
   

  

      

  

   

  

    

   
   

    

(ALAM  Pemdindlangan 3 1 
 Febr. et, toean Tabra- 

   

    

       
      
        
       
      

     
     

      
      
   

      

soel oentoek mengadakan satoe | 
Eereraad. Diantara perkoem- 

— poelan2 jang memba nk: 
Raad itoe, aabost ea djoe 

  

ya 

   lis Indonesia” (Perdi). 
' hoeboeng dengan ini, P.B. Per 

di menerangkan, bahwa ia tida 
bisa toeroet mengambil bagian 
oentoek membangoenkan Eere- 
raad, oleh karena soal jang mes 

   

  

       

  

               
    

   
   
    

      

     
    

    

   

   
an Tabrani, adalah lain daripa 

— da soal jang mendjadi penat. 
— an Perdi.. . 

Baik disini diterangkan, bah 

. wa sebeloem perkara Eereraad, 
Ec Imp dibitjarakan dalam pers, ma 

| ka soal itoe sebenarnja lebih doe 
loe telah dipikirkansoleh P.B. 

| Perdi. Sesoedah timboel kegem 
paran tentang perkara toean 

” Tabrani, maka pada moelanja 
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aa 
- di akan membangoenkan Eere- 

   
   

        

berboeat demikian, karena ada 
oesoel dikalangan P.B. oentoek 
menghoekoem toean Tabrani se 

bagai lid Perdi, bahkan ada oe 
soel oentoek meroyeer beliau da 
ri perkoempoelan kaoem djoer 

          

        

      

           

        

       adil, maka kepada toean Tabra 
“ ni diberi kesempatan oentoek 
mempertahankan diri, boekan 
dihadapan P.B., akan tetapi di 
hadapan satoe Eereraad, jang 
anggota2nja toeroet djoega di 

soesoen oleh toean Tabrani. Be- 
liau tidak inta membela diri 
dihadapan P.B., oleh karena P. 

— B. tidak bisa bertindak sebagai 
hakim, sebab PB sendiri jang 

 mendakwa. Boekankah tak adil 

— apabila sipendakwa sendiri jg. 
— mendjadi hakim atas siterdak- 

wa? Itoe sebabnja akan diba- 
ingoenkan satoe Eereraad dan 

kepada poetoesan Raad inilah 

PB Perdi menggantoengkan tin 

dakannja terhadap toean Tabra 

      
        

          
     

    

         

            
       

  

       
      

      

      
         

     
    
     

       

          
   

    
    
    

      

    

   

».. Anggota Raad itoe banjak- 
| nja 5 orang. Doea diantaranja 

|. #dari Perdi (anggota kami), se 
dang tiga orang dari ,,loear Per 

“di”, Diantara tiga orang ini, 
maka doea orang diserahkan ke 
pada toean Tabrani o€ntoek me 

| netapkannja dan olehnja mala 
han soedah ditetapkan, jaitoe 

. toean2 Otto Iskandardinata dan 
A.K. Gani .(Doea orang anggo 
ta Perdi itoe, ialah toean2 Sa- 

noesi Pane dan mr. R. Samsoe- 
din dan seorang lagi dari loear 
Perdi, ialah toean Abikoesno 

Tjokrosoejoso). 
— Djadi, teranglah, bahwa ke 
pada toean Tabrani, boekan sa 

dja diberi kesempatan oentoek 

membela diri, melainkan djoe- 
ga oentoek menoendjoekkan 

.doea orang anggauta menoe- 

roet kesoekaan hatinja. 
Dihadapan Raad jang sema- 

tjam itoelah, P.B. Perdi akan 

“ mempertahankan dakwaannja 
“akan tetapi dihadapan Raad 

itoe djoega toean Tangani boleh 
membela diri. 
Apakah jang haroes diselidi- 

| ki dan haroes KA oleh 

a ai itoe ? 

    

       

       

       

      
     
    
     
    

     
     
       

      
        
        

  

       

       

       

      

             

       

   

   

   

    

   

  

   

    

   

   
   
   

  

   

  

    
    

““Tabrani 
   

ga nama Persatocan Djoerna- de 
Ber- | 

mendapat kesoekaran, 
| soeratnja itoe dioemoemkan. 

soedah dimaksoedkan oleh Per | 

- raad. Jang mendorong kami | 

nalis. Soepaja hoekoeman itoe | 

    

(Disiarkan via , Antara”) 

“Ialah au jang berikoet ini: 

,Seorang hoofdredacteur me 
nerima sepoetjoek soerat jang 

bersifat vertrouwelijk. Dari 

soerat jang seperti itoe, oleh 
. t opa itoe diboeatkan 

  

    mo aa pa dslaat: ia (ak 
Mpak penoelis soerat itoe akan 

kalau 

Bahwa soerat itoe berbahaja, 
ini tjoekoep diketahoei oleh 
'hoofdredacteur itoe, oleh kare- 

ti diselesaikan oleh Raad itoe | 
- seperti jang diinginkan oleh toe | 

na ia sendiri tidak maoe menoe 
lis, seperti jang dimoeat dalam 

| soerat, sebab jakin akan menda- 
pat kesoekaran. 

Jang mesti dipoetoeskan seka 
|rang: « 

1. Apakah pemboeatan cliche 
itoe, dengan maksoed akan 

& dioemoemkan, tidak melang 
gar kewadjiban seseorang 

hoofdredacteur dalam merah 
siakan soerat jang vertrou- 
welijk? 

. Bolehkah perboeatan seper- 

ti itoe dilakoekan oleh seo- 

rang hoofdredacteur - jang 
bonafide? 

3. Apakah perboeatan itoe ti- 
dak moengkin meroesakkan : 

kepertjajaan oemoem kepa- 

da corps hoofdredacteuren? 
Demikianlah antara lain2 so- 

al jang mesti diselesaikan oleh 
Eereraad itoe. 

Pada moelanja tocan Tabrani 

setoedjoe dengan pembangoe 

nan Eereraad, akan tetapi doe 
doek perkara mendjadi berobah, 

oleh karena toean Tabrani ke- 

moedian mengoendoerkan diri 

dari Perdi, sebeloem perkaranja 

dipoetoeskan oleh Eereraad. 

| kemoedian 

    

   

LAN par MEN ana 

“Kawat. Mamat A2 F 
hana KAaga TT Ma geser aon MANA INN SEN N ANN 

  

Gerak badan 

  

    

Perantjis 

| LEAHY MENGOENDJOENGI 
MENTERI-MENTERI 

Neh y,. Il-lan OP) — 
Setelah ia mengerdjakan proto- 
col, maka Leahy mengoendjoe- 
ngi hari itoe menteri-menteri, jg. 

hari akan berkoen- 
djoeng kepadanja kembali, dan 

setelah itoe maka Leahy akan 
mendjalankan pekerdjaannja se- 

.lakoe ambassadeur dengan sepe- 
noehnja, manakala ia soedah me- 

ngerdjakan kewadjibannja diplo- 
matik. 

HITLER MENGANTJAM 
PETAIN 

Londen, 2 Febr. (Reuter). 

— Sepandjang siaran Afi dari 
Perantjis, jang boleh dipertjaja, 
djawab Hitler kepada Petain ber- 

sifat mengantjam. Djawab jang 

disampaikan dengan perantaraan 

graaf de Brinon telah diterima, 
berisi tidak hanja permintaan 
,»akan bekerdja bersama-sama 
dengan Djerman, peroebahan ka- 
binet Perantjis dengan mengem- 
balikan lagi kaoem politik jang 
sanggoep bekerdja bersama-sa- 
ma dengan Djerman. Dalam pada 
itoe Hitler poen merembet-rem- 

bet soal situasi strategie di Laoet 
Tengah “dan keharoesan goena 

Perantjis oentoek dalam waktoe 
demikian ini bekerdja bersama- 
sama dengan Djerman. Afi me- 
ngira, bahwa sindiran ini ditoe- 
djoekan kepada Bizerte (Tunis), 

meskipoen pangkalan marine ini 
tidak diseboet-seboet olehnja. 

PERHOEBOENGAN PERANTIJIS 
—DJERMAN 

Londen, 2-Febr. (Reuter). 

—' Perhoeboengan Perantjis— 

Djerman seolah-olah dengan le- 
kas mendekati poentjaknja. Hari 
kemarinnja dikabarkan tentang   

Sebagai seorang jang boekan 

“lid, maka Perdi tidak mempoe : 
njai hak lagi atas toean Tabra- 
ni. 

Selama ia mendjadi lid, dan 
sebagai lid itoe ia maoe mem- 
pergoenakan kesempatan jang : 
diberikan kepadanja oentoek 
.membela diri, maka PB mera- 
sa perloe membangoenkan Ee- 

reraad, soepaja ditempoeh dja 

lan jang adil oentoek melakoe- 
kan hoekoemamnja. 

— Akan tetapi, berhoeboeng de 

ngan keloearnja toean Tabrani 
dari Perdi, maka dengan sendi 

rinja hilanglah keperloean oen 
toek membangoenkan Eereraad, 
oleh sebab Perdi tidak mempoe- 
njai kepentingan lagi Si 

Raad itoe. 

Bedasar atas oeraian diatas 

ini, maka sebagai diatas soe- 

dah diterangkan, Perdi tidak bi 

sa toeroet ambil bagian memba- 
ngoenkan Eereraad, seperti jg. 

dikehendaki oleh toean Tabrani, 

apalagi soal jang mesti dipoe- 
toeskan itoe lain daripada soal 

jang mendjadi perhatian Perdi. 

Dalam pada itoe, perloe djoe 

ga diterangkan disini, bahwa 

perkara toean Tabrani, jang me 

ngenai soal2 diatas ini akan di 

bitjarakan dalam Konferensi 

Perdi di Mataram pada tanggal 
2 Febr. Ken 

A.n. Pengoeroes “Besar Perdi. 

  

Ketoea, Penoelis, 

Sjamsoedin St. Mr. Soema- 

moer (nang , 
  

  

   

   
     
   
   
   
      

       

   

    

   

  

   
      

- Dhalia anak dari Miss Intan, 

. terkenal dima 
bit ersaingan hebat atau 

antara Miss Ri- 

. dan The Ona Dhalia mentje- 
boerkan diri ke doenia film. 

' Tetapi sekarang Miss Intan 
soedah meninggal doenia, 

— Dhalia adalah anak paling be 

9 sgala moeda gembira 

diem donna dari The Union . 

EN ga agan , satoe antara Sri 

' sar dari Miss Intan jang seka- 

.dalam oesia masnja. Biarpoen 

ia anak satoe Sripanggoeng te 

tapi beloem pernah indjak too- 

neel seoemoer hidoepnja. Ia hi 

doep bertahoen tahoen di Mc- 

dan Deli didalam istana Teng- 

koe Katan...... dan beberapa ta 

c Preanger. 

“Roepanja Darah-artist dari 

: ke Doenia film...... Pertjobaan- 

inja jang pertama njata telah 

“berhasil. 
Tidak lama lagi Dhalia akan 

tertjantoem namanja disatoe 

Iboe dan Bapanja, memanggil ia 

adanja 3 kedjadian jang berarti 

besar: : 
I.-dari pihak dpisil di Berlin 

diterima kabar tentang pemben- 

toekan soeatoe ,,nationale Volks- 

partij” di Paris dibawah pimpi- 

nan orang-orang Perantjis jang 

setoedjoe dengan Nazi dengan 

Nazi-binnenlandsch-sociaal pro- 

gram jang lengkap. Sedang ren 

tjana loear negeri memoeat djoe- 

ga ,,pembangoenan Europa kem- 

bali, serta exploitatie Afrika jang 

dilakoekan bersama-sama oleh 
negeri-negeri Europa dengan Pe- 
rantjis dan Djerman”. 

Menoeroet keterangan jang di 

kirim dari Berlin, maka pergera- 

kan politiek baroe di Perantjis 

itoe perloenja oentoek mewakili 

rakjat semoea dan karena itoe 

laloe dapat diboeat dasar peme- 

rintahan Perantjis. Pemerintah 
“Vichy 'haroes. memilihnja dianta- 

ra doea. 
. 2. Walaupoen pada hari 

Djoem'at malam D.N.B. masih 

mengakoe tidak mengetahoei se- 

dikitpoen tentang djawaban Hit- 

ler atas pesan-pesan Petain pada 

hari Kerstmis tentang hal peker- 

man dan Perantjis, tetapi kabar- 

dja menerangkan tentang tekanan 

pihak Djerman terhadap peme- 

dari Rome jang asalnja dari Zwit- 

bantoe Pe€tain jang teroetama, 

Darlan, 

rangkat ke Paris. 

3. Dalam waktoe jang berba- 

haja ini, di Afrika Oetara djen- 

deral Weygand berpedato jang 

“sekali kepada toekang-toekang 

“jang menjiarkan-njiarkan kabar 

kabar jang beloem tentoe betoel- 

nja dan disamping itoe ja merah- 

siakan maksoed-maksoed peme- 

rintah Perantjis. 

| Tetapi satoe perkara soedah 

njata, ialah: Weygand meminta 

dengan. sangat kepada pendoe- 

doek oentoek menaroeh keper- 

tjajaan jang sesoenggoeh-soeng- 

goehnja kepada Pttain,     ..rang naa beroesia 17 tahoen, | 
Film baroe. 

  

djaan bersama-sama antara Djer 

kabar jang tidak opisil tetap sa- 

rintah Vichy, sedang kabar-kabar - 

serland menerangkan, bahwa pem | 

sekonjong-konjong be- 

locar biasa kepada rakjat Peran- | 

tjis. Diantaranja ia tidak soeka | 

VOETBAL 
Setia — Krakatau 3—1 

Doea pertandingan jang ber- 

achir dengan stand jang sama, 

djoega sama-sama menoendjoek- 

kan stand 1—0, jang kebetoelan 

poela maoepoen pada hari Sap- 

toe sore atau kemarin sore goal 

jang pertama itoe masing-masing 

soedah didapatkan dari penalty- 

kick, soedah dilangsoengkan di 

Poelo Pioen jang satoe antara Se- 

tia dengan Jong Krakatau dan 

jang lainnja antara M.O.S. mela- 

wan Andalas. Hanja bedanja per- 

tandingan Setia—Krakatau telah 

dilakoekan dengan sabar dan te- 

nang sedangkan pertempoeran 

M.O.S.—Andalas soedah berla- 

koe dengan seroe dan hebatnja. 

Krakatau jang individueel pe- 

main-pemainnja ada lebih baik 

dari Setia dan senantiasa ada di- . 

pihak jang lebih banjak menje- 

rang dari pada Setia, hari Saptoe 

sore jbl. mesti mengakoei keoeng 

goelan Maris c.s. jang lebih pro- 

ductief dalam serangan-serangan 

nja soenggoehpoen dilakoekan- 

nja tidak sesering serangan-sera- 

ugannja Jong Krakatau, Dan 
djoega tjara permaimannja back- 

stel Moerdjoko—lljas jang forsch 

sekali tidak sedikit 'membantoe 

akan kemenangan dari Setia itoe. 

Satoe-satoenja goal boeat Kra- 

katau adalah dari kakinja Oedit 

dari penalty seperti telah kita se- 

boetkan tadi diatas. 
Dalam babakan kedoea Setia 

tidak sadja soedah dapat mene- 

boes kekalahannja tapi djoega 

telah merobah stand djadi boeat 

keoenggoelannja dengan angka 

3—1. Goal jang kesatoe dan ke- 

tiga telah dimasoekkan oleh Ma- 

ris dari scrimmage didepan doel 

Krakatau sedangkan goal jang 

kedoea boeat Setia adalah ditje- 

tak oleh Soe'eb dari corner-kick 

jang diambil oleh kanan loear 

Jahja. 7 

Soesoenan Xl-nja adalah se- 

perti dibawah ini. 

Krakatau: 
. Misnen 

Arifin Oentoeng 

Joesoef — Agoes Singgih 

Oedit Poernomo Iskandar 

Soembogo Soemarmo 

Oo 
Hidajat Jahja 

Soekarman — Maris  Soe'eb 

Soegiono Blengoer Basari 
jas Moerdjoko 

Rameli 
Setia: 

. Pertandingan M.O.S.—Andalas 

kita moeatkan besok. 
  

Neng BN, SARAPAN GRRA “5 

ratKiri imar, fe » 
KARNA SARA SNN LIS 5 

  

Sikap Fractie Parindra. 

Di Stadsgemeen- 

te-raad Batavia. 

Oleh karena perkara ini soe 

dah oemoem - disiarkan dalam 
soerat soerat kabar, maka kami 

merasa erloe menerangkan si 

kap itoe soepaja tentang perka 

ra ini djangan sampai timboel 

salah paham, lantaran kabar jg. 
telah tersiar itoe. /Berhoeboeng 

dengan itoe kami berharap sa 

ingat djoega, s.s. kabar jang te 

pi tiada menerima -soerat ini da 

ri kami (karena kami tiada da 

pat mengetahoei semoea soerat 

“kabar jang soedah menjiarkan 
kabar itoe) memoeatkan poela 

soerat kami ini dalam roeangan 

nja. 

Mengingat kedjadian jang 

soedah oemoem diketahoei ten 

tang dirinja almarhoem M.H. 
THAMRIN, pemimpin fractie 

Parindra di Gemeenteraad Be 

tawi, maka"kami merasa soedah 

semestinja mengambil sikap jg. 

sedjadjar dengan kedoedoekan 

fractie kami, jaitoe seperti jang 

soedah dilakoekan itoe. 

nja, bahwa perboeatan kami 

itoe hanja dapat kami lakoekan   pada ketika ,,algemeene be- 

| sehouwingen” 

3—1, dan pada waktoe mengaso | 

lah menjiarkan kabar itoe, teta 

Tetapi oemoem ma'loem kira , 

Sik 

Dalam 

Bagi kami 

(pemandangan | 
oemoem) sadja, baik giliran per 
tama, maoepoen giliran kedoea. 

pembitjaraan2 jang lain 
tidak dapat kami berboeat de- 
mikian, sebab djika dilakoekan 

djoega, merintang benar bagi 
pembitjaraan dan meroegikan 

kepentingan oemoem. 

kepentingan oe- | 

moem lebih oetama dari pera- 

saan apapoen djoega! 

Hidoep 

Fractie Parindra. 

      

    

     

    

  

  

Sambel lala 
Mati 

ALAM salah satoe mad 
lah di Medan kita bati 

toelisan jang berkepala: ,, 
| mana Hitler kesoedahann 

Djawabnja jang natuurlij 

lah kalah atau menang mes s 
mati! 

  

...... 

  

    
SEN Mrangnsnsnranennanmanaaratn BENANNNSI 

'Perkabaran 

  

Jang mendapat keroesaka 
sar lantaran ini taufan adal: 

  

menakoeti, 

kan diri, 

. ANA A RRI | bilangan onderdistrict Kenarai 
djoemlah roemah jang-roboh 

Angin taufan. dan mendapat keroesakan sama 
Pada hari Minggoe jang laloe 

beberapa bilangan Djokjakarta 

sebelah Timoer, soedah diamoek 

oleh angin taufan jang sangat 

Bisa dipandang sangat oen- 

toeng sekali, angin ini kedjadi 
an pada hari siang, lepas te- 

ngah hari sehingga orang orang 

jang ada didalam roemah sama 
mendapat kesempatan melari- 

mendjaoehi 

Oleh karenanja, meskipoen ba 
njak roemah jang roboh, dan 

banjak poela pohon pohon jang 

sama toembang, tetapi ketj elaka 

an manoesia tidak ada. 

sekali 107, keroegian ditaksir 
f 1000.—, sedang djoemlah po- 

hon pohon jang biasa diseboet 

»kitri taoen”, jang toembang 

sama sekali ditaksir berharga 
f 800.— 

Lebih djaoeh dapat diwarta- 

kan, bahwa ongerneming Wanoe - 
djojo djoega mendapat keroesa 2 

kan jang tidak sedikit, keroegi 
annja didoega tidak koeroman da 
ri f 10.000 (D.) 

  
bahaja. 

  

TIAP-TIAP HARI 

Advertentie ,,PA TJA RR“ 
5 Regels F l.— sekali moeat   

  

6 Tjabang. 

Satoe-satoenja Sekolah Pertoekangan jang paling lama dan I 
besar diseloeroe INDONESIA. Dan soedah mempoenjai 

1 Februari 1941 menerima moerid baroe. Kasih peladjaran 
theorie, praktijk, memotong dan mendjahit pakaian sampai 
mendapat DIPLOMA. Garantie 1 tahoen, Wang sekolah f 5.50 
seboelan, semoea alat dari sekolahan. 
SCHOENMAKERSCHOOL. Wang sekolah f 5.50 seboelan, 

Garantie 6 boelan. 
SEKOLAH MASAK KOELIT. Kasih peladjaran memasak 

koelit dari segala koelit boeat sepatoe, 

sembajang boeloe tinggal tetep, 
sekolah f 5.— seboelan. Garantie 6 boelan. 

Djoega kasih peladjaran (SCHRIFTELIJK) memotong 
pakaian f 3.— seboelan. Garantie 1 tahoen. Proef nomer f 1.50. 

SCHRIFTELIJK SCHOENMAKERS f 3— 
Garantie 6 boelan. $ 
“Djoeal boekoe peladjaran memotong model 1940 harga f 1.25 
Samboengannja peladjaran memotong model 1940 harga ,, 2.75 
Rembours tidak dikirim. Beli complit wang doeloe .....: ,, 3.75 

MEN BOSS se Dana Ha ea 3 3 

KLEERMAKERSCHOOL dan SCHOENMAKERSCHOOL 

Besl. Depart. v. O. & E. No. 32230/B. Didirikan tahoen 1935 6 

Adres Defensielijn v/d Bosch 13 Batavia-0., Telf. No. 1457 WI. | 

dan boeat tiker 
katjoewali Kalf. Wang 

seboelan. 

  

  

  tant. 

AGENDA. 

SPAAR- EN CREDIETBANK ,,,ATMO SETIJO OETOMO” : 

di Tjikeumeuhweg 31 Buitenzorg. : 
. Ea 

Rapat tahoenan anggota jang akan diadakan 
pada tanggal 16 Februari 1941, moelai djam 
8 pagi diroemah Perhimpoenan ,,Harso Dar- 
sono” Kebondjae 20 

3 

P.S. Dari tanggal 1 sampai 13 Februari 1941 moelai djam 
4 sore, oentoek semoea anggota diadakan kesempatan ' 
oentoek melihat keterangan dari Balans dan Winst- en 
Verliesrekening tahoen 1940 jang diboeat oleh Accoun- 

2. Pemberian tahoe Pengoeroes. 

3: 

BUITENZORG. 
Mengesjahkan notulen rapat anggota 
31 Maart 1940 dan 8 December 1940. 

Menetapkan Winst- en Verliesrekening, 
Balans dan keoentoengan, membatja ver- 
slag tahoen 1940. 3 
Mengangkat Verificatie-Commissie boeat | 
meneriksa pekerdjaan dari tahoen 1941. 
Rondvraag. 

Administrateur. 
TASBAN ANDASOETISNA.   
  

  

Pasarstraat 

MAKASSER 

LEVERANCIER MASIN, 

PERKAKAS BOEAT PABRIK TEXTIEL 

Alleenvertegenwoordiger voor Nederlandsch-Oost-Indis. 

Enshu Sakamoto's 

N.B. Bersedia segala roepa kausal dan alat-alat Ta per 

oesahaan tenoen. 
Djikalau toean-toean maoe mendirikan peroesahaan tenoen, 

mintalah keterangan kepada kita, kita bisa kasih keterangan 

jang lengkap kepada'toean tentang semoea keperloean masin- 

masin dan perkakas-perkakas lain-lainnja. 

Cotton, Rayon, Towel Looms 

(masin-masin tenoen). 

Enshu Sakamoto's Patented High Ba Warping Mac 

(scheermolen). 

Enshu Sakamoto's Patented latest high production weft para win 

(copsmachine). 

Enshu Sakamoto's Patented Cheese & Cone Winder (klosmachine) 

Tsudakoma's Rayon Loom (masin tenoen boeat kunstzijde). 

Hidachi's Motor, Switch, dan tain-lainnja, 

Xamada's All Kind Dobby's (segala roepa dobby' 1 

MXK's Knitting Machine (breimachine). 

Maeda's Finishing Machine dan lain-lain Ka boeat pabrik tenoei 

SEMARANG 
Oudstadhuisstr. 11 

SOERABAIA 
Tepekongstraat 1 

ONDERDEEL DAN LAIN - LAIN 
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       PA aa PU AKI 

“PEMANDANGAN 
    

  

  

Sekarang kita sediaken njonja 

. “boeat menjoetji setjara modern. 

Radion, satoe saboen boeboek, keloearan dari Lever's Zeepfabrieken N.V. di Batavia jang terkenal, 

beriken segala apa, jang Njonja bisa inginken dari satoe saboen boeboek jang modern. Kebaikan jang 

bisa membersiken setjara loear biasa, jang terdapet dalem mata hari dan hawa oedara seger, terdapet 

djoega dalem Radion. Boesanja jang banjak mengandoeng zuurstof jang menjerang dan mengoesir semoea 

kotoran zonder meroesaken Njonja poenja pakean”. Radion mentjoetji sendiri. la kerdjaken semoea 

pakerdjahan boeat Njonja. Dari itoe Radion ini betoel? menoeloeng Njonja. Njonja bisa goenaken 

Radion boeat semoea tjoetjian dalem roema — kaen poeti, kaen berwarna polos, kaen jang berkembang:- 

kembang, kaen jang berwarna roepa-roepa — maoepoen katoen, soetra dan soetra tiroean. Tentang 

hasilnja Njonja aken merasa heran. Pakean-pakean jang ditjoetji sama Radion selaloe loear biasa 

bersih keliatannja. Dari itoe pakelah seteroesnja Radien. Njonja poenja langganan tentoe ada sedia! 

    

  

         JANG 
HALOES WOL 

JANG 
BERKEMBANG 

BEWARNA POETI 
: POLOS 

  

  

    

    

   

  

THALIA 
Mangga Besar 

  

Ini malam BIOSCOOP 
Batavia 
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RIALTO BIOSCOOP 
    
  dan malam kiasan Pasar Senen Pa Batavia-C 

i . Ini malem dan besok malem 3— 4 Februari 1941. Pertoendjoeken boeat hari: Senen 3 Selasa 4 
berikoetnja diprolongeer 2 malem lagi, putliek dikasih kesem- Februari 1941 

  

Satoe J.I F''s production, jang soedah bermain 
mendapat perhatian besar! 

«Melati van Agam“ 
Romance ! Drama ! Action! 

  

patan 2 malem lagi boeat dateng saksiken: 

sHONG LIAN SIEs 
Bitjara Tjeng Im 

Pake Tekst Melajoe 
Satoe-satoenja film Tiongkok, jang sedjaknja moelai 

JAMES GAGNEY 

dalem 

Oklahoma Kids 
5 — 6 Februari 1941. 5 

Doea programma jang terpilih: 

  

anak-anak segala oemoer boleh nonton dipertoendjoekennja sampei 8 malem lamanja telah Pertama: 

mendapet SUCCES SANGET BESAR dan PERHATIAN »BLAZING SIX ES 

Sebagi Extra FOX OORLOG NIEUWS No. 43. LOEAR BIASA, sehingga hari mainnja ditambah djadi Kedvea : 

““Ame€rika-Sjarikat: 
1 Paberik-paberik di Canada melipat-lipat gandakan 

pembikinan kendaraan-kendaraan boeat balatentara 

oentoek negeri Inggeris. 2 

2, Tentara angkatan Oedara Marine melakoekan peker 

djaan jang indah sekali boeat keperloean Inggeris. 

3. Pesawat-pesawat terbang Inggeris menembaki de- 

ngan torpedo kepada kapal-kapal perang Italia jang 
paling baroe dipelaboehan Italia sendiri. 

4  Ame€rika-Sjarikat memboeat kapal-kapal torpedo 

jang tjepat boeat keperloean tentara angkatan 

10 malem..Blon pernah ada film Tiongkok, jang diper- 
toendjoeken sekian lama di Batavia, ini berboekti ,,HONG 

LIAN SIE” soenggoe ada film LOHAR DARI BIASA, 

.HONG LIAN SIE” ada satoe productie SUPER 

SPECIAL. 
Sebagi EXTRA ATTRACTIE dipertoendjoeken voor- 

film speciaal, jaitoe FILM BINATANG BOEAS ,,SU- 
DAN”, memperliatken pemandangan adjaib dari poesat- 
nja Afrika, hoetan-hoetan iblis jang gelap dan lebat, 

penoeh riboean matjem binatang boeas ada jang sampe 

doenia sekarang manoesia blon mendapet taoe apa nama- 

nja! 

  

»KID. COMES BACK 

  

  

Tangga? 

nja itoe kebroentoengan bisa 
dapet pada: 

Keberoentoengan dalam Roemah 

Tida ada lebi senang dari pada 
idoep manis serta roekoen dalem 
roemah dari satoe familie. Rasia- 

ag 

           
    

  

laoetnja. : Djamo2s ,NJONJA MENEER” 

Amerika-Sjarikat: 

5. ,,G-men” (barisan polisi rahasia) dengan giat sekali 

  

AWAS, TIDA LAMA LAGI: 
BIAW KIM HONG" 

Jang Toelen pakei Gedeponeerd 
(Gedep. No. 25679). No. 25679. Terdiri taon 1848 di 

  

    

      

   

—. Aladjari menembak dengan pe€stol. 
6. Pertoendjoekan mode jang gandjil sekali dari Lew 

CINEMA ORION sitrat 
Ini malem dan malem brikoetnja 

LIONG BUNG YU 

sPendekar prampoean”“ 
dengen hoofdrol 

Miss LIKE YI NIEN dan MEI HSI 

2 Bintang film jang soeda populair dengen permae 

nannja jang selaloe mengagoemken. Satoe tjerita 

  

  

berhikajat jang gilang goemilang tentang riwajat : 
nja satoe pendekar prempoean, Liong Hung Yu. 

| Anak-anak boleh nonton. 
aa aan aan aan 

OUEEN T TA Te TANGAN 

Moelai ini malem 3—5 Februari 1194 

Bagian jang ka 2 tamat dari Republic super serie 
film jang paling baroe dan beloem perrah 

main dimana? ” 
Kembalinja Politie Resia jang Bertopeng 

»THE LONE RANGER RIDER AGAIN“ 
dengen Bob Livingston — Chief Thunder Cloud 

|. dan Duncan Renaldo 
»Republic Pictures”, fabriek dari semoeanja djago2 
serie films soegoehken lagi satoe filmnja jang 
paling baroe jang mana dimaenken oleh bintang 
filmnja jang paling kesokor. ,,#ob Livingston”, 
'ajam djago dari penonton, patjarnja lajar poetih, 
moentjoel kembali dalem membawaken tjerita jang 
| Beroe, penoeh rahsia, perklaian jang sengit2. 

daa Anak-anak boleh nonton 

  

  

  

— Film Tiongkok Comedie - Drama — 

  
  

Ini merk jang 
TOELEN dan ASLI. 

Serang.   
Sedia: Djamoe ,,Seger Waras”dan ,,Isteri” jang nanti memberi 

Toean dan Njonja itoe kesenangan dan kegoembirahan, 
sanget di poedjikan ke-faedahannja. 

Hoofd-Agent: THIO KIOEH LIN, Pasar Sawah Besar No. 23-25, 

Batavia-C. Telf. No. 1333 Bt. 

Sub-Agenten: Kramatplein No. 57, Batavia-C. — t/o Rialto 
Bioscope Senen, Batavia-C. — t/o Pandhuis, 
Mr,-Cornelis — Djembatan Lima 175, Batavia- 
Stad — Gang Tjemara, Batavia-Stad — Djem- 
batan Batoe, Batavia-Stad — t/o Rialto Biosco- 
pe, Tanah-Abang — Soebang — Tjitjoeroeg — 

Perhatikan: Djamoe Njonja Meneer jang TOELEN tidak djoeal 
di kampoeng-kampoeng. 

SOERABAJA. 

  
  

  

Senshe 

CHAN MING 

KAI 

Pintoe Besar 

Dalem No. 11, 

BATAVIA 

Ongkost preksa Vrij. 
Spicialist mengobatin penjakit 

Syphilis seperti sakit Mangga, 
Kamtjing, Radja singa, Yang- 

Bwee dan Koedis. 

PILL SAKIT KENTJING. 
Ini pill ada satoe-satoenja 

boeat penjakit kentjing kloear 
nana, makan ini obat toknja (ra- 
tjoen) semoea bisa kloear dari 
aer kentjing dan berak, kaloe sakit 
atawa bengkak lantes djadi sem- 
Harga f 1.50 

Agent: PING PING & Co.   No, 11, Glodok — Bat. Tel. 741 

ani SE aa kk ten b 4 Ji £ K5 oa SN 3 sii f 4 & Snp 2 

Liwa binasa koma DM is sih Babi 2 Ai MABES DK ANT IN ia KELAME co LABA 

  

PATJAR 
DITJARI dengan spoed klerk 
jang soedah kerpengalaman 
oleh seboeah fa. di Betawi. 
Oemoer 25-35 th, Opl. Midd. 
school, pandai tijpen. Soerat 
lamaran berikoet afschr diplo- 
ma's dl.I.-nja dialamatkan ke- 
pada adm, Pemandangan pakai 
no. 1051, 

Kalau toean2 dan njonja2 ma- 
oe menambah ilmoe2 pengetahue- 
an jang lengkap, persilahkanlah 
beli boekoe2 pengetahoean seper- 
ti terseboet dibawah ini: 
Koempoelan Wet? Indone- 

  

  

sia f 2.35. 
Wet Boek van straf- 

recht ui Oo 

Bisa pesen pada Adm. Pemanda- 

  

&
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Dalam pidatonja alam TBake 

ment jang laloe, Minister Loe | 

tidak dapat tinggal diam meng 

data besar itoe. 
lam pidatonja itoe Matsuo 

menerangkan bahwa kita di | 

/olkenbond — dipertimbangkan 

ah Djepang bersalah atau 

tidak, dalam perkara di Man- | 
joeria, maka jang tidak mem 

san negeri Siam. Dari ketera 
gan Matsuoka itoe dapatlah ki 

a katakan bahwa Djepang | 

dan kedoedoekannja pada 

ktoe di Indo China goena ke | 

telegram Reuter dan Domei dari 
Tokio pada tanggal 24 Januari 

di orang perantaraan. 
Moela2 oesoel Djepang itoe ti 

ak teroes diakoei, tetapi tidak 
poela disangkal! 

pembitjara dari Bureau voor 
informatie's menerangkan ten 
tang hal itoe sebagai berikoet: 

»Djepang lebih koeatir da- 
ri. Amerika Serikat tentang 
pertikaian antara Indo China 

dan Thailand itoe, oleh kare- 
na kedoea negeri itoe lebih de 

—, kat letaknja dengan negeri 
j Djepang, lebih besar” kekoe- 
atiran Djepang karena Indo 

ina dan Thailand itoe ter- 
'masoek kedalam lingkoengan 

ia raja jang hendak menoe 

re Teen bersa- 

data sekali keterangan Dje- 

jang diplomatiek itoe :ti- 

lain maksoednja melain- 
an: menoeroet pendapatan Dje 
ng “Tokio lebih berhak oen- - 

toek mentjampoeri perkara Me 

'kong itoe dari Amerika. Rasa- 
nja tidak moengkin Amerika Sa 
'rikat dan Inggeris membiarkan 
begitoe sadja perkara ini, se 

boleh djadi kedoea Negara 
e akan menjampoeri djoega 

perkara Djepang jang hendak 
mendjadi orang perantaraan 

'itoe, meskipoen seandainja Thai 

land dan Indo China sendiri 
: maoce menerima oesoel Djepang 

— itoe. Dalam pada itoe Reuter 
"1 'Tokio 254-141 mengawatkan 

& seperti berikoet: ti 
0.0 ,Pemerentah Thailand dan 

Indo China telah menerima 
sesoel Djepang oentoek men 

djadi orang perantaraam da- 
lam mengoeroes pertikaian 

| Fitoelah diberitakan oleh 
inlichtingen. Bureau malam 
Sabtoe jang laloe”. 

Menoeroet berita Reuter itoe 
.. djoega, pemerintah Indo China 
| dan Thailand bersedia menghen 

tikan dengan segera pertempoe 

| ran diperbatasan. Dan mereka 

i | 1 | rentie di Tokio, 

: wa angka tan oeda nal. aa ma 4 

Poen demi ki 
! kita 'permoesochan itoe ialah 

    

Negeri Djepang  Matsuoka 
menerangkan, bahwa Djepang 

i pertikaian jang makin | 

kan soeara hanjalah oetoe- 

mempergoenakan penga- 

Sentoahgan Thailand. Menoeroet 

Djepang telah memadjoekan 
oesoel soepaja ia boleh mendja 

Menoeroet Domei Tokio 24-1-   
rentie di Tokio ini. 
soenggoehnja, oleh karena Dje 
pang mentjampoeri perkara an 
tara Indo China dan Thailand 
ini, maka perkara ini mendjadi 
perkara : 

amat soelit. Sebab beloem se 
“lang berapa lama Goodwill-mis 

ang koerangnja mereka itoe 

'menjatakan tidak setoe- 
“djoe dengan sikap Djepang. Sa 

toe. 
antara kedoea Negeri it6oe, be   

    
membitjarakan perdamaian. Da 
lam conferentie itoe Djepang | 

ja- - |akan djadi 

  

orang perantaraan, 
“Setelah diterima berita itoe 

e masih ada djoega kabar dari 
k, jang mengatakan bah 

ara dan darat 
Thailand masih teroes meneroes 

. melakoekan serangan, meski- 
n pada perasaan 

  

jang penghabisan.  Pertempoe 
ran antara Thailand dan Indo 
China itoe, seteroesnja akan di 
selesaikan di conferentie di To 
kio. Kita beloem dapat menga 
takan apa2 bagimana djadinja, 
pertikaian antara Thailand dan 
Indo China ini, sebab tidak ada 
keterangan tegoeh jang boleh 
kita pegang. Jang njata seka 
rang jalah bahwa sebagian dae 
rah Indo China didoedoeki ten- 
tara Thailand, ja'nj Laos dan 
EK ambodja. Demikian poela 
soedah: njata, bahwa pemeren- 
tah Vichy sedang didesak de- 
ngan hebat oleh pemerentah 
Djerman, dan bahwa pembesar 
pembesar Perantjis di Indo Chi 
na tidak dapat bergerak dengan 
leloeasa oleh karena berapa da ' 
erah jang sangat penting bagi. 
ilmoe peperangan soedah didoe 
doeki oleh Djepang. Dan djoe 
ga soedah pasti, bahwa jang 
mend “orang perantaraan, 
ja'ni pemerentah Djepang, soe 
dah menjatakan perasaan sym 
pathienja kepada Thailand, se- 
“bagai dikatakan oleh Minister 
oeroesan loear Negeri, Matsuo 
ka. Tidaklah mengherankan, 
kalau Thailand akan mendapat 
sebagian dari pada toentoetan 
toentoetannja, ketjoeali kalau 
Inggeris dan Amerika Serikat 

  

ja" ni oentoek | 

  

  

Pembitjara jang pertama ia | 
lah t. Dr. Poebotjaroko. Oleh 
beliau diterangkan betapa arti 

(1 Soera itoe dengan pandjang 
Hebar. 

Njonja Masak ber- 
pedato tentang kedoedoekan 
kaoem iboe dalam masjarakat | 

kita, 

Pembitjara jang ke 8 t. Mar | 
towardojo meriwajatkan ten- | 

tang Hadji Caka, 

x 

Pada hari Senen malam Sela ! 

sa di gedong Taman Siswa Mr. 
Cornelispoen diadakan perajaan 

Soera oleh SPTS. 
Jang bitjara t. Ismail Djalil 

seorang bekas peladjar di Ka 
rachi India. Maksoed pembitja 
raan ialah betapa arti 1 Soera 

itoe kalau dipandang dari ke Is 

laman. 
  

PAI Isteri. : 

Lahan dieabk hn at ks, 

PM. 
Pada hari Rebo benasan. 29 

Januari 1941 kira2 djam 4 pe- 

tang, maka 27 orang anggauta 

dari PAI Isteri Djakarta telah 

datang mertamoe di ,,Roemah 

Piatoe. Moeslimin”. Stoviaweg 

4A., Batavia Centrum, perkoen | 

djoengan mana telah diterima 

oleh fehak Pengoeroes RPM 
njonja S.Z. Goenawan dan M.D. 

Roem, serta 6 orang anggauta 
dari ,,Sarekat Isteri Jacatra” jg. 

diketoeai oleh njonja Halid Tha 

brani. 

Setelah tetamoe berkeliling 

melihat keadaan dalam seive 
roeh gedoeng RPM., nampak 
anak anak sedang mengadji. 
Ada tiga orang njonja jang min 

ta mendjadi penjokong boela- 
nan pada RPM. dan bus jang 

tersedia diatas mendapat isi se 

djoemlah f 3.05. Lagi poela ke 

datangan nnjonja2 terseboet 
membawa sedekah 85 L beras 

dan I.k. 10 kati koerma. 
  

-.tjampoer tangan, dalam confe-/- 
Sebab se 

internasionaal 

sie Thailand berkoendjoeng ke. 
"Amerika, Australia dan India. 
Soedah sewadjarnja kalau Ing: 
geris dan Amerika akan minta 
keterangan kepada “Thailand 
apa sebabnja ia maoe menerima 
oesoel Djepang oentoek mendja 
di orang perantaraan dalam per 
kara Indo China itoe, dengan ti 
dak beroending lebih dahoeloe 
dengan Negeri2 jang lain. 

Tetapi berita2 jang datang 
kemoedian soedah berlawan poe 
la dengan berita jang telah sa 
ja terangkan tadi. Menoeroet 
'Reuter Bangkok 26-1-'41, peme 

rentah Siam tidak tahoe apa2 

“tentang oesoel perantaraan, se 

dang Domei Hanoi 25-1-41. 
memberitakan, bahwa Djepang 

tidak akan setoedjoe dengan pe 

robahan batas . Begitoe djoega 
pemerentah Hanoi tidak akan 
membiarkan perobahan batas 

Seteroesnja Djepang ti- 
dak maoce mendjadi orang per 

antaraan kalau tentara Thai- 

land beloem ditarik sama sekali 
| dari daerah Perantjis. 

Djadi beloem boleh “dipasti 

kan, bagaimana djadinja perka 

|ra ini, kalau negeri negeri lain 
akan toeroet tjampoer, 

“djadi keadaan akan berobah sa 
boleh 

beng Sa oentoek nalkag .ma sekali. 
  

   

    

   

  

      
     

   

  

| di Kepoe Oost ,atas pesahik Ko 
| mite Pergaboengan Perajaan ta 

en baroe Soera, jang terdiri 

ri 23 perhimpoenan. : 

Pertemoean. jang dipimpin 

38 telah toean R. Nan itoe 

jang . 

Pemberian hoekoem atas pelang- 

garan-pelanggaran laloe lintas. 

Pertanjaan toean 

Kan. / : 
Penanja berharap soepaja pe- 

merintah soeka memperhatikan 

tentang tindakan-tindakan terha- 

dap pelanggaran-pelanggaran lIa- 
loe lintas, sebab menoeroet ang- 

gapan penanja oendang-oendang 
dan pengadilan tentang imi masih 

lah ada kekoerangannja, 
Kekoerangan - kekoerangan ini 

menoeroet anggapan penanja ada 
lah karena adanja 3 keberatan: 

1). Antjaman-antjaman — hoe- 

Koeman termaktoeb dalam art. 
359-361 W. v. Strafrecht . terha- 

dap kesalahan-kesalahan jang 

menjebabkan kematian atau per- 

loekaan, sepandjang anggapan pe 
nanja adalah terlaloe rendah, 
itoepoen kalau terhadap pengen- 
'dara-pengendara mobil jang ter- 

laloe tidak hati-hati. 
2). Tidak lajaklah adanja per- 

atoeran jang tidak mengidinkan 

menahan orang-orang jang di- 
sangka berboeat sematjam diatas, 
sebab karena itoe mereka laloe 
melakoekan kesalahan seroepa 
itoe lagi, ataupoen mereka laloe 
melarikan diri sehingga menjoe- 
karkan penjelidikan. 

3). Pengadilan jang diberikan 
oleh landrecijter atas pelangga- 
ran-pelanggaran jang tidak en- 

teng koerang memberi akibat 

jang ngeri tidak selaras dengan 

pengadilan jang diberikan oleh 
raad-raad v. justitie (djoega poli- 

tierechter) dan landraad atas pe- 
langgaran sgroepa itoe jang mem 
beri akibat ngeri, itoepoen menoe 
roet anggapan publiek. Istimewa 
seolah-olah poetoesan raad jus- 

titie kalau dipertimbang adalah 
terlaloe lebih ringan dari pada 
poetoesan landrechter. Tindakan 
oentoek mentjaboet kembali rij- 
bewijs itoe terhadap si-terdakwa 
jang boekan sopir koerang di   
djalankan dengan 
-soenggoeh. 

laman 

| kanan. 

  

  

Natan 

Oentoek terangnja kita persi- 
lihkan orang membatja. artikel 
di ,,Nieuws van Den Dag” tg. 20 
December 1940, lembar ke 2, ha- 

pertama, kolom sebelah 
Disitoe dikabarkan, bah- 

wa njonja dari Bogor jang berita- 
kan pada artikel itoe soedah per- 

nah didakwa melakoekan kesala- 
han seroepa itoe djoega, 

Mengingat keadaan diatas, pe- 
naaja minta keterangan kepada 
pemerintah: : 

Adakah pemerintah bersedia 
oentoek mempertimbangkan hal 

|ini dan menjelidiki, apakah tidak 

sebaiknja kalau strafmaxima ten- 
| tang ini 
boeat soepaja orang-orang jang 4 

dipertinggi dan mem- 

bersalah itoe dapat ditahannja 
(seperti dimaksoed dalam punt 
| dan 2), dan tiadakah sebaik- 

nja kalau tindakan-tindakan O. 
(IM. itoe diperkeras lagi terhadap 

pelanggaran - pelanggaran itoe 

soepaja bisa selaras dengan poe- 
toes san-poetoesan hakim lain-lain 
nja (sebagai dimaksoed di punt | 

3)? 

Pertanjaan 
Kasimo. 

Mengingat kehendak pemerin- 

tah oentoek mengadakan formatie 
baroe pada sekolah-sekolah H.I. 
S., penanja meminta keterangan, 

apakah  maksoed . pemerintah 
akan menggadji goeroe-goeroe 
Indonesia pada H.LS. jang poenja 
Europeesche Onderwijsacte se- 

tfoean 

perti menggadji goeroe-goeroe 
Belanda, (B.B.L. 1938, staat no. 

Ta 
58: kolom 1)? 

  

Kesehatan Rakjat. 

Pertanjaan to e- 
Aan Soeria. Nata 
atmadyja. 

Berhoeboeng dengan pendja- 

gaan kesehatan rakjat perloe di 

perloeas dan boeat memperloe- 

asnja itoe hanja dapat dilakoe 
kan distadsgemeenten dan di re 

gentschappen jang mempoenjai 

tjoekoep pinansil. dan dari se- 

bab itoe stadsgemeenten dan 

regentschappen jang sangat koe 

rang pinansilnja, disitoelah ke 

sehatan rakjat jang perloe di 
djaga benar2. Karena kekoera 

ngan pinansil itoe pemerintah 

sangat diharapkan boeat mem 

bantoenja.   

Keterangan: 

Perhatian ditoedjoekan kepa 
da pembitjaraan2 dari Vereeni 
ging Regentschappen di Djawa 
dan di Madoera, ketika diada- 
kan congres pada boelan Mei 
1940. Hasil dari soal djawab | 

jang telah diadakan itoe, maka 

diambil satoe mosi oentoek di 

madjoekan ke pemerintah jang 

disetoedjoei oleh regentschaps- 

raden. Dengan terang dapat di 

njatakan, bahwa ressorten2 jg. 

sangat memboetoehkan itoe, ka 

rena kekoerangan fondsen, sedi 

kit sekali atau praktisnja tak 

ada jang sanggoep memperbai 

ki kesehatan rakjat, tempat ting 

gal rakjat, dan air- minoem. 

Mngingat kepentingan pen- 
djagaan rakjat, ressorten2 itoe 
perloe mendapat pertolongan pi 
nansil, baik dengan memberikan 
extra subsidies, maoepoen de- 
ngan tjara peratoeran tentang 
pinansil antara negeri dengan 
ressorten jang berdiri sendiri 
oentoek mentjoekoepi kepenti- 
ngan soal2 boeat keperloean. 

Toean Soeria mengingatkan 
itoe dengan penghargaan terha- 
dap gerak gerik jang akan dia 

| dakan pemerintah oentoek me 
ngadakan perbaikan itoe. 

2 
  

Pegawai gadai jang ditahan. 

Pertanjaan toean 

Soeroso, 24Jan. "41. 

T. Soeroso dalam volksraad 

soedah memadjoekan pertanja- 

an: : 

Kabarnja, toean Ng. Mang- 

koe prawiro, amtenar postkan- 

toor di Djember pada 4 Decem 

ber tahoen jang laloe ditahan 

oleh polisi karena menghilang 

kan satoe aangeteekend stuk. 

Pemeriksaan tidak memberi ha 

sil jang positief. Terdakwa de 

ngan tiga orang kawannja di- 

tahan 4 hari lamanja didalani 

arrest locaal, dan selama dia 

ditahan itoe dia tidak diboleh- 

kan memakai pakaian jang pan 

tas dan diberi sadja sehelai ti- 
kar, sedang dia dilarang poela 

meninggalkan cel itoe walau- 
poen sangat perloe. 

Berhoeboeng dengan keadaan 

seroepa itoe jang menoeroet pen 

dapatan t. Soeroso tidak berse 
  

: | 
. e 2 @ .. 

Moestail orang sengadja tjari fjilaka! 
Dari ifoelah, apabila orang sial dangkal, djatoh sakit, tidaperdoeli lantaran apa : 
djoega, patoet sigera ditoeloengi. 

Begitoc poela orang jang dilanggar ,,Sakit kentjing”, seberapa boleh biar lekas di- 

obati N'a'loem, berapa djahat siksa'annja itoe penjakit. Saloeran--seni roesak ter- 

soempel sehingga soekar kloewari aer-seni. 

Toko ,,Oishi” 

»  Umeno” 

» Toyo” 
» »Kobe” 
» »Sanyo” 

      
      

        
     

   

       
     soenggoeh- | 

  

aa #- 

  

Berselang 

caal. 

AGENT DI BATAVIA| 
Senen Toko ,,Z. Kaneko” 
Senen »  »Oklmura” 
Pasar Senen . ,, Oya” 

- Mr. Cornelis, »  »Mikado” 

4 Kramat »  »0rion” 

   

      

    

    

   

     

   
    
     

  

     
    
    
   

     

    

   
   
     

    

     
    

   
    

      
    

    

Pemoengoetan derma el 

  

  

  

JOENANI 

JANG GAGAH 
Toendjanglah 
pemoengoetan derma 

dengan bendera? oen- 
toek fonds paperangan 
Joenani, dari 31 Januar! 

sampai 3 Februari j.a.d. 

  

  

Sokongan? moelai 
sekarang dapat djoega 
distorkan pada Plaat- 

“ Gemeentesecretarie 
(Hoofdgebouw)       

Sebagaimana 
mengetahoei, pada 
bangsa Joenani berdjoeang 

ngan mati matian melawan moe- 

soeh jang lebih sentosa. 
Soenggoehpoen dalam perdjoe 

jang menoendjoekan 
“kepada doenia akan kegagahan 
nja, namoen bangsa Joenani ti- 
dak poela loepoet dari keserigsa- 
raan2 jang menimpa, jaitoe ke- 

sengsaraan jang 
menimpa sesoecatoe bangsa jang - 
ikoet berperang. pk 

Oleh karena itoe laloe diben- 
toek seboeah komite 2 
memberi pertolongan sokongan 

sa Joenani itoe, jai 

toe dengan djalan mengoempoet 
kan dernga dengan mendjoeal ben 
“dera2 ketjil. 3: 

Mereka jang berhati derma- 
wan kiranja tidak keberatan oen- 
toek merogoh kantongnja goena 
memberi bantoean 

   

  

   

    

soedah galib 

    

kepada bang 

  

kepada aksi 
   
   

  

  

soeaian dengan kehendak peme 

rintah dia meminta soepaja pe- 

merintah akan mengadakan tem 

pat jang baik boeat terdakwa 

   

        

   

   

         

    

         
    

          

  

         
        

      

  

       

        

         

  

          
        
      
      
           

            

          

      
        

            

  

         

      
   
      

        

        

     
      

  

    

        
      
      

        
      

        

     

  
Biar djangan ajal, pesen sekarang 

»TAKOR. 
djanja ini obat amat keras dan 
tjepat Begitoe dipake lantas moe- 
lai entengan sakitnja. 

djoega obat 

waktoe bakal 
bisa semboeh sama sekali i 

Hal ini akan diakoe — dibenarken 
oleh banjak orang dari segala bang- 
sa jang soedah pernah di toeloeng 
oleh obat. 

»sTAK UR”. 

15 Tbl. f 1.50 

Com. 

importeurs : 

SR. Ogawa & Co" 
SEMARANG 

Pekodjan 50. Telf 50. 

Hoofdagent: 

KYODO OPTICAL 
Senen 177 Bat.-C, — Telf, 352 Wl. 

Bisa dapet dibeli pada ssmoea toks-toko Japan. 

Mr. Cornelis 

Mr. Cornelis 

    

    
Kera NN , 

   



      
    

  

   
    
   

   
    

  

   
   

          

   

  

   
   

  

   

  

   

  

   

  

        
    

   

   

Te dimoeat poela oleh soerat 
Ik kabar terseboet. Kalau se 

$ peninggal : saja, ta? ada ,,se 
| patah kata” saja, nampak- 

$ nja koerang baiklah pe- 
Er mandangan cemoem dari 

4 itoelah Pa oleh” ini sa   

  

“ra boleh dikatakan semoea moe 

Sa —rah, kalau dibandingkan de- 
“: Ingan harga kota Jacatra, akan   

            

          

          
   

   

    

   
       
   

         

      
     

  

   

     

                

         
         

          

   
       

   

    
   
          

      

    
   

     

     
    
   
    
    
     

    

   

jaannja, an lem- 

boengkoesan lempar | 
cek mengedjar tempo | 

sampai badannja 
amat. 

oh el 11 siang kami | berhen- 

di Muntok. Penoempang ada 
an tata ada mara 

abi ! tetapi kalau barang itoe kita 

3 | empat “kali lipat harga barang 

ah iboe, baikpoen Eropahnja, mes 

2€ | kipoen Indonesianja, semoea ke 

| ngapoera. Semoea maoe dibeli- 
» Inja. Apa jang dilihat maoe dibo 

lect” silelaki 

  
“tap sebagai malam kedoea. Se 

Ha mengasih ,,eau de 

“| roek dari Priok. $ 
(| Malam ketiga ini boekan inain 

'panasnja. Semoea tenda tenda 

    

  

Oleh: Moenar. | 
3 Kh 

Na Didalam perdjalanan Sd 
"ja di Djawa, saja dapat | kes . 

  

1 tar 2 kantor redaksi eta 
dangan” jang telah 

a
n
 

PN Nm ama 

aa ai Nat 
“Barang barang di Singapoe- 

aan masoek daerah ,,Hindia 
6 . fjoekainja boekan 

inja. Kadang kadang 

a jang kita beli. 
- Ta" heranlah, bila para kaoem 

loear air Tioernja (kemetjer) 
mendengar harga harga di Si 

akan tetapi ,intel- 
mengatakannja : 

| Djangan beli, dong, ingat tjoe 
PAMA Ia Aaron malah malah ki 

ta bisa dapat halangan djoega 

| nanti di douane poela waktoe ki 

ta toeroen. 
Mendengar nasihat nasihat se 

bagai ini, menoeroet djoega si 
isteri itoe. 

|. Poekoel 12 siang kapal me- 
ninggalkan Singapoera. Menoe 

djoe Medan. Oh, masih 24 djam 
lagi sampailah di Me- 

dan, kata orang Deli. 
Malam ketiga. Gelombang te 

no... 

orang perempoean jang maboek 
| tadi, beloem baik poela. Si soe 
ami ,,berkorban” oentoek ke- 

doea kalinja......... semalam la 

|gi ta” tidoer, perloe memidjit2 

Penoempang penoempang 
a soedah bisa ikoet meno 

logne”nja. atau poen djercek 

nja, siapa jang membawa dje- 

SEE 
“arao 

Sekolah docter dan apotheker. | 

sempatan singgah seben- 5! | 

| sekolah ini, jang mana terboeka 
pintoenja oentoek segala bangsa | 

(si isteri dan mendjaga naa ia | 
: ar | (isterinja) moentah. 

yag TAI near MEN UNAS Tara 

Doenia Islam 
Sadarana en merso memet ONE Nns 

   

  

Abd: menoelis: 
Pemerentah 

hoeboengan dengan oeroesan pe | 
| ladjaran di sekolah docter dan | 
apotheker di Irag kepoenjaannja 
pemerentah. Atoeran2 ini sangat 
bergoena oentoek diketahoei oleh 

kaoem Moeslimin di loear negeri 

Irag, jang hendak masoek kedoea 

  

Irag telah mene- | 

| tapkan soeatoe atoeran jang ber | 

  dari pada oemmat Islam, asal 
sadja menetapi atoeran2 jang 

soedah ditetapkan. Di bawah ini 
kita toetoerkan atoeran2 ten- 
tang memasoeki kedoea sekolah 

itoe, demikianlah: 

Oentoek memasoeki sekolah ta 

bib, di kenakan pembajaran da- 
lam setahoennja banjaknja tiga 

poeloe dinar (satoe dinar, berhar 
ga tiga roepiah setengah dengan 
ocang disini): Dan oentoek pem 
bajaran disekolah  apotheker 

dikenakan sedjoemblah doea poe 

loeh dinar setahoennja. Dan pem 

bajaran ini boleh" dibajar doea 

kali termijn. Dan kepada si pela- 
djar tidak terlaloe disempitkan 
oleh peperiksaan tabib, tetapi 

tjoekoep djika si moerid ada se- 
hat sadja. Dan djoega, djika si 
moerid telah keloear dari ke- 

doea sekolah itoe, pemerentah 

Irag 
kepadanja oentoek bekerdja ke 
pada pemerintah, tetapi terserah | 
kepada kemaoeannja sadja. Ke- 

pada peladjar2 jang memang di 
kirim ke Irag sebagai oetoesan2 

dari negeri2 Islam, mereka ini ti 
dak dikenakan atoeran pembaja- 

ran terseboet diatas, dus gratis. 

po baik bagi peladjar2 dari nege 

kedoea 
oemmat Islam seoemoemnja. 

HIDJAZ 
Niat djahat Ibnoe Saoed. 

x. 

“tah Mesir di Cairo baroe2 

| kan 

tidak akan memaksakan 

Inilah satoe kelapangan dan tem- 

   

   
    

   napas 

      

Sikatlah Tosan/Njonja poenja gigi saban hari sedikitnja doea kali 
sama boesa dari obat gosok gigi Colgate jang bisa masoek 

sampe dilobang? jang paling ketjil. Ini boesa ngilangken sisa? X5 

3 makanan jang ketjil jang ketinggalan Panen AA 
88 dan selah-selahnja jang bisa membikin gigi roesak dan. 

    

  

berbaoeh tidak enak. Obat gosok gigi 

   

    

   
  

     
   

  

   Baroe 

kan aliran baroe atau merobah 
politik loear negerinja sebagaima 
na jang soedahi ditetapkan dan 

di djalankan sehingga kini. Ini- 
lah jang. didapatkan kenjataan 
dari pada persidangan rahasia 

jang telah diadakan oleh pemerin 
Ini 

boeat lamanja tiga hari bertoe 

'roet2. 

HADHRAMAUT 
Pergerakan bangsa Jati. 

Beloem berselang lama, di 

Hadhramaut telah dilangsoeng 

socatoe persidangan 0e- 

moem jang telah dihadhiri oleh 

kepala-kepala bangsa Jafi', rapat 

bangsa Gaiethie, ialah Soeltan 

Ali bin Saleh Al-Gaiethie. Dari 

pada hasil persidangan ini, te- 

lah didapatkan permoefakatan 

akan mendirikan seboeah per- 

koempoelan, jang maksoednja ti- 

dak lain oentoek mendamaikan 

dan membetoelkan apa jang soe 

dah terdjadi daripada perselisi- 

han2 dan salah-faham antara 

bangsa Jafi” sendiri, kemoedian 

dimaksoedkan oentoek merapat- 

kan dan mengadakan persatoe 

an diantara kalangan sendiri. 

Boeat menjampaikan maksoed2 

terseboet diatas, oleh persida- 

:ngan ini telah di bentoek soea- 

toe comite, dan setelah diambil 

permoefakatan, telah diangkat 

ri2 Islam oentoek memperiajGag icema ampat orang kepala dari 
sekolah terseboet bagi angsa Jafi', dan orang jang keli 

'manja dalam comite ini ada ma 

soek tjampoer Soeltan Saleh Al- 

Gaiethie sendiri. Nama orang2   Sebagaimana soedah kita me- 
ngetahoei, bahwa pemerentah 
Saoedi telah menangkap bebera- 
pa orang jang ada toeroet tjam- 
poer dalam oeroesan komplotan 
oentoek membinasakan djiwanja 
radja Ibnoe Saoed, lebih landjoet 

dapat dikabarkan, bahwa peme- 

rentah Saoedi masih teroes me- 

njelidiki oeroesan ini, dan ada 
beberapa orang Hidjaz jang ber-   

" | ditoetoep rapat. Nampaknja ha 

' |wa ta' bisa masoek. Banjak pe 
    

    
   

     

  

   

   
   
   
   
   
   
     

   

  

    
   
   

    

  

   

  

   
   

    
   
   
    

     
   
   

    

                

   

  

1, pasisir Singa- 
nampak. Poekoel 

jang Kasi tompangi. - 

djam lagi kapal rapat. Be 
pa penoempang jang be- 

pernah lihat kota Singa- 
. toeroen, .perloe tengok2 

kota Pa jang   
'lambai mengoetjapkan 

noempang jang boeka badjose, 

boekan seorang sadja sacaganukan 

lakan tetapi semoea  penoem- 

“pang laki laki. Penocempang 
Voor-Indiers ta' maoe keting- 
galan djoega. Dada jang ber- 
.ramboet nampak. Penoempanz 

“lain lainnja bersorak: Hidoep 

Tarzan! 
Voor-Indi€rs jang 2 ynseak ter 

tawa, anak anak ketjil ikoet ter 

tawa poela! 
Hari keempat! 

Poekoel sepoeloeh siang po- 

nah Sumatra nampak berderet 
deret, seakan akan melambai- 

»sela- 
mat datang” pada siapa sadja 

jang maoe kedarat. 

bar. Doea djam lagi sampailah 
roemah. Poekoel setengah doea 

belas oom 

ia- | dah moelai diperiksa douane. Te 

     
   

    

   
    

   
    

    

    

   
   

  

     

    

ng Miarbow? sadja. 
la djoempa poela seo- 
enalan: Na na 3 

tapi anehnja seorang Medan- 

poen ta' nampak. Apa sebab.   | Ta 

Kes f 

ada jang mendjempoet. 

oestahil. 

'Keloear dari kantor douane,. 

hanja seboeah motor B.I.C. jang 

| menoenggoe. Saudara sopir jg 
a' | mendjempoet saja, menerang- 

an bahwa para anggauta be- 
uur BIC. tjabang Medan de 

| auta anggautanja ine 

  

  | noenggoe di aan, dekat kantor 

  

“ada di Singapore soedah diminta 
datang ke Mekkah oentoek di 

  

kok pokok njioer dari pesisir ta 

Hati orang Deli berdebar de 

- kopor kopor soe | 

  
Tt 

periksa, dan dalam kompiotan 

djahat ini ada terdapat beberapa 
orang jang ternama, jang dise- 

. boetkan namanja Sjarief Abdul- 
Hamid. ag 

Bagaimana achirnja dalam pe- 
periksaan ini, beloem dapat ke 
terangan selandjoetnia. 
MESIR 

Politik loear negeri Mesir 
Kalangan kekoeasaan pemerin 

tah Mesir dengan officieel mene- 
tapkan, bahwa tidak ada sebab 
lain jang memaksakan kepada 
pemerintah Mesir akan memasoek 
aa 

polisi, masih doea kilo dari Be 
lawan. Menoeroet peratoeran ba 
roe . seorangpoen ta' gam 
pang masoek bagian pelaboehan 
Mesti ada soerat pas. 

' Poekoel setengah satoe prcsis 
sampailah roemah dengan ta' 
koerang soeatoe apapsen. 
Kini di Medan sedang sitvek 

mengatoer kedatangaunja PER 

SIM (Mataram) jang berang- 
kat dari Priok tanggal 25 dan 
sampai di Medan tanggal 28. 

Persim di Medan akan bertan 

ding lima kali.dan ........ 2 ka 
lau ta' ada halangan soeatos apa 

hendaknja, verslag pertandi- 

ngan itoe akan saja kirira poe 
la ke ,Pemandangan.” 

Sampai ketemoe lagi di 
AA Deli Varia.” 

Medan, 25 Jan. "41 

   

jang doedoek dalam comite ini 

ada terdapat toean2: Jahja bin 

Abdoel Hamid bin Ali Djabir, Sa 
liman bin Salim Al-Aradhi, Salim 
bin Nasir Lahmadi, dan Moeham- 

mad Habib Al-Hadadi Al-Gaie- 

thie, 
Kita berharap sadja jang per- 

gerakan ini oentoek memberes- 
| kan oeroesan2 dalam kalangan 

sendiri dari pada perselisihan2, 

dapat berhasil baik dan berboeah 
matang, sebagaimana jang diha 

rapkan darj pada oesaha2 jang 
baik ini. 

ADEN 
Bantoean pembeli pesawat. 

Sebagaimana kita soedah te- 

rangkan di minggoe jang laloe, 

bahwa bangsa Hadharim Hadhra 

maut sedang membantoe pembe- 

lian seboeah pesawat terbang 

boeat dihadiahkan kepada Ingge- 
ris maka kini ada di terima beri- 
ta, bahwa orang2 Arab di Aden 
poen ta' maoe berketinggalan da- 
ri pada mentjampoeri pemban- 

toean itoe. 

Ocang derma jang soedah 
di dapatkan dari Aden, dan 
jang soedah distorkan boeat per 
tama  kalinja kepada gouver- 

neur Aden, ada  berdjoemlah am 
pat riboe roepia. 

TOERKI « 
Permoesjawaratan Toerki— 

Inggeris 

Sebagaimana kita soedah me- 

get daripada berita-berita 

kawat jang disiarkan disini, bah- 
wa  oetoesan-oetoesan militer 

Inggeris telah tiba di Ankara oen 
toek bermoesjawarah dengan pe- 

merintah Ankara berhoeboeng 

dengan kegentingan-kegentingan 
di tanah Balkan. Lebih landjoet 
bisa di beritakan, bahwa permoe- 
sjawaratan - permoesjawaratan 

'itoe telah selesai dgn. sangat ber- 
'hasil sekali, tetapi segala poetoe 
san-poetoesannja tidak di siar- 
kan- kepada oemoem, 

£ 

  

  

.an fabriek 

aa) “isi COLGATE, | 
| Sikategii CO aga 25 et 

   
Ba 

ta Sa ' 
PA TA LA Ea 

n Aa Sea aaRN Na Pane 

   

  

DJAWA BARAT. 

TANGERANG 
Corr. ,,S.J.” mengabarkan. 

Penjakit chewan 
9 kerbau mati ter- 

serang penjakit 

miltvuur. 
Betapa bahajanja daging ter- 

nak jang terserang penjakit milt- 
vuur bila dimakan manoesia, ter- 

njata boenji kabaran Pemanda- 
ngan tempo hari jang mengabar- 
kan bahwa di daerah Priangan 
kedapatan 7 orang sama mening- 
gal disebabkan makan daging 

kambing jang kena penjakit milt- 
vuur. Penjakit seroepa ini kini 

meradjalela didaerah Maoek Tan 
gerang. Ketika tgl. 23-1-41 dide- 

sa Karangserang ond. Maoek 
terdapat 9 kerbau jang menoe- 
roet peperiksaan veemantri Tng. 
terserang penjakit miltvuur, Oen- 
toek mendjaga djangan sampai 
penjakit jang soenggoeh berba- 
haja itoe mendjalar kelain dae- 

rah, maka 2 hari kemoedian ia- 
lah pada tgl. 25-1-41, kerbau- 
kerbau didaerah terseboet diberi 
soentikan miltvuur serum oleh 
veemantri Tng. Toean D. Parto- 

wirio dengan persaksiannja Toe- 

an dokter chewan Betawi. Oen- 
toeng jang penjakit itoe dengan 

ang”? gigi . 

  

  awal soedah dapat diketahoei. 

Pemboenoehan 
Roepa-roepanja orang dibila- 

ngan Tangerang moedah sekali 
mempergoenakan sendjatanja da- 

lam perselisihan paham. Berkali- 
kali telah terdjadi pembatjokan. 
Agaknja orang disana tidak se- 
gan-segan oentoek mentjaboet 

goloknja, dan dengan sendjata 

itoe dengan tidak pandjang-pan- 
djang lagi menghabiskan segala 

pertikaian dan perasaan jang ti- 
dak senang terhadap kepada 
orang lain. 

Begitoelah kemarin siang Sa- 
leh dari kampoeng Bajoer dibi- 
langan Maoek diketemoekan soe 

dah terboenoeh. Orang menda- 
patkan majat Saleh ditengah sa- 
wah. Dia boleh djadi diboenoeh 

- pada malam Djoem'at jang laloe, 
dan kemoedian majatnja dilem- 

parkan ditengah-tengah sawah 
itoe.. Sampai sekarang pemboe- 

noehnja beloem kena ditangkap. 

  

HABASJAH 
Habasjah bangoen lagi 

Negeri Habasjah (Ethiopie) jg. 
soedah di takloekkan oleh peme- 

rintah Italia, pada saat pepera- 
ngan mendjalar ke sebelah Afri- 
ka dan Sudan, soedah sedar dan 
bangoen lagi oentoek mengemba- 
likan kemerdekaan negerinja, dan 

Heila Selasi bekas radja mereka 

soedah bersedia akan memimpin 

seteroesnja balatentara-balatenta 
ra dari rakjat-rakjatnja jang soe- 

dah menoenggoe kedatangan ra- 
dja mereka goena menerdjang 
balatentara-balatentara Italia jg. 
berada dalam negeri mereka. Di 
Adis Abeba, telah terdjadi pem- 
berontakan-pemberontakan jang 
hebat daripada ra'jat Habasjah, 
dan serangan-serangan gelap ke- 
pada orang-orang Italia telah di 
lakoekan sering-sering, sehingga 
orang-orang Italia tidak berani   keloear malam lagi, 

  

     

   
   
    

    
/ tube ketiil 

15 ct tube sedeng 
30 ct tube besar 

Familietube 

    

  

         
    
    
    

       
     

    
    

    

       

DJAWA TENGAH 

JAPARA. 

Keadaan ekonomi Regentschap. 

Pemb. toelis: 
Menoeroet verslag keadaan 

ekonomi anak “negeri dikaboe- 

paten Japara, jang baroe-baroe 
ini terbit adalah seperti beri- 
koet ringkasnja: 

Adapoen tanaman padi-gadoe 

tsb. dalam verslagperiode soedah 

dipaneni semoeanja. Sisanja ha- 
nja 1100 h.a. 

Moelai December 1940 orang 
hiboek menanam benih disawah- 

sawah, Dan keadaannja ada baik 
sekali. 

    

       
    

  

    
    

       

Dalam verslag ini orang te- 

lah dapat panenan hasil boemi « 
demikian: 

Oebi 2000 h.a. dan hatsilnja '! 
seperti biasa sadja, begitoe djoe- 
ga djagoeng sebanjak 900 h.a. " 

Katjang 900 h.a. Hasilnja ini ada 

koerang sedikit, .tertimbang ta- ' 
hoen jang soedah. Oleh sebab ' 

kemarau itoe. : 

       
        

  

Makanan-makanan anak ne- W 
geri ada tjoekoep. 2 

Peroesahaan meubel, orang "" 

telah mengirimnja dengan djalan 
laoet selama 3e kwartaal '40 

boeat seharga djoemlah 

f 38.360.— melawan f 49.902.— 

dari 3e kwr. th, 1939. 
Harga genteng dibilangan Ma- (8 

.jong tertjatat sebagai berikoet: 
Ie. kwaliteit f 4.50 jang 1000 

stuk. Kwaliteit kedoea f 3.50 ja 
dan kwt. ketiga boeat f 2.25.» 

Ikan laoet orang berhatsil da- 
lam  verslagperiode seharga '&4 

djoemlah f  33.950.—  tegen 3 

f 26.479.— dalam kwartaal doe- | 

locan dan f 25.823 dalam kwar- 

taal keempat 1939. te 
Pendapatan pasar-pasar re- & 

gentschap sedjoemlah f 3.943.49 
dan pendapatan pasar-pasar de- 
sa sebanjak f 10.521.91. j 

Landrente 1940 dalam boelan " 

pertama dari verslagkwartaal (s 
1940 telah masoek 100 p Ct. ada- 
nja. 1g 

Padjak penghatsilan aanslag 
ketjil 1940 atas Indonesiers ada » 
sedjoemlah (termasoek 50 96 ex- | 
tra opcenten itoe) soedah terba- 
jar sebanjak f 9.203.77 atau kira 
kira 99 pCt. dari semoea aan- 
slag itoe amat sangat memoeas- 
kan. 

Pendapatan garam tsb. dalam 
verslagperiode sedjoemlah. 
f 21.128.92 tegen f 27.520.08 
dari derde kwartaal 1940 dan 

f 27.785.44 dari 4e kwartaal 
1939. 

Pendjoealan tjandoe dalam 
regentschap ini (verslagperiode) 
sedjoemlah harga f 11.606. 60. 
melawan f 12.141.80 dari kwart. 
ketiga th. 1940 dan f 12.406.90 
dari 4e kwrt. th. 1939. 

Bea pemotongan hewan bai 
injak moendoernja tertimbang” 
kwartaal jtl. Dalam kwrt ini ada 
mendapat sedjoemlah f 3.512.— 

sedang pendapatan selama kwrt 

3 dari 1940 adalah f 4.224.50 
djoemlahnja, 

Angkoetan-angkoetan — hasil 
boemi jang telah orang kirim 
via douane Japara (uitvoer jang 
teroetama). demikian: katjang 
368.533 kg. Kapok ontpit 937.135 
2 Na Lan 
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2 selai Sinai. 

sebab koran-koran kita, apa 
ayal Mean kita ka- 

djoega, da masih se- | 
benar-benar. 

g sering kita terima apa? 

5. Sri Lae 

brijs.- 
— Sering kali sembilan bid, ada 

nja lima bidji. 
Itoe semoea dikirim tentoenja 

oednja 

da taoe kanbikeran 
ban jakan berat betoel kalau bi- | 

to-foto atau matrijs-matrijs 
endjadi cliche,: 
ng ketjilnja bisa doea pe- 
alau Ts tag au sepoe- 

bidji soedah 18 atau 20 pe- 

2 ag Gntoenja En be- | 
pa aa Ap apa 

lindjam. UT 

atnja sih maoe, malah le- 

ik kalau copy-copy itoe di- 
ambar, maar helaas, ong- 

. Bedjat voorstel, soepaja 
misalnja koran-koran diha- 
oeat gambar-gambar, dja- 
dikirim fotonja doang, tapi 

djadi cliche, artinja soe- 
kajoe, ensepoer. 
oekan ,,Pemandangan” lo, 

2 cinandangar” biar sa- 
in, 

Aa : 
jan Kampoeng Doeri Poelo, 

"Java Expres” dan lain- 

soepaja dimoeat da- 

HOEBOENG dengan ke 
2 djadian jang menimpa na 

ja NAK at aan 

: ek Sana kita 
| jang lebih. landjoet ten- 

: kedjadian dan keada- 

“Demikianlah detelah kita men 
Fatodanai toean Sekretaris dari 
'Gemeente Betawi maka laloe 

! (kepada kita ditoendjoekkan bah |. 
wa oentoek mengetahoei keada 

le- 

bih baik apabila kita mendjoem 

“pai toean Soeratno Sastroami- 
| djojo jang beloem selang bera 
Ng lama beliau ditempatkan pa 

da Gemeente bahagian Grond- 
en Woningzaken sebagai ter be 

schikking gestelde landsdienaar 
Dari pertjakapan antara ki 

ta dengan toean Soeratno Sas- 
. | troamidjojo jang dilakoekan da 

ering kali copy soepaja di- 
Kadang-kadang dari R.P. | 

“lam kantornja di Djatibaroe 
(Tanah Abang) maka dapatlah 

“kita toetoerkan hasil pembitja 
“|raan itoe seperti berikoet: 

BP Pa f | RIWAJAT TANAH KAMPOENG 
an iba tapi toto atau DOERI POELO. 

Lama lampau dalam tahoen 
1840 Kampoeng Doeri Poelo ter 
masoek dalam tanahnja toean 
Oei Eng Liok — kapitein Ti- 
onghoa pada ketika itoe. 
“ Pada tahoen 1852 daerah ta- 

nah ini kemoedian mendjadi 
hak miliknja Oei Tjeng Yan 

| dan Oei Tjeng Soen kedoeanja 

adalah anak dari toean Oei Eng ! 

gk 2 
— Pada tahoen 1870 daerah ta- 
nah jang mendjadi hak milik- 

nja Oei Tjeng Soen laloe didjoe 

ga dengan adanja djoeal beli 

ini semoea daerah tanah 
djatoeh pada tangannja Oei 

Tjeng Yan. 

Pada 'tahoen 1898 daerah ta 
mah ini laloe diberikan pada Oei 

| Kim Yong dan Oei Oen Ie ke- 
doeanja adalah toeroenan dari 

Oei Tjeng Yan. f 
“ Pada boelan Juli 1898 daerah 

tanah ini kemoedian dipasrah- 

kan kepada Maatschappy tot 
« | Bxploilatie van vastig leden Oei 

Tjeng Yan dengan memakai on 
. dermerk Ta An. : 

  

al pada Oei Tjeng Yan sehing | 

itoe 

  

Keboeroekan Kampoeng Doeri s 
“ “Poelo. 

.djo. i 

Pada tahoen 1908 dacrah ta 
“nah ini dipasrahkan kepada Fir | 
ma Buurman & Coy. 

Pada tahoen itoe djoega dae- 
rah tanah ini dipasrahkan lagi 
kepada Maatschappjij tot Exploi 

Pada tahoen 1922 daerah ta- 

nah ini 

Stadsgemeente Betawi. 

Pada permoelaan tahoen 1934 

telah diketahoei oleh ambtenaar 

Gemeente jang bersangkoetan 
bahwa ditanah Gemeente Verp. 

No. 8202 jang beloem lagi di 

da terdapat beberapa orang jg. 

tidak dengan seizin Gemeente 

telah membikin perkeboenan 

akan tetapi oleh karena ketika 

itoe dikira jang mereka itoe ada 
lah orang2 jang tidak mampoe 

dan tidak mempoenjai soember 

penghidoepan dan oleh karena 

itoe mereka tidak dapat memba 

jar sewa tanah maka hal itoe 

| oleh Gemeente Betawi dibiar- 
kan sadja. 

Berhoeboeng dalam tahoen 
1935 dan 1936 djoemlah pendoe 

banjak lagi poela ternjata jang 
mereka itoe mendirikan bebera 
pa goeboek dengan tidak menda 
pat izin dari Gemeente maka 

kemoedian Gemeente mengam- 

bil tindakan. 
Maka datanglah beberapa 

ambtenaar Gemeente dari bagi 
an grondbedrijf ditempat terse 

boet dan kepada orang2 di 

Kampoeng Doeri Poelo dimin : 
soepaja orang2 jang tinggal di 

itoe tempat dan bertjotjok ta 

nam diitoe tanah membikin per 

djandjian sewa tanah dan kalau 
mereka tidak maoe soepaja me 

ninggalkan itoe tempat tanah   
Gemeente. 

Tindakan ini diterima oleh 

beberapa orang pendoedoek de 

ngan sikap jang tidak menje- 

| nangkan bagi pihaknja Gemeen 

te dan oleh karena itoe laloe Ge 
meente minta perantaraannja 
Indonesiseh Bestuur dan ber 

hoeboeng dengan beberapa hal 

maka hal ini sampai lama seka   li tidak dapat diselesaikan. 
  

Lana NNaNS 

SoeratKirim: 
SEKAR KA ANE 

  

radlnk akeocengak Redaksi) 

0 MS. — LP.PI. 

Hilangkanlah ,,djam karet!” 
Sebagai pembatja telah me- 

ngetahoei atau telah mendengar 
| chabar bahwa IPPI, singkatan 

dari Ikatan Peladjar Pemoeda 
Indonesia, pada hari Minggoe 
jbl. tanggal 26 Januari 1941 me 

» | ngadakan rapat anggautanja di 

boom di ja- 
langka Kaga" 

  

| karta). 

wakilnja. 

  

    gedoeng USI di Kramat (Dja- 

Electrotechnische 
School, singkatnja E.T.S. dioen 
dang hadhir, dan mengirimkan 

Salah satoe dari 

wagendapunten” jalah: Dapat 

kah ETS diterima. sebagai ang 

 gauta IPPI? 
Rapat diboeka pada poekoel 

10 pagi, walaupoen disoerat oen 
dangan kami dimakloemat IPPI 

disoeara, Ippi ditoetoerkan djam 

ab sa precies. 
- Oentoek menoendjoekkan sym 

e pada IPPI maka wakil2 
ETS menoenggoe dengan 
esap oesap dada sampai 

diboeka. 
oe setengah djam telah hi 
pertjoema. Tidak oesah 

21 Ta (aa, disini, apakah 

“artinja 1V4 djam itoe. 
Kalau IPPI memboeka rapat 

anggautanja dengan......... ba- 

hasa asing. 
Kalau kami tidak mengingat- 

kan kedoedoekan kami sendiri, 

| dan oentoek apa kami datang di 

rapat mereka itoe, maka kami 
dengan segera hendak mening- 
galkan tempat doedoek kami. 

| Karena...... ? Kan soedah te- 

rang, pembatja jang terhormat. 
Nama perkoempoelan ,,Ikatan 

'Peladjar Pemoeda Indonesia” 

madjallahnja ,Soeara Ippi”, dan 
anggauta2nja bangsa koelit sa 

wo alias Pemoeda Indonesia. 

IPPI!!! Djoendjoeng tinggi 

dada anggauta2moe!! Kapan la 
gi kalau tidak sekarang? De- 
ngan anggauta2moe -jang 420 
(??) itoe kamoe dapat mentja- 

pai gegala galanja oentoek Noe 

sa dan Tanah airmoe. Moelai- 
lah dengan sekarang mendjoen 
djoeng tinggi bahasa Indonesia. 
Begitoe djoega pengharapan 

jang kamoe dapat tentoe nanti 
akan lebih banjak dari jang soe 
dah. Tjamkanlah! 

Lagi toean Ketoea memboeka 
rapatnja, dan antara lain lain 

beliau mempermakloemkan bah 
wa ,,Vergadering dischors” dan 

peroendingan tentang apakah   ETS diterima sebagai anggauta 

(Letsel jg tertahan hari Sabtoe) | 

| Pada tahoen 1903" daerah ta 
“nah ini dipasrahkan kepada N. | 

f V. Maatschappy tot Exploitatie 
| van anyoerende goederen Peran 

| pada kemarin dioemoemkan oleh 
tatie vh. Particuliere land Pe | | Consulaat Thai adalah demikian: 
todjo Sawah. 

pori djadikan 
dipasrahkan kepada | 

pergoenakan (geexploiteerd) a- | 

doek kian hari kian bertambah | 

di | telah mendengar warta, jang oen 

y sche School. 

bahasamoe! Tanamlah bibit di I 

  

Asia 

THAI MENDAPAT DAERAH 
BAROE 

Roepanja menang. 
Reuter dari Singapore 

mengawatkan, bahwa hasil dari- 
pada pertempoeran antara Indo- 
China dan tentara T h ai sampai 

pada pagi hari ini ditanda-tanga- 
ninja perdjandjian  peletakkan 
sendjata, menoeroet sebagaimana 

»Semoea daerah, jan jang 
soal pe 

noentoetan negara 
Thai pada bermoela- 
nia, sekarangini 
soedah didoedoeki 
kentara nihh 
soedah didjadikan 
milik Tha 

—.. @UATIER, PEMIMPIN 
DELEGASI . 

Dari Saigon, diberitakan 
oleh ,,Domei”, bahwa orang- 

orang jang mengetahoei ada mem 
bongkar warta bahwa @u-a - 
tier, secretaris generaal Peme 
rintah Indo-China, “ah diangkat 
mendjadi pemimpin delegasi pa- 
da conferentie perdamaian jang 
akan diadakan di Tokio, da- 
lam djabatannja itoe akan diang-' 
kat sebagai assistent baginja, 
kaptein Jouan, ketoea dari dja- 

batan oeroesan militer pemerin- 
tah Indo-China, Ginouves, 

ketoea djabatars oeroesan loear 
negeri jang mengoeroes politiek, 
dan tiga orang lagi. 

ADA APA DI TIMOER- 
DJAOEH ? 

Dari Washington di- 
kawatkan oleh U.P.: bahwa se- 
orang anggauta daripada oeroe- 
san loear-negeri didalam Senaat, 

toek kepentingan Timoer-Djaoeh, 
disitoe akan dilakoekan peroba- 
han penting dengan adanja per- 
gantian wakil wakil 
Amerika-Serikat. 

Tentang warta ini, dahoeloe 
soedah pernah oleh State-Depart- 
ment dan gedoeng Poetih orang 
menolak. memberikan commen- 
taarnja. 

diplomasi 

  

IPPI tidak bisa dilangsoengkan, 
karena hadirin koerang seperti 
ga. Desondanks rapat diteroes 
kan oentoek membitjarakan ex 
cursie, dll-nja. 
 Soedah barang tentoe wakil2 
ETS tidak perjloe me- 
noenggoe lama2 lagi. Sebagai 
perasaan kami disitoe pembatja 
sendiri telah makloem. Sia sia 
sadja kami datang, tahoe2 itoe 
lah hasilnja. Menoenggoe soe- 
dah lama dan peroendingan di 
toenda. Dengan spoed kami me 
ncelis kepada Pengoeroes soe- 
paja kami diberi kesempatan 
meninggalkan rapat. 

Perloe ditoetoerkan disini, 
bahwa wakil dari Analysten 

School dan beberapa anggauta 

anggauta IPPI sendiri mening- 

galkan persidangan itoe. Boleh 

djadi mereka itoe senasib de- 
ngan kami dari Electrotechni- 

SOERATNO. 

“menteri loear negeri 

Inggeris. 

SEKITAR PIDATO 
MATSUOKA 

Belanda menolak ,,s0es0e- 

nan baroe”'. 
Londen, 31 Jan. (A.N.P.). 

— Berhoeboeng dengan pidato 

jang baroe dioetjapkan oleh 

Djepang, 
Matsuoka, depan rijksdag pada 

tanggal 20 Januari jang laloe, 
jang mengenai Indonesia, maka 

gezant di Tokio atas perintah 
Belanda, memberi tahoekan ke- 
pada pemerintah Djepang, bahwa 

| — bagaimanapoen djoega mak- 

'soed dari isi-isi pidato tsb. — 

pemerintah Belanda menolak tiap 
pikiran tentang pembagian jang 
berkenaan dengan daerahnja da- 
lam soesoenan baroe di Asia Ti- 

moer ini dibawah pimpinan aa 5 

ri mana poen djoega. 
Djenderal Pabst memberi ta 

hoekan, dalam hoeboengan ini 

kepada pemerintah Djepang, bah 
wa pemerintah Belanda dalam 
hal ini tidak bermaksoed oentoek 
membantoe penetapan ,,s0esoe- 
nan” baroe itoe, baik dengan dja- 
lan perboeatan, maoepoen de- 
ngan djalan toendoek begitoe 

sadja. 
meme oman 

Amerika 

AMERIKA MESTI BERDJOANG! 
Washington, 31 Jan. 

(U.P.). — Knox, memberi tahoe-, 
kan kepada koemisi senaat oeroe 

san loear negeri Amerika, bahwa 
Amerika akan ikoet dalam pe- 
rang, manakala ,,lease and lend”- 

bill ditolak.   
  

haloes, moelai f 3.—, f 3.50, f 4 

lembar. Sedikit banjak diterima, 

dibirim pertjoema. 

APA TOEAN MER 
WAKTOENJA ? 
PERKOEATKANLAH 

nTJAP 

Djamoehandel & Ind 

Kas Boekoe 

Blanco Boekoe 

lain seperti terseboet 

KRAMAT 14,   
E.T.S., 28 Januari 1941. 

ag man 

Bisa dapet beli pada: 

Pesanlah batik-batik Solo dan Djokja pada adres kita ini, teroetama 
boeat didjoeal lagi atau oentoek keperloean sendiri. Haloes, sedang 
dan kasar tjoekoep disediakan. Kain pandjang, saroeng moelai harga 
f18— f 200— f 2— f 5— f B8— f 30— f 34—, f 38—, 
f? 40—, f 45—, f 50— per codi. Batik-batik haloesan, toelis-toelis 

— f 450, f 6.—, f 8—, f 10.— per 
rembours atau ocang doeloe. Boeat: 

lah pertjobaan, tentoe berlangganan selamanja. Prijscourant batik 
Menoenggoe pesanan: 

A. H. IBRAHIM BATIKHANDEL DJOKJAKARTA. 

A8SA TOEA SEBELOEM 

TOEAN . POENJA KLAN- 
DJER2 DENGEN MINOEM SEKARANG: 
DJAMOE KOEAT SPECIAAL LELAKI 

LAMPOE" 
Toean aken dapetken Tenaga-Moeda Kombali dan 
dapet poela merasaken sepenoenja Kasenangan 
Doenia Lebih Sering. Djangan menanggoeng sakit 
lemah lebih lama minoem sekarang djoega ini 
obat koeat boeat kasih idoep kombali kelandjer2 

Speciaal Koeat 1 blik f 3—. 1 flesch £1,50 '/ flesch 
£ 0,75 

ustrie ,,TJAP LAMPOE” 
Indische Kruidenhandel Mevr. GOU W, 

Bandoeng : Kosambi 233 F - Telefoon 1034, 
Batavia —C.: Sawah Besar 2 N, Telf. 5563, 
Soerabaja : Toendjoengan 14 — Tel£, 1038 

Semarang : Depok 20 

Tahoen 1941 

KAS BOEKOE" 
| Folio dan 

, Kwarto £ 

Kantoor agenda, Expeditie, Bon-Boekjes, Kertas Toelis, 
Kertas Mesin Toelis, Rekening Courant dan lain-lain, 

Kita bersedia ,,Boekoe Toelis boeat Kantoor” dan lain- 
diatas ini, kwaliteit bagoes 

dan harga tida naik, 

DJOEGA SEDIA KWALITEIT JANG SEDANG 

DENGAN HARGA BANJAK MOERAH. 

Toko ORION 
BATAVIA-O. 

De Nederlandsch Indische Bouwkas 

DIRECTEUR: 
(De 

Mempoenjai noemah sendiri am 
dengan dapat hypotheek zonder rente 

TRUSTEE: Atcevmeene Cenrrate Bane N.V. 
BANDOENG : 

Merdikaweg 13:   tel. 2533/2534. 

NIBO) 
IR. F.L.P.G. FOURNIER. 

n tempo pendek 

BATAVIA.C. 
Noordwijk 8: tel: WI. 2308  



    

  

   

    

   
| 18.00 
1—183 

V.O.R.0. 

.. SENEN, 3FEBR. 
17.00 Lagoe Hawaiian — 
Kn Melajoe Seberang 

Lagoe Ambon — 19.00 
ida | Lagoe Arab modern — 19.30 La 

  

goe Soenda — 20.00 Gambang 
2 an Asli Te 00 Toetoep. 

— SELASA, 4 FEBR. 
8.00 Lagoe Krontjong dan 

Stamboel — 9.00 Lagoe Tiong- 
'hoa Tjieng Im — 9.30 Lagoe | 
Gambang Kromong — 10.00 La 
Melajoe Seberang — 10.30 La- 

. | goe Djawa — 11.00 Lagoe Ha- 
| waiian — 12.00 Berhenti. 

17.00 Taman anak2 dari Ana 
2 toel Hoedaschool — 18.00 Lagoe 

. 2 | Soenda — 19.00 Keterangan ten 

smear 100 kg. : 
aan meel: Kwaliteit A 

.| tang Agama Islam — 20.00 La- 
| goe selingan — 20.15 Kron- 

| tjong Orkest ,,Lief Souvenier” 

— 23.00 Berhenti. 

PENJIARAN P. P. R. KE. 
Djawa Barat 

- | Bandoeng II 198, Batavia 11 197 
- SENEN, 3 FEBR. 

. 17.00 Tanda waktoe — 17.02 
2. Lagoe Tionghoa — 17.15 Ta- 

man kepandoean — 18.00 Lagoe 

| Batak — 18.48 Adzan — 18.51 

. | Lagoe Batak — 19.00 Hal Azas 
  

—| 4 HI Tjere poetih S.T. ,, 7.62 

Lada Aa E.k. Telok leve 

1 Febr/Mrt. f 7.50 an 

a pos Keset Febru 
“fob. Pangkal Pinang f 19.50 

« beli 3 20.— pendjoeal per 

KSB. An 870 

“KBA. ,, 8.40 

K.B.B. ,, 8.15 ” 

| 

Levering Poni 

“| Petjah KI. HI. poetih S.P.KT ,, 738 

Indramajoe: 
ditawarkan 

p. 100 kg. 

Petjah koelit tjere PK.T. f 1.38 

Lolosan Tjere Peti tU 

1, Slijp Tjere HST ,, 1.15 

Slijp Tjere Pn OIL 
Petjah koelit srogel IL.S.Z. ,, 7.53 
Lolosan srogel ISI » 185 

Slijp srogel ISS Ra 

Lolosan boeloe LB.L. ,, 8.02 
Slijp boeloe LB.S. ,, 8.43 

Tjiandjoer3 —— 
(Fr. wagon Tjiandjoer) . 

Levering Februari: 

Mach. Ven. Foeng SPA f 9.20 
— IMach. Ven Foen SLR” ,, 8.90 

“| Mach. Oeij Kam Hoa 
TEE" Par » 29-20 

Mach. Oey Kam Hoa 
OKH. » 8.90 

| Boemiajoe. - 

(Fr. wagon Boemiajoe). 

Levering Februari: 

Slijp boeloe H.G. f 9.10 
Slijp boeloe H. » 840 — KMB. ,, 8.03 

K.M.C. , 787 
K.M.D. ,, 7.71 

1.84 
1.72 | 

1 

” 

KT. 
K.T.D. , 1.62 
K.TD. ,, 7.52 
P.K.T. ,, 7.38 
P.K.T. ,, 7.28 

” 

I eti. ket Tjer. ob 

Si 3 Br. 

“Serang: 

— Levering Februari: 

” 

ditawarkan: 
p. 100 kg. 

Vol Sl. B. basara P.S.A. f 9.10 

Slawi: 
— (Fr. pr. K.P.M. Tegal) 
Levering Februari: 

Sljp Eng Seng O.T.S. - f 8.45 

Harga beras dari sauda- 
gar-saudagar ketjil Ba- 
tavia. 

2 per 100kg 
Ketan Java Nu 
Beras Machine Tjiandjoer 

Slijp Boeloe O.T.B. » 846 

»  Tjere OT-P, » 8.18 

Ketn Slijp » 10.36 | 

| azas pendidikan — 19.30 Berita 
Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 
Dari piring hitam — 20.20 Pe- 
.mandangan Dalam .Negeri — 
120.40 Klenengan Solo — 2400 

Lender Y.D.G. 8 Gelombang 89,82 | TOctoep. 

— SHLASA, 4 FEBR. 
6.00 Tanda waktoe — 6.02 

Lagoe Krontjong — 6.30 Beri 
ta Pers — 6.45 Lagoe Ambon — 
7.15 Berita Pers — 7.30 Toetoep 

12.00 Tanda waktoe — 12.02 
Kliningan Soenda — 13.15 Beri 
ta Pers — 13.30 Kliningan Soen 
da — 14.15 Berita Pers — 
14.30 Toetoep. TT 

17.00 Tanda waktoe — 1702 
Sport bagi kaoem iboe — 17.03 
Moesik Hawaii — 18.30 Doenia 
Sport — 18.48 Adzan -- 18.51 
Lagoe Minangkabau — 19.00 
Agama Kristen — 19.30 Berita 

Penerangan Oemoem — 20,20 

Konsert Yang K'im — 22.00 Ga 
melan Soenda — 24.00 Toetoep. 

PENJIARAN P. P. R. K. ' 
NOESANTARA 

Zender P.L.J. 20.5. 

SENEN, 3 FEBR. 
17.00 Tanda waktoe — 17.02 

Lagoe Krontjong — 17.15 Ta- 

man Kepandoean — 18.00 La- 

goe Batak — 18:48 Isi program 

ma — 18.51 Lagoe Batak — 

19.00 Hal Azas2 Pendidikan — 
19.30 Berita Pers — 20.00 Tap 

toe — 20.05 Dari piring hitam 

— 20.20 Pemandangan dalam 

Negeri — 20.40 Klenengan So- 
lo — 24.00 Toetoep. 

. SELASA, 3 FEBR. 

17.00 Tanda waktoe — 17.02 

Sport bagi kaoem Iboe — 17.30 
| Moesik Hawaii — 18.30 Doenia 

Sport — 18.48 Lagoe Djawa — 
19.00 Agama Kristen — 19.30 
Berita Pers — 20.00 Taptoe — 

20.05 Penerangan Oemoe 

Toetoep. 

PENJIARAN NIROM BARAT. 
| Batavia II 121 dan Priok II 41 M. 

SENEN, 3 FEBR. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb.— 

17.01 Isi programma — 117.03 

Aneka warna — 17.45 Gymnas 

18.15 Serieus concert — 18.45 

Njanji — 19.00 Berita Pers dan 

Oedara — 19.25 Orkest Alfredo 

Campoli — 19.45 Causerie — 
20.00 Potpourri — 20.10 Pe- 
mandangan Oemoem — 20.30 

Band Joe Loss — 20.45 Apa dan 
siapa — 21.15 Omroep Orkest 
— 22.00 Tanda waktoe. Berita 
Pers — 22.05 Serieus concert — 
22.30 Swing music — 23.00 Toe 
toep. 

SELASA, 4 FEBR. 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. — 

6.01 Dari piring gramofoon — 
6.15 Peladjaran Gymnastiek — 
6:80 Berita Pers — 6.35 Dari 
piring gramofoon — “4.00 Tan- 

da waktoe — 7.01 Dari piring 

Pers — 20.00 Taptoe — 20.05 | 

20.20 Koncert Yang K'im —' 
22.00 Gamelan Soenda — 24.00 | 

tiek — 1800 Aneka warna — 

11.00 Tanda waktoe. Pemb. — 
11.01 Genre muziek — 11.25 Mu 

sette muziek — 11.40 Masak ma 

'sakan. Iauserie — 12.00 Sona- 
tes — 12.30 Matinee Ensemble 

|. — 13.20 Berita Pers — 13.30 

Boenga rampai — 14.20 Berita 

Pers — 14.30 Toetoep. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb.— 

17.01 Isi programma — 17.03 
'Boenga rampai — 11745 Cursus | 
“Bahasa Melajoe — 18.15 Moesik 

Hawaii — 1854. Radio Oranje 
— 19.00 Berita Pers dan Ceda 

ra — 19.25 New Mayfair Orkest 
— 19,40 Agama Kristen — 
20.00 Serieus concert — 20.15 

Lagoe film — 20.30 Omroep Or 

kest — 22.00 Tanda waktoe. Be 

rita Pers — 22.05 Moesik dan 

sa — 22.35 Aneka warna — 

23.00 Toetoep. 

B. R. V. 

Stadszender 157,89 dan Archipel- 

zender 61.66 M. 

SENEN, 3 FHBR. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb.— 

17.04 Orkestmuziek — 18.00 

Apollo Musagetes — 18.30 Or- 

kestmuziek — 19.00 (Ar.) Be- 

rita Pers — 19.00 (St.) Lagoe 

gembira — 19.30 Van Ivoren 

toetsen — 20.00 Lagoe roepa2. 

— 20.35 The Royal Hawaiians 
— 21.00 Concert — 22.00 Beri 

ta Pers — 22.05 Lagoe roepa2 

— 23.00 Toetoep. 

SELASA, 4 FEBR. 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. —- 

6.04 Bij het ochtendgloren — 

6.30 Berita Pers — 6.40 Lagoe 

71.40 Lagoe roepa2 — 9.00 Bar 

nabas von Geczy Orkest — 9.30 

Instrumentalia — 2000 Opera 

allerlei — 11.30 Piano muziek 

12.00 Aurora's wedding ballet- 
muziek — 12.25 Serieus pro- 

gramma — 13.00 Lagoe makan 

— 13.20 Berita Pers — 13.30 La 

goe roepa2 — 14.20 Berita Pers 

— 14.30 Toetoep. 

117.00 Tanda waktoe. Pemb.   — Y1.04 Lagoe roepa2 — 18.00 
  

Hoofdagent : 

  

Apa toean tergoda oleh sakit 

pinggang? 
Apa sering brasa sakit tertoesoek 
toesoek dipinggang ? Diwaktoe 
malem apa sering moesti bangoen 
boeat kentjing ? Kapala poesing ? 
Soeka ngantoek ? Lekas Tjape ? 
Males dan lesoe ? Tangan dan Ka- 
ki Dingin ? Koerang Napsoe ? 
Itoelah tanda tanda jang njata 
dari sakitnja boeah gindjel — sa- 
kit nier. Boeah gindjel ada satoe 
bagian anggota jang penting oen- 
toek pemelihara'an kesehatan ba- 
dan maka haroes lekas diobati bi- 
la dia ada koerang koeat atawa 
sakit. 'NEWTONE PIL, Tjap 
Prauw, ada obat satoe-satoenja 
jang terkenal mandjoer boeat 
semboehkan sakit boeah gindjel 
nier. Ia lekas bikin sehat dan per- 
koeatkan nier. Ia boekanobat ba- 
roe ditjoba-tjoba tapi satoe obat 
jang pasti bisa tolong ! 

Harga 1 botol f 1.25. Kirim wang 
doeloe franco. Terdjoeal oleh semoea roemah obat Tionghoa. 

Medicijn Import SAM TAK Kembang Djepoen 48 
SOURABAIA 
  

  

  DAVROS Selaloe. memoeaskan. 

Rasanja haloes.dan haroem, 

Davros mempertahanken 

kasehatan. 

gembira — 1.30 Berita Pers — 

- 
tp 

  

Instrumentalia — 18.15 Lagoe 
dansa — 19.00 Berita Pers — 

19.00 (St.) Lagoe gembira 

19.30 Concerto — 20.00 Boeken - : 
halfuurtje — 20.30 Symphonie 

— 21.00 Tino Rossi menjanji — 
21.15 Lucienne Boyer — 21.30 
Accordeon klanken — 21.50 Pia 

nomuziek — 22.00 Berita Pers 

— 22.05 Concert — 23.00 Toe- 

toep. 

  

  

LAIN dari JANG LAIN 
KWALITEIT TETAP NO. 1 

GARANTIE 100 # tidak loentoer. 
Perhiasan mamas (emas imitatie) 
tjahja seperti emas toelen dan 
tidak beroebah lagi selama2nja. 
Oekiran sangat baik dan modern, 
sangat betoel mengoentoengkan 
oentoek didjoeal lagi. Awas ha- 
rang tiroean! Segala perhiasan 
ada sedia: 

A. Daniel & Co. 
Djokjakarta — POSBOX No. 10. 

Harga reclame: 
Kirim wang f 1.— akan terima 
3 pasang gelang besar, tunggoeng 
dan ketjil, model tatah atau oelar. 
Aangeteekend tambah 20 sen. 

  

LOTERIJ OEANG, 

1 lot f 11.—, 15 lot f 5.50, 4 lot 
f 2.75, Vio lot f 1.10. Aangeteekend 
f 0.30, Rembours tidak kirim. 

ZENUW-PILLEN. 
Boeat jang sering-sering keloe- 

paan malam tidak bisa tidoer, hati 

berdebar-debar selaloe marah- 

marah f 1.50 besar f 2.80. 

PONTARIN. 
Obat jang paling baik boeat se- 

gala Rhumathiek, toelang rasa pe- 

gel, linoe, boeah pinggang sakit, 
oerat-oerat kaki enz. Makan ini 
obat 2 fI. tanggoeng baik f 1.50 
hesar f 2.89. 

MONOGORIA. 
Djangan siksa atau tahankan, 

kalau orang dapat sakit tidjeng 
(aambeien) Mongoria tanggoeng 
bisa toeloeng boeat poetoeskan- 

nja aambeien 3 fI. tangoeng ber- 
hasil-f 2.— besar f 3.60. 

SANTORIN. 
(boeit Hooge Bloeddruk). 

Orang jang dapat sakit bloed 
druk jaitoe selaloe maoe marah- 
marah, malam tidak bisa tidoer, 

pikiran tidak keroean, makan ini 

obat tanggoeng bisa toeloeng 
f 1.95 besar f 3.25. 

SINAROL. 
Obat boeat orang lelaki jang 

kakinja koerang koeat lemas 
tidak ada tenaga kabong 120 bi- 
dji f 1.50, 240 bidji f 2.80. 

Kalau pesan serta berikoet 
ocang ongkos vrij. Prijs courant 
gratis, rembours tambah ongkos 

f 1.10 en kirim voorschot. 

Batja s.k. Soeara Kalimantan 

FIRMA 

CERENOL. 
Obat boeat sakit perempoean 

Syphilis seperti kanan dan kiri 

pada Shesweia, anggauta resia 
bengkak atau keloear bisoel ke- 

tjil-ketjil, soeara hilang, leher 
bengkak, pinggang sakit, toelang 
linoe, kepala selaloe poesing, se- 
koedjoer badan gatal, atau keloear 
bisoel ketjil-ketjil. Makan ini obat 
Cerenol 3 fl. ditanggoeng bisa 
baik. Ini obat bisa bersihkan en : 
boenoeh baccilnja Syphilis en tidak 
bisa timboel kembali 2 fl. f 1.50 
besar f 2.90. 

  

  

HI. Bl. Pandeglang PBN ,, 8.30 S.P.A. OSH 000 10— | gramofoon — 7.30 Berita Pers PN An nt Firma DE INDISCHE KRUIDEN 
Vol HI. Tjere poetih S.LA. , 8— | Hul boeloe Krawang — 7.85 Dari piring gramofoon Gang Tengah 22 — Semarang. 

HI Tjere poetih $.T.B. ,, 7.84 | K.B.B. » 850 | — 8.00 Toetoep. : Gn - : 

joer lenggangnja, memandang | perboeatnja dari pada rotan, sam Disinilah pemoeda itoe, mem- | toea: ,,Biar petjah diperoct, dja- | moeda, sebagai kata pepatah 

  

a roman, ialah kenang- 

- kenangan). 
— oleh 

LE 2 8. Tana 

kekiri kanan, keatas dan keba- 
wah serta telinga kedoeanja men 

dengafin berdjenis-djenis baha- 
sa jang baroe didengarnja de- 
ngan perasaan soeara jang lemah 
lemboet, berdengoeng-dengoeng, 

serta disitoelah baroe ia 
mengetahoei akan harga dirinja, 

| sebagaimana manoesia jang lain-   
: an 

Karena Mes 1 
' mandangannja, bagaimana ia se- 

. dang diajoen-ajoenkan gelom- 
bang dan ombaknja Laoetan Hin- | 
dia, Laobtan Besar, , waktoe 

  

s5... 

nja serta langkahnja, dan menga- 

     

in djoega. 
Kehormatan dan kemoeliaan 

da pada tempatnja, ta' ada mem 

akan kepada siapa djoeapoen, 
sebab sama-sama sebangsa ma- 
noesia, ialah machloek Allah jg. 

| maha kocasa dan maha soetfji. 
Kebiasaan timboel tjita-tjita 

mendjedjakan kedoea tapak kaki- | pemoeda ini, ialah djika sedang 
berbaring dikoersi malas jang di 

bil memandang peta doenia jang 

tergantoeng pada seboeah din- 
ding dalam kamar toelisnja serta 
globe diatas medja toelisnja. 

Tetapi ada djoega jang merin- 
tangi akan tjita-tjita pemoeda ini, 
jalah iboe bapaknja kedoea jang 
sangat ditjintainja doenia ache- 
rat, 

Djika ia mengenangkan kedoea 
orang toeanja itoe, djaoeh- 
lah akan tjita-tjitanja hendak 

mengelilingi doenia ini, sehingga 
terbenam kedalam padang 

pasir sadja. 

Karena hanja ialah seorang diri 
sadja anaknja jang mendjadikan 

boeah hatinja akan kedoea orang 
toeanja, 

r.a... 

......   
  

perangkari akan pikirannia -oen- 
toek membanding-banding dan 
menimbang-nimbangkan — mana- 
mana jang baik dan jang boe- 

roek, 

Apabila maksoednja pemoeda 

ini, diketahoei oleh kedoea orang 

toeanja, tentoe mendjadikan se- 
socatoe hal jang sangat menjoe- 

sahkan dan meroesakkannja, bo- 

leh djadi jang berachir dengan... 

marah bahaja oentoek ianja. 
Itoelah sebabnja tjita-tjita pe- 

moeda ini, hanja tinggal socatoe 

schet (bahan) jang terpendam 

dalam otak dan hati sanoebari- 

Sebab ia mengenang akan per 

ingatan handai tolannja jang toea   
  

ngan petjah dimoeloet”. 
Selama pemoeda ini, masoek 

bagian dewasa, beloem pernah 

sedikit djoea poen ia menjakiti 

atau memboeat ta” senang hati 
kedoea orang toeanja. Karena 
hal inilah, jang selaloe didjaga 
oleh pemoeda ini, ia selamanja 
mendjaga kesenangan hati ke- 

doea orang toeanja, sebab itoe 

apa kehendak anaknja jang hanja 
satoe-satoenja itoe, selaloe ditoe- 

roetnja, ta' pernah dibantah alay 
poen ditjegahnja. 2 

Apa kehendak 

segala anak moeda-moeda, ' ta? 

pernah kedoea orang toeanja men 
tjampoerinja, karena iapoen...... 

Li merasa sendiri diwaktoe zaman   dan maksoed, :   

Melajoe: ,,Oekoer badjoe di ba- 
dan sendiri”, 

Sebab itoe setiap malam Ming 
' goe, ramai sekalian pemoeda-pe- 
moeda kawannja sama-sama se- 

kolah rendah dan cursus malam 

jang datang berkoempoel diroe- 
mahnja dengan membawa berdje 

nis-djenis boenji-boenjian, sehing 
ga djaoeh malam baharoelah ma- 
sing-masing poelang keroemah- 
nja, 

Bagaimana senang hati be 
| doea orang toeanja, bila melihat: 
anaknja dengan kawan-kawannja 
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berkoempoel serta bersenda goe- 
rau dengan boenji-boenjiannja 
jang sangat merdoenja. 

(Akan disamboeng). 

 


