe ,,doenia loearan”. Ke- 

gara oleh karena kepastian itoe tidak 
raktek, ternjata oleh 

i 2, dimana diadjar 

ag “bahasa Melajoe, jaitoe bahasa 
jang perloe Gipeladjari oentoek me- | 

ngertikan bahasa Indonesia, Sete- | 
roesnja, tjoba pikirkan, bahwa apa 

— jang dikatakan oleh Prof. Berg ada 
betoel, djadi 'anak negeri itoe betoel 
ta" berkeinginan oentoek mengenal 

: loearan, apakah hal ini 
—. moesti mendjadi sebab bagi kita oen- 

'toek membiarkan anak negeri itoe 
. fe tinggal hidoep seperti demiki- 
an? Patoetlah kita membiarkan me- 
reka tinggal bodoh dan terasing dari 
saudara-saudaranja setanah air? Me 
noeroet saja tidak, lebih lagi, mena- 
rik mereka kedalam medan penghi- 

   

   

   
     

      

  

     
   

   

      
       
      
      
      
      
          
      
      

   

          
        
      
      

          

        
         

     
    

doepan ad lah soeatoe kewadjiban 
jang Ioehoer dan satoe dari tjita2nja 

“ pergerakan nasional ialah membe- 
rantas kebodohannja rakjat dan me- 
narik mereka dari isolatie, dari koe- 
roengan 'ke-keloeargaan dan kedae- 
rahan itoe, Saja setoedjoe, djika di- 

     

  

| beloem lagi terdiri dari massa jang 
: banjak, ,,groote massa” seperti dike- 

moekakan oleh Prof. Berg terseboet. 
Akan tetapi setiap hari makin ba- 
njak pendoedoek negeri di-organiseer 
oleh pergerakan dan orang2 jang 
.mendjadi bagian dari balatentera 
pergerakan nasional ini adalah bagi- 
an rakjat Indonesia jang paling ter- 
kemotka, paling madjoe dan paling 
terpenting dari masjarakat Indone- 
sia dan oleh karena itoe pikiran jang 
mengatakan bahwa oentoek pemerin 
tah ta' ada alasan oentoek menga- 
toer dan madjoekan bahasa Indone- 
sia, adalah salah sama sekali. Malah 
sebaliknja, pemerentahlah jang bisa 
memberi pertolongan dan sokongan 
Kan berharga Nan berhasil dalam 
hal ini. 1 

Bahasa Indonesia haSak bahasa perhoe | 
boengan dan bahasa persatoean 
Marilah kita toekar peri, dan me-. 

. meriksa pertanjaan: Djika kita ber- 
| “kewadjiban oentoek memadjoekan 

—. Bahasa Indonesia, apakah jang moes 
ti dibikin dengan bahasa2 daerah 
masing-masing? - 

sn Perloe djoegakah bahasa-bahasa 
- ini dimadjoekan, atau sgedah nasib- 
— njakah oentoek hilang sama sekali 

dari moeka boemi? Djika tidak, apa 
perloenja kemadjoean dan perbaikan 
dari bahasa-bahasa ini dan tidakkah 
tindakan itoe bertentangan dengan 
kemadjoeannja Bahasa Indonesia, 
bahasa jang dipilih oleh pergerakan 
rajat oentoek bahasa bersama itoe? 

Dipandang sepintas laloe barang- 
kali bisa dikatakan bahwa kemadjoe 
an dari bahasa-bahasa daerah ma- 
sing2 itoe ada bertentangan dengan 
kemadjoeannja bahasa, 
kita lihat bahwa didalam praktek 
pilihan bahasa persatoean ini ada 
benar dan menoeroet kemaoean per- 
gerakan oemoemnja, menoeroet pe- 
mandangan saja pikiran ini toh ti-| menjebabkan dan mendjadikam ba- 
dak betoel, ada salah belaka. 
Bagaimanakah soal ini? : 

Theori jang mempertahankan s0- 
al ini kira-kira ada demikian: Toe- 
djoean dari 

satoe tanah air, satoe Bangga dan sa- 
toe keboedajaan. 

bangsa, 

toe bangsa. Sekarang kita telah me- 
milih Bahasa Indonesia mendua ba- | 
hasa persatoean, apakah salahnja la- 
gi djika kita angkat bahasa perh 
boengan ini mendjadi bahasa nasio- 
nal, bahasa satoe-satoenja dari rak 

   

  

   
    

   

katakan oahwa pergerakan nasional ! 

lebih-lebih | 

pergerakan nasional | 
ialah membangoenkan dan mentjapai | 1 

:t Pe 

Oentoek mengoedjoedkar satoe 
jaitoe satoe natie itoe dan | naklc 

oentoek mentjapai satoe koeltoer itoe, | tapi 
bangsa Indonesia boetoeh kepada sa-' bah 

rantjis. Bahasa ini kata mereka itoe, 
ialah bahasa dari kota Paris dan se- 
kitarnja dan oleh kesoesasteraan, pen 
didikan dan pergoeroean dalam ba- 
hasa ini, maka bahasa itoe telah men- 

| djadi bahasa nasional. Dan kita jakin 
bahwa bahasa Indonesia itoe nanti, 
djoega bisa mengambil kedoedoekan 
dalam masjarakat Indonesia seperti 
bahasa Perantjis itoe dalam masjara- 
kat Perantjis asal sadja kita bangoen 
kan sekarang kesoesasteraan, pendidi 
kan dan pergoeroean dalam bahasa 
Indonesia seperti telah dibikin oleh 
penetiptah tanah Perantjis itoe. 

Betoel, bahwa bahasa Perantjis, 
Italia dan Belanda awalnja sama se- 
kali tidak mendjadi bahasa dari natie 
Perantjis dsb.nja itoe. Akan tetapi, 
orang-orang jang menganoet penda- 
patan ini ada meloepakan beberapa 
fasal-fasal, faktor-faktor jang telah 

| menjebabkan bahasa Perantjis dsb. 
itoe mendjadi bahasa bangsa Peran- 
tjis, Italia dan Belanda itoe. Marilah 
kita periksa lebih djaoeh, oempama- 
nja di Perantjis. Bahasa Perantjis 
itoe memang pada permoelaannja ada 
bahasa dari kota Paris dan sekitar- 
nja, akan selainnja dari pendoedoek 
anak negeri dari Ile de France ini, ba 
hasa ini djoega mendjadi bahasa dari 
radja2 Perantjis radja-radja Pe- 
“rantjis jang telah menakloekkan se- 
gala radja-radja, hertog-hertog, dsb. 
didaerah Perantjis sekarang. 

Radja Perantjis ini telah memak- 
sa segala orang jang ditakloekkannja 
ini memakai bahasanja. 

Radja Perantjis ini tidak sadja me- 
'nakloekkan radja-radja ketjil terse- 
boet akan tetapi lama kelamaan me- 
eka membangoenkan sesoeatoe peme 
intahan sentral, sesoeatoe adminis- 
rasi sentral jang memakai bahasa 
Perantjis ini. Pemeriksaan2 dari 
prof. prof. Meillet dan  Woolner 

| (Meillet: Les Languages de YP Europe 
nouvalle. Woolner: Languages in 
history and politics) mengemoekakan 
dengan terang bahwa factor jang 
terpenting, jang doorslaggevend, jg. 
 mendjadikan bahasa Perantjis itoe 
mendjadi bahasa nasional, ialah ke- 
doedoekan dari radja-radja Peran- 

| Hjis. itoe, dengan pendek oleh hege- 
monienja radja-radja ini, oleh kon- 
trole mereka tidak sadja politik akan 
tetapi djoega ekonomie. Riwajatnja 
bahasa Italia dan Belanda kira-kira 
berdjalan demikian djoega. 

Pertanjaan sekarang mendjadi: 
Apakah kedoedoekan bahasa Indone- 
sia itoe bisa disamakan dengan kedoe 
doekannja bahasa Perantjis, ditem- 
po doeloe itoe? Atau apakah bahasa 
Indonesia itoe dipikoel dan digoena- 
kan oleh golongan jang mempoenjai 
kontrole politik dan ekonomie dima-: 
|sjarakat kita? Djawab dari pertanja 
(an ini djelas dan terang: tidak Golo- 
|ngan jang mempoenjai kontrole po- 
litik dan ekonomi di Indonesia jang 
kira-kira bisa disamakan dengan ra- 
dja2 Perantjis itoe, ialah Pemeren- 
tah Belanda, pemerentah jang mem- 
poenjai itoe Bahasa Belanda dan 
djika kita perhatikan tindakan dari 
pemerintah ini, mereka roepa2nja 
tidak berkeinginan oentoek melebar- 
kan dan memperopagandakan bahasa 
Belanda oentoek mendjadi bahasa 
nasional Indonesia. 

Akan tetapi sebaliknja, sedjarah 
djoega menoendjoekkan kepada kita, 
'bahwa kepoenjaan kontrole poli- 
tik dan ekonomie itoe, dan kesoesas- 
traan jang termoeka, tidak selamanja 

'hasa jang digoenakan oleh kaoem 
liang berkoeasa 

   

    

“dari satoe n 

| Lihatlah ggeris oempamanja. 
'Doea abad lamanja bahasa Keltis, 

dh mendjadi ba- 
lari Tape ini, jaitoe ba- 

   
   

  

3 bt jang berkoeasa 
ini dialahkan oleh bahasa anak ne- 
2 oleh bahasa Anglo-Saksis. Ke- 

catan dan kegiatan dari pendoe- 
doek Britania itoe besar sekali, se- 

hingga tidak sadia bahasa Perantjis 
  

Ormandis: ini dihisapnja, akan teta | 

ilpi djoega aynastie sipenakloek 

an 
ME
N 

itoe 
telah tenggelam sama sekali kedalam 

lagi djika kita mempeladjari sedja- 
rahnja rakjat-rakjat di Eropah Ti- 

'lmoer Selatan. Dibahagian ini kita 
mendapat beberapa. bangsa-bangsa 
hidoep didalam satoe negara, jang 
dinamakan nationaliteiten-staten. 

Mari kita memandang kepada ne- 
geri Roes lama, dimana berdiam le- 

berbitjara lebih koerang 150 bahasa 
bahasa dan dialek-dialek. Bangsa jg. 

bermeradjalela dalam keadaan tsar 
ini ialah bangsa Roes-Besar, Groot- 
Russen. Politik dari tsarisme ialah 
0entoek mendjadikan bangsa Roes 
dan koeltoer Roes itoe mendjadi ba- 
hasa dan koeltoer dari semoea bang- 
sa jang diam dalam keradjaan jang 
boekan main besarnja ini. Apa jang 
terdjadi? sesoedahnja tsarisme ini 
dihantjoerkan oleh revoloesi Okto- 
ber ditahoen 1917, tertjatat dengan 
seterang-terangnja bahwa politik rus 
sifisering dari tsarisme itoe ada ga- 
gal sama sekali. Negara2 baroe didi- 
rikan dengan bangsa2 jang mempoe- 
njai keboedajaan dan bahasa sendiri 
Oempamanja negara2 Baltik Littau- 
en, Letland dan Estland dan negara 
Finland. Repoeblik Sovjet itoe sebe- 
narnja ta' lain dari persatoean dari 
beberapa repoeblik sosialistis jang 
didiami oleh rakjat-rakjat dan bang- 
sa-bangsa jang mempoenjai hak dan 
kesempatan oentoek memadjoekan 
dan memperbaiki bahasa dan koel- 
toernja masing2. 

Dan tjontoh jang paling pengabi- 
san dan jang baroe terdjadi, jaitoe 
repoeblik Polonia, soeatoe negara 
jang besar dan jang kelihatan koeat 
akan tetapi jang ta' mempoenjai roh 
jang sehat. Oleh karena apa? Oleh 
karena politik poolsifisering dari 
bangsa jang memerintah, jang maoe 
memaksa bangsa-bangsa jang diam 
didalam megara ini memeloek koel- 
toer Pool dan bahasa Pool. Kelema- 
hannja negara ini, ternjata, karena 
dalam tempo doea minggoe repoeblik 
ini hantjoer belaka. 
Apakah sebabnja bahasa Perantjis 

dan sebagainja itoe moengkin men- 
djadi- bahasa nasional, sedangkan 
ini ta? begitoe di negara-negara Roes 
lama, Austria-Hongaria, Polonia, Tj. 
cho-Slowakia, Yougo-Slavia, dan se- 
bagainja? Kenapakah hasilnja begi- 
toe berlainan sedangkan golongan2 
jang berkoeasa dinegeri2 jang bela- 
kangan ini sekoerang2nja toh mem- 
poenjai kekoeasaan dan alat2 jang 
sama oentoek mendjadikan bahasa- 
bahasanja mendjadi bahasa nasional 

| dari negara2 terseboet? 
Keterangan dari ini, ialah terletak 

dalam waktoe dan ketika jang ber- 
lainan, masanja pembangoenan dari 
negara2 ini. Walaupoen kita menga- 
takan, bahwa negara Perantjisaitoe 
terdiri sesoedahnja djaman revoloesi 
Perantjis, proses persatoean dari ta- 
nah Perantjis itoe soedah berlakoe 
dan berdjalan dalam abad-abad sebe- 
loemnja revoloesi ini. berlakoe.. Wa- 
laupoen natie Perantjis itoe terkenal 
sebagai natie jang paling homogeen 
didoenia, toh proses persatoean dari 
negeri dan bangsa Perantjis, itoe ti- 
dak berlakoe dengan tenang dan ten- 
teram sadja. 

Radja Perantjis itoe tidak bisa 
menghindarkan . dan telah terpaksa 
menaloekkan bangsa2 lain, dengan 
bahasa dan keboedajaan lain, oem- 
pamanja bangsa Provence jang mem 
poenjai literatoer dan koeltoer jang 
berlainan dari koeltoer dan bahasa 
Perantjis. Di Italia didapat bangsa 
Napoli dan pendoedoek poelau Sicilia 
jang mempoenjai bahasa dan keboe- 
dajaan jang sama dengan bahasa dan 
keboedajaan Katalonia dinegeri Spa- 
njol, dan di Negeri Belanda achirnja 
diam ban Fries jang mempoenjai 
bahasa jang lebih dekat kepada ba- 
hasa Inggeris daripada bahasa Be- 
landa. Kebangoenan dari negara? ini 
terdjadi didjaman sesoedahnja revo- 

na tjita2 kemerdekaan, persamaan 
dan persaudaraan telah mendjadi da- 
rah daging dari bangsa2 jang ma- 
djoe. Tjita-tjita terseboet imi ternja- 
ta koeat sekali, karena bangsa Djer- 
man dan Roes, jaitoe bangsa-bangsa 
jang paling madjoe dan jang mem- 
poenjai kedoedoekan ekonomis jang 

ini, diambil dan di oeat, soeda bi akG 

|akoei oleh rakjat2 dan pendoedoek os oeda bisa menakloekkan bang 
2 jang lemah dan mengoempoelkan 

mereka ini didalam satoe negara, a- 
kan tetapi bangsa Djerman dan Roes 
ini tidak sanggoep memaksa bangsa2 
ini mendjadi orang Djerman dan 
Roes. Walaupoen koeltoer dan baha- 
sanja ditindas, rakjat2 jg. tertindas 
tinggal setia kepada bahasa dan koel 
toernja,. poesakas jang ditinggalkan 

| nenek mojangnja. Riwajat dari nege- 
ri2 ini mempeladjari seteroesnja bah 
wa penindasan terhadap koeltoer dan 
bahasa itoe, adalah satoe dari soem- 
ber2 kesoesahan dan keriboetan dida 
lam negeri.   

  

Ipergaoelan anak negeri. Lebih terang | 

|bih koerang 100 bangsa-bangsa, jang | 

loesi Perantjis, djadi didjaman dima- | 

  

——.   | . SENEN 

MATI MEMBOENOEH ! 
Oleh Siti NOERALI 

(TIDOERLAH ANAKKOE ) 
Oleh | KARIM 

DODOL DOEREN | 
Oleh Miss MATAHARI 

Kota Bandoeng 
Oleh Miss Liss NETTY 

Semoea dapat didengar pada Plaat Gramo- 
. phoon ,/Tjap Koeda Doea” 

toko DELIMA 
BATAVIA-C. 
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sekali 

nja. 

Harga barang2 tidak dibatasi harga- 
nja. 

Sekalian orang tahoe, bahwa ba- 
rang-barang jang tidak dibatasi har- 
ganja itoe boleh dinaikkan harganja 
seperti berikoet: naiknja harga (dia- 
tas harga pada tanggal 24 Augustus 
1939) haroes sesoeai dengan naiknja 
harga pembelian barang itoe. 
Oemoemnja boeat poeblik soekar 

oentoek mengetahoei, betoel- 
kah penaikan soeatoe harga sesoeai 
dengan penaikan harga pembelian- 

Hanja djika harga pembelian 
tiap-tiap kali dima'loemkan, poeblik 
akan dapat mengetahoei perihal itoe. 
Mema'loemkan harga pembelian jang 
baroe, bocat masing-masing barang 
diberbagai-bagai tempat dinegeri ki- 
ta, ta' moengkin dikerdjakan tiap- 
tiap kali. Soepaja poeblik dapat, me- 
ngira-ngirakan bagaimanakah 
daan naiknja harga jang sesoeai de- 
ngan harga pembelian, maka Depar- 
tement Economische Zaken mema'- 
loemkan soeatoe daftar harga. Daf- 
tar ini berisi perbandingan harga 
(dari beberapa barang diperniagaan 
besar di Betawi) pada tanggal 24 
Augustus 1939 dan pada tanggal 20 

| Januari jbak 

kea- 

oentoek 

toe-satoe 

Tentoe 

  

Dimaksoedkan, 

ngan penaikan 

mendjadi 

tempat. 

sadja 

 Groothandelsprijzen di Betawi 
aa 

daftar 

daftar perbandi- 
ngan harga terseboet, akan dima'- 
loemkan seboelan sekali. 
dja penaikan harga barang jang di- 
djoeal ketengan akan berlainan de- 

harga jang tergam- 
| bar dalam daftar itoe. Penaikan har- 
ga didaftar itoe hanja boleh dipakai 

pedoman sadja 
boeat poeblik, soepaja dapat MENBE 
tahoei sampai kira-kira berapa 46 
ga barang-barang itoe boleh dinaik- 
kan oleh toko-toko. Dalam pada itoe 
haroes diingat poela, bahwa barang- 
barang ditoko-toko tida hanja naik 
oleh karena harga pembelian barang 
itoe mendjadi mahal, tetapi djoega 
djika ongkos pengangkoetan dinege 
ri kita naik poela: lain dari pada itoe 
oleh karena beberapa keadaan disa- 

Tentoe sa- 

har 

penaikan 
harga jang dimaksoedkan diatas ha- 
nja berisi beberapa barang 
Soedah tentoe sadja daftar itoe bo- 
leh dioebah atau ditambah isinja ke- 
moedian, djika Departement Econo- 
mische Zaken berpendapatan bahwa 
hal itoe ternjata perloe. 

sadja. 

  

  

        

: # 2 kenaikan 
: prijs pada 24| prijs pada s 2 rtikel Aug 1939 | 20 Jan.”40 an fa 

Azijn per mandilesch v. 20 kg|625. 1275 104 

Cacao per pond 145 160 10 

Chemicalifn 
caustic soda per 300 kg/35 — 2 34 

00Carsenzat 2 39 5 PF — 95 .— 47 

salpeterzuur pc 4 2 Kr. 4 
33 kg|18.— 32. — 77 

zwavelzure amonia fr. w. 

P ol kg. | 7.05 9.80 39 
Ciornedbecf pc.v. 48 bl M150 4 1250/1350 A2 1450)/:6 4 17 
Gloecidperan voor rywiel en zak-j 1.— Ia Inihil 

“lantarnns 
Goenizakken (Suikerzakken Ba Ka 62 

(|...per "Jo st. |28.— 50.50 80 
( Koffiezakken 13 85 1525 10 

Havermout per pakist 0.121, 0,15 20 
Macaroni per(Nedk 
Jam UXL) ( Ma. aa S3 23 

p 
 (Australische 1350 fu ui 

p: 60 bi. 315 475 26 
'Kaas (in blazen) 

Metalen: 
aluminium in bladen per sa 

10) kg |130.— 205 — 58 
ijzer plaatijzer 6 katti 0.535 6.90 63 

koper in blokken per 

10-0 kg |429.— 575.— 34 
lood “ 10 0 , 1280.— 390, — 39 
zink in bladen per 1020 kg Ana Sena 52 

Papier : i 
houfvrij-per kg 0.24 042 1s 

pergamijn--per riem 3 40 Oa 165 
sigaretten per deos v. 60 : 

boekjes 264 2.80 6 
Schoenen Heeren- 9.75 13 — 33 

Sehrijfinkt PM , D 
( 1. 3/4 035 040 14 
Giintoorkt 

p fl. 4/4 0.95 125 31 
Tandpasta 0.39 0.39 nibil 

Triplexkisten p. st. 0.98 1.02 4 

Verbandwatten ta 155 55 

Verf AA 5 50 37'/a 
Verfstoffen voor Man | 

(| A.SB.O. | 1.20 44 
de batikin- (Garam Merah|B. 520 750 44 

industrie (Alizarine 

p. vat 199 — 200-— z9 
Vruchten ep water : 

(libby's) b.v. abrikozen p.c 
24 bi.| 1050/11.—| 11.7512.— 9412 

Vuursteentjes (Japansche) ii Hi | 
P- —/12.50 BG aa 

Weeigarens (een der meest / 100 tot 150 

gebruikte soorten) Katoen 

20/1 “84 — 115 — 36 
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          MOETASI. : | : 

Oentoek in men- Ini d ia | ! 

»ANTIGO'" caps. 
djabat 3e commies pada Dept. v. Eco. 
Zaken, t: K.P.L. Tobing sekarang le 

Obat satoe-satoenja jang sangat 
terpoedji oentoek menembo h- 

    

       

  

     

       
      
       
           

      
      

» 120, Buitenzorg 182, Che- 
(ibon 3 Pekalongan , Soekaboe- |: 

(mi 192, Oost dan Midden-Java: Soe- | 
“rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 

.|25 m.. Soerabaja III 196, Semarang 
1122, aa PAN 181, Solo 188, 

| Tjepoe 

   

    

klerk pada Burgelijken Veeartsenij- 
'kudigen dienst. ea 5 
| 'Oentoek sementara diserahi men- 

  

   
   

“iba Ta: Si btoe,27 Jan. djabat 3e commies pada Dept. v. 3 Plak ah 
Pa aa 89082 M.| 17:00 Tanda waktoe. Pemb: Econ. Zaken, t. B.IH. Siagian, se- Ken Saka tegalan perjaka kan 

Minggoe Neng an. 147.01 Isi programma. karang le klerk oentoek sementara tjing nanah (dru perziehte) ter- 

9.00 Lagoe do Ma . 17. HE na al Iiss. pada Dept. terseboet. bikin atas tjampoeran Sistarire 
ii ) Permainan mando dengan Methy'enbl: uv IN 10.00 Krontjone#OK9 (TEA 6 8 Diri opera Itali, engan Methy'enbl.uw (C6 HI8w 

Dienst der I.U.A. | 
Diangkat mendjadi douane-commies |. 

le: klas, douanecommies2, 
M.T. Ritonga di Semarang, Mas A- 

matsardjono di Soerabaja, Sjamsoe di 
Betawi (tolkantoor), A.  Kakisina di 
Koemai, R. Soediwo di Belawan, H.F. 

N3SCI d:n H2 O). 

»ANTIGO“ caps. dengan 
lan as bekerdja m:mbasmi' seka- ” 
lian baci2 penakit jang sanzat 
berbihaja itoe, 

12.30 Lagoe Djawa. 
13.00 Lagoe Arab modern. 
13.30 Lagoe Melajoe. SAR YnRIa Ba 
14.00 Berhenti. nara 
17.00 Lagoe Soenda. 

| 18.00 Lagoe Hawaiian 

      

      

     
         

       
        

       
          

         
    

       

    

     

   
    

  

   
    
    

     

  

    

   

    

   
    
      

   
     

    
   
     

  

    

   

  

    

    
   
   

     

   
     

   

   

    

“19.00 Berita pers dan oedara. 
19:25 Poespa rama. 

| 20.00 Populair-concert. 

20.15 Tiga matjam moesik. 
La Nirom-solisten ensemble. 
2 121.30 Frank Luther berlagoe. 

     

    

AS aa En -Orkest. Camerling di Makasser, |. Worotikan Lfl. isi 100 cars BR 

atap M3 an 5 Pa boa" : F3 2 Den ta moesik lain. di Baek. H.E. Amis a Manado, A. KI ut GO anal 2225 

1930 Lagon Boonionn Batavia — | 28:15 Rhythmische prestaties. S. Pello di Manokwari, Chr. F.G. Der- Li isi 30 caps, 1-25 : 
20.00 Krontjon. g-or 6st 2 Shin ve 1.23:30 Populair-concert. neden di Batavia (tolkantoor), Abdoel 5 yh 2 

GP en ka | 24.00 Toetoep. Aziz di Batavia (tolkantoor), O. Hoeta Prijscourant dikirim Gratis. 
23.00: Toetoep. Maak hua pea di Cheribon, Soeleiman di Kanayin T k c A : Y O" 

, o0e,28 Jan. (tolkantoor), S.I. Schalk di Batavia , 

Sen, 29 ya 1 7.30 Mia Pemb. ! (tolkantoor) F.E.O. Talhout di Batavia O G .g 
10.00” anda Soenda. 
10.30 Lagoe Djawa. 
11.00 Lagoe Arab. 
11.30 Lagoe Ambon. 
12.00 Lagoe Tionptba. 

' 12.30 Lagoe Gambang Kromong. 
13.00 Lagoe Krontjong dan Stamboel. | 
13.30 Lagoe Hawajian. | 

Batavia - Centrum     31 Dari plaat gram. (tolkantoor) P. Miso di Pontianak, Mas Kramat 10 Kos 

00 Berada. $ Abrar Donomochamad di Djeboes, 3 

9.15 Aneka warna. Boerhanoeddin di Belawan, J. Lumare | ... ma MN 

: t pagi. di Padangbaai, A. Debrichij di Makas -3 5 : Sa ena 
| 3 Bebas an ser, Ti. W, Kwist di Balikpapan dan (| “STATION HOTEL KEMAJORAN” : Naas 

Vliegveldiaan No. 19 depan Station S. S. Na “11.15 Nirom Trio. H. Middleton di Soerabaja. 

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

  

| 11.40 Accordeon-muziek. 

14.00 Berhenti. 12.00 Omroep-Orkest. , Landbouwvoorlichtingsdienst. — di Centrum Kota. Menerima tamoe segala bangsa, rawatan baik. Me- 

17.00 Ed and his Hawaiian' Beach 12.35 Njanji bersama. Diangkat mendjadi adjunct-vischerij || moedahkan pada jang berpegian ke Z. Soematra dan lain? tempat via Ma 
bombers Band: 12.50 Orkest Julius Tauster. consulent le klas dan ditempatkan di Merak, Tg. Priok dan St. Weltevreden. Dan menerima tamoe jang ting- Pat 

| 13.20 Berita Pers. Bandoeng t.R. Odjoh al.Ardiwinata, 
13.30 Matinge-concert. belakangan dikerdjakan ter beschik- 

114.20 Berita Pers. king. : 
14.30. Toetoep. Diangkat adjunct-vissecherconsulent 

gal boelanan, tarief moelai dari f 27. 50 tot f 35.— sama makan. Dan SAE 
bisa berdamai. hg : 

18.30 Lagoe Tionghoa. 1 
19.00 Pembatjaan dari soerat2 kabar. 
19.30 Lagoe Barat.   Menocenggoe dengan hormat     

  

aan PN AN Sekar an 2 16.45 Pemboekaan. dan ditempatkan di Tasikmalaja t.R. Peng goeror3 

Tee PAN, 16.45 Tjerita Indjil. Soemarto, belakangan dikerdjakan ter- Aoa 

8 17. 00 Tanda waktoe. 
EA Apa Henna Er, - 

beschikking. MENENNNNRARANHERER (ERA SA AN SN GA IBAN UAS IAI LASER TER 

   
   

    

         

: 17.01 Isi programma. Diangkat vischerjjopzichter dan di- an 
"| Djawa'Barat. '1703 BOLA rampai: tempatkan di Tjiandjoer t. R. Djam- | Pe 

Bamdoong: Ik 195, SNN TEA . 18.00 Omroep-Orkest. hoer, belakangan dikerdjakan ter- Pee 

RARE | 19.00 Geredja. beschikking. ca Leeraren 

1S ato, Atcpa Hi 20.00 Berita Pers dan Sport. Diangkat ajdunct-consulentvessche- Kesan . 
Daging, Pat 2 20.07 Berita Sport dari Soerabaja. rij dan ditempatkan di Serang t. 25 peta 
en Nat 20.10 Jang menarik pikiran kita. nawan, belakang dikerdjakan terbe- 3 si 

1700: Tanda waktoe: Pemb. 20.30 Sana dari Bosworth. hiking. G. Sentiong 42 
17.03 Isi programma. | Ssi Sayteng conicett. Memberi akibat jang mem 
Pepe cmperbinayai “1 22.00 Hawaiian Syncopators. | P.T.T. “engan Tn Te 
19.0G:T entangikesehatan. 22.30 Permainan solo. Diangkat postklerk di Palembahg. alam hal-ichawa! mengetik : 
9.20 Lagoe Minangkabau. 
9.30 Lagoe gram. 
19.35 Berita Pers. 
20.00 Tembang djenaka Soenda:: 
21.30 Studio-Orkest. 
23.30 Boenga rampai Timoer. - 
24.00 Toetoep. 

23.00 Toetoep. t. Adnan dan Kiagoes Nangtijk bin 
Hoesin, assisten kantoor tsb. 
Diangkat hoofdtelefoniste 1e klas 

di Batavia, Njonja Njiilas Soekimah, 
isteri R. Soedikman. 

Diangkat postklerk oentoek semen- 
tara di Batavia-Centrum t.t. Soepar- 
man, Mas Tasmidji, Mas Soewardi 
Poerwito, R. Wan ' Prawirakoesoema 
dan t. Anwar. 

Diangkat postklerk di Betawi t. Mas 
Epon Pradjawisastra, assistent di- 
kantoor tsb. 
Diangkat hoofd-assistent di Ban- 

boeat kanteorpractijk jai 
Tiap waktee menerima moerid baroe 

Pe an BN REI 

  

Senen,29 Jan. 
6.30 Pemb. 
6.31 Berita pers. 
6.38 Gymnastiek. 
6:50 Dari plaat gram. 
7.00 Tanda waktoe. 

' 7.30 Berita Pers. 

  

Tetep beroepa Emas, 
tapi harganja sanget moerah. 

Perijasan lapis-emas 22 krt. (emas oekon) terbikin menoeroet pendape- 
tan modern dari Ingenieur English. Lapisannja aloes dan radjin, koewat 
tanggoeng 10 tacen dengan soerat dan model-model barang paling baroe 
(Model 1939). 

Gelang tangan oekiran berkembang 
Gelang rantei di-ijasin dengen rantei ke- 

Min &$ 0e,28 Jan. 
Bandoen NI 192 dan III 50, 701 Dari plaat gram. 
Batavia II 197, P.M.H. 45. 7.37 Dari plaat gram. 

7.30 Wilhelmus. Pemb. 8.00 Toetoep. 

| 7.32 Sembahjang pagi. -- 11.00 Tanda waktoe. Pemb.. per paar f 8.50 mewemea 
8.45 Lagoe Geredja. - 11.01 Kamermuziek. nan 

  

    

    

   

  

   
    
    

   

  

   
     

  

   
   
   

     

    

  

     

   
    

    

     
     
   

     

   

    

   

  

   

      

   

    

   

    

    

       

    

9.00 Hawaiian-Orkest ,,9ueen”. | 11.40 Chotbah agama Kristen. doeng,A.- Endang, assistent dikantoor | | tjil bocat madalion » Stuk f 6—— Djoega djoeal: 
10.00 Diperhoeb. dengan Gedong Mu- | 1299 Musette ensemble Will Glah& | tsb. Gelang krontjong oekiran berkembang Gi Bi 

na 12.30 Matinte-concert. Diangkat postklerk le klas di Mage-|| (2 matjem 6 stuk) Skak Tp NA 2 ae 
12.00 dpr ipa dengan Gedong Mu- | 1320 Berita Pers dan oedara. lang, t:. Mas Mohamad Idris, post- Madalion boeat gelang rantei atawa ka- bermata 14 bidji 

Seum. 1 13.35 Matince-concert. klerk dikantoor tsb. loeng » stuk f 3— ili 
12.30 Studio-Orkest. 14.20 Berita Pers dan oedara. Diangkat postklerk - di Magelang, || Rantei kaloeng model bidji ketimoen ata-” SN ena 
13.30 Berita Pers. 114.30 Toetoep.: t. Warsono dan t. P. de Fretes. assis-| | wa lain model “» Stuk f 3 dan teriket 
13.45 Studio-Orkest. A5 ya , tent. Haarspeld roepa-roepa matjem model “emas 22 krt. 14.15 Berita Pers (Oelangan). , 5 B. R. V. Diangkat postklerk te klas di Tjire- Preanger » stuk f 4— 14.30 Toetoep. Stadszender 157,89, Archipelzen- na ti Moerdiman dan Satim,post- Kebajak speld roepa-roepa matjem mo- Maren, Ion" Yar 

Nan der 61,66 M. erk dikantoor itoe.. del paling baroe (brikoet ranteinja » stel f 450 sang f 15.—.  Bandoeng II 192, Batavia II 187, | Sabtoe, 27 Jan. Diangkat postklerk di Tjirebon t. Rantai horloge model biasa : »  stuk i 5.— 
P.M.H. 45. 17.00 Tanda waktoe. Pemb. Somadi, assistent dikantoor itoe. Rantai horloge pakai stempel knop » St AC ea 

PRIJSCOURANT-BERGAMBAR BOLEH DIMINTA GRATIS: 

HARGA TERSEBOET BELOEM TERITOENG ONKOST KIRIM, KALOE 

KIRIM OEWANG DOELOE DAPET ONKOST KIRIM VRIJ. 

Goudsmederjj ,S5 A F ET Y”, Toeloengagoeng. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.03 Isi programma. 
17.05 Lagoe Melajoe. : 
17.15 Kepandoean. 
18.00 Mana Soeka. 
19.00 Studio-Orkest. 
19.35 Berita Pers dan sport. 
19.50 Gambang Kromong. 
20.00 Wajang koelit. 
1.00 Toetoep. 

— P.M.N. 29 
22.00 Wajang koelit. 
23.00 Orkest Meajoe Deli nPertja 

17.04 Berita Pers. 
17,25 Orkest Alberts Sandler. 
17.45 Soeara Joseph Schmidt, 
19.16 Lagoe Piano 
18.30 Berita Pers. 

119.45 Orkest Lajos Kiss. 
19.00 Programma-permintaan. 
19.30 Lagoe opera. 
20.45 Lagoe Piano. 
21.30 Orkest Marek Weber, 
22.30 Cinema-Orgel Soli. 
23.00 Dihoeb. dgn. Hotel der Neder- 

landen. 

B.B. 

Diserahi mendjabat 2e commies pa- 
da Dept B.B. t. Mas Soerachmad, se- 
karang 3e Commies pada dept. tsb.   
    

  

Dienst Boschwezen. 
Mantri-boschpolitie t. Atmadisas- 

tra, ditoeroenkan lagi mendjadi bosch- 
wachter. 

  

Dita oman 2 kaan La 

GROOTE UITVERKOOP 
DENGAN 50/ KORTING 

DARI HARGA BIASA, 

  

22.30 Soeara Chris Blignaut. 

   

Timoer”, A0 : : 
24.00 Toetoep. TNO ai Pantun Pa Atas permintaan orang banjak 

Senen, 29Jan Minggoe, 28 Jan. j3 Badminton Rackets. harga doeloe harga sekarang 
Bandoeng 1 192 dan u 50, 8.00 Tanda waktoe. Pemb. 6.00 £ 2 e - 29 p Ne Multiply 6 sama tali biasa, Be en ae FE, 1— 

| Batavia IF 197. 8.02 Orgel Concert. ai Oa Agan New Robin sama tali Spiral. FV 5— srecete Fl 250 
6.00 Tanda waktoe. Pemb. 830 The Crucifixion. aa na pagi. Right pe Wapka Fo Be sa nonenansenann F. 3.00 
2 dan Hawaii. 9.25 Penjiaran NICRO. 6.30 Lagoe roepa2. British Tournament GA is : pr Haa 4 an 

LGA Ganling Dian Tenda aa Lea die'Metetersinger” | 1-18 Berita Pers. mniang A Mn Se Den BK ban 
7.00 Lagoe Pionghoa oentoek anak2. | 11.00 Oekate aa 8 Sa panana Tocpad: Final Aa aa IN 10e-e "egnerasivanassa | .F. 5.00 
lan naa ers. | 11.40 Koorzang. 9.20 Banana won President i 1 » EF, 10.— rc. so... F. 5.00 

1 oetoep. 12.00 Chopin. 10.00 Lagoe Cinema-Orgel. Tennis Rackets. aa an andoeng II 192 dan A In 50. 12.20 Lagoe2 dansa. 10.30 Gir L Ki g Morishita with Tropical gut. F. 15.00 Roller skates F. 4.50 
12.00 Tanda waktoe. Pemb. 12.35 Cinema-orgel Soli. 1100 Tn at sio Haa Morishita » Bentley ,, F. 18.00 Tennis Ball 2nd. hand F. 1.50 
12.03 Poespa ragam. 12:50 Aperitif. Tian ata Pa en Henna 1 Tb Da m Tropical ,, F. 12.50 Football Bladder No.5 F, 0.50 
12.30 Lagoe Ketjapi Soenda. 13.10 Penjiaran hari Minggoe. | 1200 La ros Ke ".Iimp. T. » Bentley ,,  F. 15.00 Eyeshade F. 0.25 
13.00 Lagoe Melajoe Malaka. 14.00 Toetoep. 12.50 L 2 P 2 E Silverking » Tropical ,,  F. 12.50 
13.30 Berita Pers. 1Z00 Tanda Waktoe. Pemb.' Pan Uc Silverking » Bentley , #1500 Pesenan lebih dari F. 10.— di 
13.45 Lagoe Arab Ar 17.04 Orkest Marek Weber. 17.00 an toe, Perik. Volley m Tropical ,, F. 15.00 kirim dengan Franco. 
1 1 2 Pers. T7.30 Empat Harmonists. Pena Mann 0” Volley » Bentley ,, FK. 1750 Price List gratis. 

Sean 17.50 Lagoe Zigeuners. 17.25 Orkest Adalbert Lutter. Special Aa aa 21 1800 

12.00: Tanda Waktoe. Basis. 18.35 Dichterliebe. 18.05 Orkest2 Perantiis. The Venus“. ', Tropical ,, FF. 1250 Superroyal  F. 2.50 per Do 
12.03 Boenga rampai. 19.00 Symphonie. 18.30 Berita Pers. The Venus » Bentley ,, F. 15.00 Service Ie 2000 “na 
12.30 Lagoe ketjapi Soenda. 19.30 Operette. 18.45 Kwartet. Footbalis, Crown FP. 250 » » 
13.00 Lagoe Melajoe Malaka. . | 19.45 Pemandangan Loear Negeri. 19.15 Vocgal. |. , Merk T. ist guality »  F. T50 Hercules F. 280 ny. 
.13.30 Berita Pers. h 1 20.00 Symphonie. 19.30 Concert. Merk T. 2nd, ,, PE AU 
13.45 Lagoe Arab modern. | 20.10 Berita Sport. 20.30 Phohi -relay. Suspensoir F. 0.50 Badminton Net. 

“14.15 Berita Pers. | 20.30 Piano-Concert. | 20.45 Lagoe piano. Ankle Deker F. 0.50 Ist guality 
: 14. 30 Toetoep. It 20.57 Tusschenspel. na 00 Phohi-R, Knee-Deker. EF, 0.580 2nd. ji FF. 1.00 

. PROGRAMMA NIROM. : (anoo Mendjawabi soerat2. '21.10 Haw. Band Silver Strings”. | Football Pomp F. 1.00 
Penjiaran Barat. $ 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— 
.atas 20 m. MEN Jaa: Batavia 126, ! 

21.15 The Mills Brothers. 
21.30 Dihoeb. dgn. Soc. ,,De Harmo- 

nie”, : 

22.00 Lagoe2 opera. 
23.00 Toetoep. 

La 

          ALFA Par Pasar Baroe No. 3 Batavi a-Centrum (Java) 

kanan , eU EN IU PERENG LA ea 
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