
  

. “Bokeh bajar boelanan, balap berhenti 
haroes diachir lan bow 

NN maneh 

. IDANG oemoem Valid 

—. hari kemaren ramai mem- 
1 soal oesaha oentoek 

an prijaji B.B. di Dja- 
fadoera dari tjengkera- 
ang. Dalam bahasa Be- 
oesaha itoe diseboetkan 

ding van het. Indo- | 

Dalam | bestuurscorps”. 

is Kan didapati tiga 

Pihak pemerentah jang meng 
idaki soepaja oesaha itoe dioe- 

setjara ambtelijk. 

Pihak P.P.B.B. (diwakili o- 

't. M. Soetardjo) jang berpen- 
yatan, bahwa oeroesan demi- 

itoe adalah oeroesan mere- 

ang berkepentingan sendiri, 

i tidak boleh dioeroes setjara 
ibtelijk melainkan setjara tidak 
btelijk. 

3. Pihak tocan Soeroso jang me 
madjoekan tegoran: apa sebab 

oema oentoek prijaji B.B. di Dja 
dan Madoera sahadja? tak 

E etapa samboetan kita? 

Pada waktoe kita menerima ke- 
gan sedjelasnja tentang oe- 

1 pemerentah oentoek ,,meno- 
1g” prijaji B.B. dalam menje- 

n hoetangnja, kita boekan 
girang tetapi sedih sekali. Se- 

karena oesoel pemerentah i- 

mengandoeng tjorak (aspect) 
g sedikitnja begini: 

a. Koerang menghargai oesaha 
vakorganisasi jang bersangkoe- 

- fan seperti P.P.B.B. jang dengan 
Gesah pajah soedah bekerdia ke 

djoeroesan jang dimaksoedkan o- 
leh pemerentah. Dari itoe alang- 
kah baiknja, djika pemerentah ti 

moentjoel dengan oesoelnja 
“seperti sekarang dimadjoekan da 

im  Volksraad itoe tetapi tjoe- 
p dengan menjampaikan poe- 

an dan penghargaan pada oesa 
ha P.P.B.B., disertai dengan ke- 
sanggoepan oentoek membantoe- 

lahir dan bathin. Djadi 
eroesan hoetang boekan mendja 
| oeroesan dienst seperti dike- 

hendaki oleh pemerentah, melain 
tetap mendjadi oeroesan pri- 

6.dari mereka jang bersangkoe- 
1 » baik mereka itoe bersatoe 

m P.P.B.B. maoepoen dalam 
ataupoen tidak georgani- 

ama dengan t. Soetardjo 
2 Ha | 8 

ita chawatirkan, bahwa mak- 
d- moelia oentoek menolong ! 

dalam praktek akan berobah 

'mendjadi tidak menolong melain- 
kan memoekoel, karena dalam 

praktek orang seringkali mema- 

pepatah: wie een hond wil 

an vindt licht een stok. Siapa 

0e memoekoel tentoe moedah 

mendapat alat pemoekoel. Da- 

lam dienst Hanap: tetapi karena 

ROESLAN—FINLAND 

.. Viborg dibom lagi. 

9 ki ba ki, Djoem'at. (Trans- 

Ketika Na serangan 
aan. ini aoi am s.. 

Helsinki, Djoem'at (Reu- 
| (ee Itan dari Finland dimana menje- 

babkan banjaknja pengoerba- 
a nan. 

  

aan atau Na AN pa LA MN TA Aman Te i 

didapati perselisihan faham ten- 
tang tjaranja hoetangnja “en 

oleh chefnja, maka moengkin pri-| 

jaji dianggap tidak tjakap, bah-' 

: Dengan tjara de- | kan dilepas. 

mikian, maka oeroesan hoetang ti | 

dak bisa dibereskan dengan sak- 

sama, karena oeroesan prive di- 

oeroes setjara dienst. 
aa | 

b. Kalau pemerentah. berpenda- 

patan, bahwa doenia B.B. Indo- 

nesia patoet ditolong disebabkan 

kepentingan negeri memintanja, 

maka jang diboetoehi oleh corps 

B.B. dari jang rendah sampai 

| jang tinggi boekan pertolongan 

bagaimana mereka itoe haroes 

meloenasi hoetangnja tetapi ba- 

gaimana mereka itoe tidak oesah 

berhoetang jang diatas kekoeatan 

nja. Disamping,kesalahan sendi- 

ri dari sebagian prijaji (karena 

memang pemboros, tidak bisa pe- 

gang oeang dsb-nja), tidak da- 

pat dipoengkiri, bahwa gadji pri- 

jaji B.B. tidak mentjoekoepi, ti- 

dak selaras dengan pekerdjaan 

dan kedoedoekannja dalam ma- 

sjarakat. Dari itoe jang diboetoe 
hi oleh mereka perbaikan nasib 

dan kedoedoekan, paling sedikit- 

|nja kenaikan gadji. Kalau gadji 
mereka diperbaiki, vak-organisasi 

seperti P.P.B.B. soedah beroesa- 

ha oentoek menjehatkan ekonomi 

dan keoecangan corps B.B., pihak 
pemerentah tidak oesah toeroet 

tjampoer dalam soal hoetang me 
.reka. 

c. Bersama dengan t. Soeroso 
kita merasa heran, apa sebab 
jang maoe ditolong oleh pemeren 

tah itoe hanja prijaji B.B. Djoe- 

ga digolongan lain2nja (baik pe- 

gawai negeri maoepoen pegawai 
partikelir) didapati penjakit hoe 

tang jang hebat, lebih hebat da- 

ripada orang berani doega. Kita 
seboetkan sadja pegawai politie 

dan mereka jang bekerdja pada 

doenia kehakiman, douane dsb.- 

nja. Apakah mereka itoe tidak 

patoet djoega ditolong? Dari itoe 

tindakan pemerentah akan lebih 
tepat, kalau tidak moentjoel de- 

ngan oesoel seperti sekarang ini 

tetapi kelocar dengan tindakan 
menoedjoe adanja kesempatan di 

sini oentoek berhoetang dengan 

tjara jang moedah (soepel) dan 

boenga (rente) jang rendah, le- 
( bih rendah daripada boenga jang 

' ditarik oleh Algemeene Volks- 
Credietbank :nisalnja. Kesempa- 

tan demikian itoelah jang lebih 

diboetoehi oleh masjarakat disi- 

ni seoemoemnja, djadi djoega o- 

leh prijaji B.B. 

Kesimpoelan! 

Pemerentah soenggoeh tidak 

beroentoeng dengan oesoelnja 

jang sekarang ini! 

Mera 

kan di parlement jang maksoed 

nja hendak berdamai, lebih lan- 

djoet ia berkata: 

»Serangan2 jang dilakoekan, 

itoe dikerdjakan dengan tidak 
tahoe maloe dan menegaskan 
hawa nafsoe imperialistisnja 

menghendaki meroesak kita”. 

Rovnnliint Kuan lagi. 

Oslo, Djoem'at (Havas). 
- Pesawat2 Sovjet Roeslan pa- 

EL aa hari ini melakoekan lagi se- 
- Irangan oedara terhadap Rova- 

| niemi. Pesawat2 Roeslan itoe te- 
lah melakoekan bombardement 
djoega terhadap Hango dan Kot- 
ka jang letaknja disebelah sela-   

dangan 
Dg oebkao SOON Aan M. TABRANI 
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Balikan. 

Bazel, Djoem'at (Reuter): 

Ana EN Tani aa Pan 

Peranjjis memperbanjak kapal 
| perangnja 

BOELGARIA MEMPOENJAI ARTI PENTING. 
Belgrado, Djoem'at (Reuter): 

— Oleh wakil2 jang terbanjak dinjatakan, bahwa dalam keada- 
an jang sekarang ini banjak sekali soeal jang sangat tergantoeng 

ngan premier Kiosseivanoff di Sofia menebalkan kejakinannja, bah- 

dengan sikap Boelgaria. Minister Toerki bagian oeroesan locar ne- 

geri, Saracoglu hari ini menerangkan, bahwa pertemoeannja de- 

wa sekalipoen Boelgaria boekan anggota Bond, tetapi berkesoedi- 

an oentoek toeroet membantoe mengoesahakan ada perdamaian di 

KEBAKARAN BESAR DIDAERAH DJERMAN. 

Kemaren pagi disini dengan tegas sekali terdengar peledakan 
jang terdjadi di daerah Djerman dalam djaraknja 16 k.m. dari ba- 

pan2 mesinnja. 

” 

Roemenia boleh pilih. 

Belgrado. Djoem'at (Uni 

ted pak 
Menoeroet kabar ketika dilang- 

soengkan persidangan, Gafencu 
memberi tahoekan, bahwa djika 

Balkanbond tidak mengadakan 

tindakan oentoek memberi kea- 
manan bagi batas Roemenia, Hon 

garia, Boelgaria, maka Roeme- 

nia hendak mendapatkan garan- 

si ini dari Djerman. Dan sebagai 

gantinja diadakan pekerdjaan ber 
sama-sama dilapangan ekonomi. 

Radja Leopold ketamoean. 

Brussel, Djoem'at (Havas) 

Hari ini Radja Leopold meneri- 

ina kedatangan  djendral-majoor 

Mich'el jang baroe diangkat se- 
hagai chef dari generala staf ten- 

tara Belgia. Dalam kalangan jg. 

mengetahoei diterangkan, bahwa 

bekas chef dari generale staf itoe, 

Van den Bergen sedikit hari lagi 

akan diangkat sebagai komendan 

dari salah satoe divisie jang ter- 
penting dimedan perang. 

— Halia mempersiap diri. 

Rome, Djoem' at Kanan -0- 
cean): 

Maarschalk De Bono jang pada 

hari belakangan ini mengadakan 
perdjalan' meronda — disepan- 

djang Rhodos dan  poelau2 

Italia dari Dodekanesos - ar- 
chipei kini telah meninggalkan 
Rhodos. Ketika tinggal dikota i- 
toe beliau telah mengoendjoengi 

manoeuvre dan tentara Italia jang 

ditempatkan disana. 

PERANG DILAOET. 

Kapal Perantjis ditolong. 
New York, Djoem'at (Ha 

vas): 

Mackay-radio-station - menda- 

pat rabar, dari kapal Perantjis ig. 

tidax  diketahoci namanja jang 

berada di Laoetan Atlantik. 
Kapal jang dalam kesoekaran 

itoe berada baratoes2 mijl dari se 
belah barat Azoren. Kapal pe- 
ngangkoet Amerika, ,,Exmoore” 
|jang berdekatan dengan kapal i 

toe telah menoedjoe ketempat ka   pal Perantjis oentoek memberi 

pertolongan. 

'barkan, 

Griekenland jang beratnja 5625 

fas-Zwitserland. Beberapa bangsa Zwitserland melihat kebakaran 

jang besar sekali jang disertai poela dengan berbagai peledakan. 

PERTEMPOERAN DIDAERAH MEDAN RIIN? 

Paris, Djoem'at (Reuter): 
Didaerah medan Rijn, dimedan barat jang beberapa boelan Ia 

manja dalam keadaan tenang, pada hari belakangan ini telah men- 

djadi daerah pertempoeran jang seroe. Malah daerah ini mendjadi 

poesat serangan iang dilakoekan paling belakang ini. 

haknja dari kedoea pantai soengai telah mempergoenakan sena- 

Kedoga pe- 

Peperangan dilaoet bertambah 
seroe 

Kapal Griekenland. 

Amsterdam, Djoem'at 

(Transocean): 

Kemaren di Amsterdam dika- 
bahwa seboecah kapal 

ton, , »Eleni Statathos” jg. berla 

jar di Laoetan Atlantik dengan di 

kenvooi oleh kapa!2 Inggeris te- 

lah ditorpedo. Lebih landjoet o- 

den, bahwa kapal Griekenland jg. 

ditorpedo oleh kapal U kini sam 

pai di pelaboehan Eire. 

TIMOER-DJAOEH. 

PERTEMOEAN ANTARA CRAI- 

GIE DAN TANI. 

Tokio, Djsema't (Reuter): 

Sr Robert Craigie 

telah mengadakan pertemoean Ia 

gi dengan vice-minister Oeroesan 

Loear-Negeri, T ani, dalam ma 

aa dibitjarakan tentang incident 

sAsama-Maru”. 

Kemoedian djoeroe-bitjara da- 

ripada Gaimusho menerangkan, 

bahwa pada waktoe ini orang ti- 

dak dapat lagi menetapkan oen- 

toek mengadakan pertemoean Ia- 

gi. 

Selain daripada itoepoen di- 

tambah poela, bahwa perhatian 

Cliamberlain terhadap ,,Incident” 
ini, menimboelkan perhatian jg. 

"| sangat losar-biasa, karena diang- 

gap bahwa hal jang demikian ini 

adalah tanda2 persahabatan. 

Sambil memberi djawaban da- 
lam sidang Hoogerhuis, maka A- 

rita mengoelangi keterangannja, 

bahwa kedjadian jang dialami o- 

leh pehak Djepang ini adalah dida 

sarkan atas ,,volkenrecht” sema- 

ta-mata dan bahwa penompang2 

bangsa Djerman soedah diberi ke 

sempatan oentoek ikost berlajar 

degan kapal ,,Asama-Maru” de- 

ngan tjara memberi kartjis kepa 

da mereka, karena menoeroet doe 

gaan mereka, orang2 Djepang i- 

toe tidak bisa ditangkap oleh ka 

pal2 dari negeri2 jang perang.   

leh Reuter dikabarkan dari Lon :   

persetoedjoean antara Roeslan- 

LEE 

Balkanbond bari i ini da isstat dengan 
persidangannja 

Petedakan besar di daerah 
Djerman 

Kekoerangan minjak. 

Amsterdam, Djoem'at (Tr 

Ocean): 
Berhoeboeng dengan banjaknja 

kapal2 pengangkoet minjak pada 

5 boelan belakangan ini jang di- 

karamkan oleh kapal2 selam, ma- 

ka minister Inggeris bagian Trans 

port memoetoeskan oentoek me- 

makai gas dan brandstof oentoek 

menggerakkan autobus2. Dalam 

peperangan doenia j.l. pada ta- 

hoen 1917 peratoeran sebagai i- 

toe diadakan. 

Pembersihari di Roemenia. 

Boekarest, Djoem'at (Tr- 

Ocean): 
Kemaren polisi menetapkan, 

TE NNMMNEMNNaaa aa Narayan 

JANG TERPENTING. 

Konperensi Balkan-Entente hari 

ini dimoelai atas pimpinan Ga- 

fencu. 

Pembitjaraan antara Inggeris-Dje 

pang tentang incident Asama-Ma 

ru dilandjoetkan. 

Semalam tentara Sovjet melakoe- 

kan serangan hebat terhadap Man 

nerheim-linie didaerah medan Su- 

ma. 

Makloemat perang teroes menja- 

takan tiada berita penting. 
  

Melanggar perioek api. ” 
Stockholm, Djoem'at (Tr. 

Ocean): 
Kapal pengangkoet dari Zweden 

,Fram” jang beratnja 2760 ton ke   maren didekat pesisir Inggeris te 

bahwa semoea organisasi Zionis !lah tenggelam. Didoega kapal itoe 

haroes menghentikan keaktipan- 

nja di Roemenia. Pemimpin2 da 

ri organisasi itoe hari ini akan di 

terima oleh minister oeroesan loe 

ar negeri. 

telah melanggar perioek api. Sa- 

lah seorang anak kapal dari jang 

20 orang tenggelam. 

(Lihat samboengan dipagina 8) 
  

| PERISTIWA PENTING. 
“ 

INGGERIS PAKSA ROEMENIA MENOEROETI KEMAOEANNJA. 

Amsterdam, Djoem'at (Transocean): 

Dalam soerat2 kabar di Amsterdam termoeat berita jang da- 

tangnja dari Londen bermaksoed, bahwa Inggeris telah mentjaboet 

segala perkenan pengiriman barang2 ke Roemenia. 
Inggeris ini dianggap sebagai daja oepaja roe dari pemerentah 

Tindakan ba- 

'nggeris oentoek memaksa pemerentah Roemenia menoeroeti ke- 

hendak politik dari Londen. 

AKSI BERSAMA DARI BALKANBOND. 

Rome, Djoem'at (Reuter): 
Menoeroet kabar dalam persidangan Balkan-Entente itoe plan 

oeitoek mengadakan aksi bersama antara Toerki, Griekenland, Roe 

menia dan Joego Slavia oentoek menolak tiap serangan jang dila- 

koekan oleh boekan anggota Baikanbond, akan mendjadi pembi- 

hoekan kepada oemoem. 

tjaraan. Tetapi dinjatakan, bahwa soeal itoe tidak akan diberi ta- 

20 TEMPAT DI FINLAND OETARA DIBOMBARDEER. 

Helsinki, Djoem'at (United Press): 

: 20 kota2 di Finland Selatan telah dihoedjani bom. Pada hari 

'ini Helsinki mendapat serangan oedara sampai doea kali. Tetapi 

terhadap iboe kota sama sekali tidak dihoedjani bom. 
  

  

Pertahsnan Tiong- 
hoa masih koeat     
  

Dipersalahkan melanggar tiga 

roepa artikel. 

Tokio, Djoem'at (Reuter): 

Dengan opisil dioemoemkan, 

bahwa James Russell, 

seorang wakil moeda dari Nieuws 

dienst International Amerika di 

Timoer-Djaoeh, jang pada tang- 

gal 1 Januari jang baroe laloe di 

tahan, karena dipersalahkan me- 

janggar tiga roepa artikel dari 
hoekoem militer, dalam mana sa 

toe diantaranja telah menetapkan, 

bahwa mereka jang telah menji- 
arkan berita palsoe tentang ,,mi- 

litaire-affaire” dalam waktoenja 

peperangan atau crisis-internasio 

nal ini akan dilakoekan seba- 
njak2nja 3 tahoen. 

Membentoek doea commissie ta- 
pal-batas oemoem?. 

Tokio, Djoem'at (Reuter): 

Djoeroe-bitjara daripada Gai- 
musho dengan djelas telah mene- 
rangkan, bahwa soedah timboel 

Mongolia dan Djepang-Mandchu- 
kuo oentoek membentoek doea 

commissie tapal-batas oemoem. 
Jang pertama akan diserahi pe   kerdjaan oentoek memoesjawa- 

Permorsjawaratan antara Craigie 
dan tani terbatas hingga 
incident ,,Asama-Maru" 

“3a 

ran tapal-batas pada oemoemnja, 

sedangkan jang lainnja diserahi 

pekerdjaan oentoek memoesjawa- 

ratkan tentang perselisihan2 tapal 

batas. 
Selandjoetnja diwartakan djoe- 

ga, bahwa ta? lama lagi commis 

sie2 itoe akan mengadakan perte 

mocannja. 

PEMANDANGAN DARI KE- 
DOEA BELAH PEHAK. 

Tokio, Kemis (Tr.-Ocean): 
Menteri Oeroesan Peperangan 

Djepang, ja'ni Djenderal Ha t- 
ta jang hari ini didepan sidang 
Parlement telah memberi peman- 

dangan sedikit tentang serangan2 

Djepang di Tiongkok, menerang- 

kan, bahwa kekalahan dari pehak 

Tionghoa dalam peperangan an- 
tara Djepang dan Tiongkok hing- 

ga pada sa'at ini ada koerang- 
lebih 3 miljoen orang jang tewas 

djiwanja dan mendapat loeka2. 

Dengan lebih djelas lagi mente 

ri terseboet menerangkan, bahwa 

kelandjoetannja peperangan jang 

membawa hasil baik itoe, berhoe- 

lawanan Chiang-Kai-Shek dan ke 
adaan internasional ini, menjebab 
kan timboelnja mobilisasi oe- 

moem dan persatoean dari sege 
nap ra'jat Djepang.   ratkan tentang so'al2 pelangga-   boeng dengan kekerasan dari per
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e Tidak Banja dengan rYywu, 
gers dari lain negeri, tetapi jang | 

penting ialah soepaja negeri-          

       
     
    

  

perang ke € / Roeslan. Sa aki 

Helaas, jang demikian itoe ti- 

dak terdjadi, meskipoen Ingge: 

ris misalnja, katanja, berasa | 
     

      

    

   

   
   

      

   

   
   

    

   
     

  

   

    

    

   

    

    

    

   
   

    

   
     

    

  

   

   

   
    

  

   

   
     
   

   
   

  

   
   
   

    

    

    

    

     

   

           

  

   

      

  

   
    
   
   

   
   

   
     

    
   
    
   
   

  

     

      

  

     

   

- geri-negeri ketjil. 
|. Bantocan kepada Finland | 

jang ada sekarang ini not 
sekadar membikin Pinland. 1. 

— djangan lekas'kalah. 

kalau Finland. ,,tidak lekas ka- 

lah” dan tidak lekas damai. 

Finland kini soedah merasa. 

Betapapoen berani bangsa Fin 

| berperang, tetapi menang ten- 

.. toenja moestahil melawan be- 

— roeang reksasa sedahsjat itoe. 
. Menoeroet berita hari ini pre- 

— sident Finland, Kallio, menjata- 

“kan, bahwa  sesoenggoehnja 

| bangsa Finland tidak menaroeh 

— bentji kepada serdadoe2 jang 

| dikirim kemedan perang Fin- 

— Finland soeka damai, asal dja- 

mat, mena melaroetkan ke- 

'Soekakah Roeslan damai? 
Soekakah ia menghentikan 

penganan dengan Fin- 

land itoe? 

: Moengkin soeka, “bet moeng 
.kin djoega tidak, apa lagi kalau 

terang bahwa Finland 'poen sa 

lah satoe negeri jang digalak- 

  

misalnja Roeslan menghentikas. 

tentoe langkah diteroes 
kan Naa moengkin ke Zwe. 

2 den, alihans kalau beroleh per- 
, kenan Djerman, sebab maksoec 

'boet segala bases-bases atar 
| pangkalan? jang ada di Lace 

tan Timoer dan Lioetan Oetara 

oleh Inggeris. 

an uda dapat pena halan kekoea 

ra. 
x 

PP selatan sedang asik orang 

hendak mengadakan konperen 
si negeri negeri-negeri. Balkan 

         

      
      
      
      
      
     
       
      
     

  

    

    
    
    
    
   

    

sama Obat jang diboeka 

Pada" hari Minggoe 

La Te bruai Ft.40. 
. Rat kamp & Co. Rijswijkstr. 

Ban An dewe Senen. 

' Kong Gwan Apotheek, Stad. 

. Bavosta, Matramanweg. 

    

  
ng, | ' Soerat2 pada ketjelakaan Pk. 

2. APOk 
njak d jo ega 

“tertolong. 3 
P.T.T. memberi tahoekan, bah 

ketjelakaan pesawat PK 

itoe soerat2 jang berasal 

tan hn semocanja daliin Heni 

an baik, ketjoeali 4 boengkoesan 

Yan : 

     
       

      

     

jang 

Dr. Idenburg perlop 10 boelan. 

-. Dengan opisil dikabarkan. 
bahwa toean dr. Idenburg, di- |x 
.rektoer Departement Onderwijs 

en Heredienst moelai tanggal 
16 Mei 1940 akan mendapat per 
|lop keloear negeri 10 boelan . 

  

. Pertanjaan toean Mochtar. 

angkoet mendjadi goeroe pada 
sekolah Mulo ialah tjoema me- 
reka jang mempoenjai Europee- 
sche hoofdacte, jang djoega 

mempoenjai mulo-acte satoe 
atau lebih, sedang mereka jang 

bisa diangkat djadi goeroe pada 

sekolah menengah tjoema mere 

' Ima: Al Djihad. 

1 Februari 1940| 
Menoeroet peratoeran2 goe-| 

'bernemen, maka jang boleh di- 

|gebouw dan madjallah sendiri, 

agar soepaja pertalian diantara 
anggauta2nja makin lebih koe- 

koeh. 
Kita mendengar chabar bei, 

wa moengkin madjallah terse- 

boet akan dilahirkan dengan na- 

  

Ketjelakaan ngeri. 

bd tralan: rara 

Bekasi. 

Kemaren terdjadi poela ketji 
lakaan jang soenggoeh ngeri. 

Ketjilakaan ini terdjadi antara 

Kelender dan Bekasi. 

Korban seorang isteri Prijaji 

jang sedang berdjalan telah di 

langgar vrachtauto sehingga 

hanijoer tergilirg. Siapa jang 

bersalah masih dalam pemerik- 

ia - Isoerat jang boekan aangeteekend 

negeri lain ikoet menjatakan | 

| dan bertoedjoean selamanja a-| 
' kan membela kemerdekaan ne-l 

| beroemoer 6 tahoen, 

Boleh djadi ada pentingnja | sendoedoek kp. itoe djoega, ke- 

' itoe, betapapoen pandainja ia | 

P3 land oleh Roeslan itoe, bahkan |. 

galakkan oleh Inggeris. Kala 

gerangan kepada Fin. 

toedjoean Roeslan, ialah mere- | 

agar soepaja tidak didahoeloe! 

Hanja dengan djalan demiki- 

.. Sementara itoe disebelah Er 

— Balkam-blok, — tetapi 
pola, bahwa negerik 

"aja, 

| dari Denpasar goena Koepang 

dan Australia hilang. 
| Dalam pada itoe ada djoega ke 

moengkinan, bahwa satoe boeng | 

koesan seroepa itoe dari Betawi | 

goena Brisbane sebagian hilang 

Kang. 

“Bahaja maut. 

Dikali 'Tjideng, Kp. Lima, sege- 
'sombolan anak2 jang sedang 
nandi dan bertjanda goerau, te- 

Jiah tertolong 3 anak jg. rata2 

anaknja 

Japatan pajah karena tengge- 

'am dalam air. Dengan pertolo- 
agannja Politie 3-anak itoe di- 

mgkoet ke C.B.Z. Satoe dianta- 
“sa mereka kedapatan pajah. 

| Kepada orang2 toea jang ber 

tempat tinggal disekitar itoe, 

soepaja soeka memperhatikan 

Jan mendjaga anak2nja, Gja- 

iganlah mereka diizinkan man- 
Ji dikali. Selain dari airnja jang 

kotor dan mengandoeng penja- 
kit, memang berbahaja sekali 
bagai anak-anak. 

  

— Bereboet mentjari oepah. 
Golok dan arit 

toeroetbekerdja. 
Di Pasar Senen kemaren ma 

lam terdjadi perkelahian, se- 
-hingga doea orang loeka-loeka 
parah dan C.B.Z. perloe mera- 
wat. 

Sebabnja karena bereboet oe-. 

pah. Kedjadian ini doea tempat 

pertama karena bereboet oepah 
memikoel tales. Doea kali telah 
terbit perkelahian, jang seorang 

menggoenakan golok, sehingga 
jang seorang mendapat bebera- 

»a loeka sebab batjokan, penje- 
rangnja melarikan diri. 
Jang kedoea di standplaats 

auto, karena bereboet mentjari 

benoempang, jang seorang 

menggoenakan besi memen- 

toeng kawannja. Jang dipen- 

toeng lari mengambil arit, de- 

agan arit diserang lawannja 

itoe. Soekoer segera dapat di 

»isah lain-lain kawannja, mes- 

kipoen demikian seorang agak 

berbahaja djiwanja, tetapi moe 

3oehnja dapat ditangkap. 

(Rep). 

Boleh djadi melihat betapa 
baik kedoedoekan Djerman da: 
am menghadapi Inggeris seka- 

"ang ini negeri-negeri di Balkan 

  

lird, tidak main ,andel” sama 

segeri lain, teroetama sekali 
.Inggeris. 

| Kekoecatan . tentara ' oedara 
Djerman nampak bagoes kwali- 

Ieltnja, sehingga maoe tidak 

naoe diakoei sendiri oleh lawan 

“Jang mendjadi stan tentoe- 
| ja: manakah lebih baik, Ingge- 

| — Kalau Eropah hendak mem- 
sertahankan mama, tentoe dipi- 

| 'ih.damai sekarang, tetapi djika 
1 dak, edi akan Ten 

A. Tj.   
  

     

ka jang mempoenjai academisch 

diploma 

acte-B dan lain2 middelbare ac- 

te. $ 

nesia oentoek mendapat Euro- 

peesche hoofdacte itoe disertai | 

kesoekaran2 jang besar, sedang 

kan middelbare acten itoe tjoe- 

hendak memperhatikan diri sen 

bersama middelbare | 

Oleh karena bagi orang Indo- 

ma bisa didapat di negeri Belan: 

da sadja, maka mereka itoe de- 

ngan sendirinja tidak mempoe- 

njai kelonggaran atau kesempa- 

tan sama sekali oentoek men- 

djadi goeroe Mulo ataupoen se- 

kolah menengah. 

Berhoeboeng dengan itoe, ma 

ka penanja memberanikan diri 

oentoek memadjoekan pertanja 

an, apakah kiranja pemerentah 

tak sanggoep oentoek bisa di- 

angkatnja mereka itoe djadi 

goeroe Mulo tjoema diharoes- 

kan mempoenjai paling sedikit- 

nja Indische hoofdacte dan ti- 

dak Huropeesche hoofdacte, dan 

soepaja kesempatan. angkatan 

djadi goeroe sekolah2 menengah 
itoe tjoekoep apabila mereka 
itoe mempoenjai acte-acte mid- 

delbaar. 

—-——— 

Vergunning vrachtauto. 

. Seperti soedah 'oemoem dike- 

tahoei, sedjak pertengahan ta- 

hoen 1938, ada didjalankan 
atoeran baroe tentang vracht- 

auto. Atoeran itoe belakoe pada 

12 traject dipoelau Djawa, baik 

centoek vrachtauto sewaan, ma 

oepoen oentoek vrachtauto ke- 
perloean sendiri. Menoeroet atoe 

ran itoe ditraject itoe, semoea 
vrachtauto mesti mempoenjai 
soerat izin dari Directeur van 

Verkeer en Waterstaat. 

Sekarang atoeran itoe berla- 
koe djoega ditraject Tjiamis — 
Koeningan — Tjirebon. Hal itoe 
soedah dipoetoeskan dengan 
beslit Goebernemen tanggal 16 
Januari 1940 No. 23. Beslit itoe 
soedah di'oemoemkan antaranja 

dalam Javasche Courant Ud 
gal 2 boelan ini. 

'Peroesahaan vrachtauto . 
soedah enam boelan lamanja bi- 
asa mendjalankan vrachtauto, 

jatoe atau lebih dari itoe, ditra- 
ject Tjiamis — Tjirebon, djadi 
sedjak boelan Augustus 1939, 
»eroesahaan itoe boleh menda- 
»at soerat izin, asal soerat per- 
nohonan meminta soerat izin 
lisampaikan djangan liwat sa- 
toe boelan sesoedah pergoemoe- 
man beslit itoe. 

Keterangan jang Tebih Ilan- 
ijoet dapat diminta kepada Ver 
keersinspecteur di Batawi, Disi 
ioe ada djoega disediakan mo- 

del soerat permohonan. meminta 
soerat izin dan biljet tanda 20e- 
dah membajar ongkos mengoe f 
moemkan permintaan itoe. 

  

Madjallah baroe? 
Dengan pendiriannja Kern- 

lichaam di samping J.ILB. dan 

berhoeboeng dengan makin ber- 
tambahnja anggauta2 dan per- 
hatian kini ada dalam niatan   

1
 

P3 
at 

-hat. 

saan poissi. (Rep). 

  

»Fjokronegaran” kekantor kita. 

Menambah penge- 
tahoean moerid2- 
nja. 

“Tiap pergoeroean jang dari se- 
dikit kesedikit mengoesahakan 
soepaja moeridnja mendapat pe- 
ngetahoean lebih banjak diloear 
peladjaran sehari2, maka sekali- 
sekali mereka mengoendjoengi 

salah satoe badan atau peroesa- 

haan. 
Tadi pagi moerid2 dari pergoe 

roean ,,Tjokronegaran” di Djati 

Petamboeran (Tanah Abang) No. 
19, telah mengoendjoengi kantor 
Pemandangan dan Pembangoen, 
bagian redactie, administratie, cor 

rectie, drukkerij, mesin2 dll. di- 

bawah pimpinan goeroe2nja toe- 
an Soemitro dan So e- 

pardo. Mereka menaroeh ba- 
njak perhatian pada keterangan2 
jang dilakoekan oleh stafredactie- 

Nee Bo eadoro. 

. Championship dari B.T.A. jang 

ramai. 
Siapa sadjaboleh 
lihat. 

Minggoe besok 4 Februari '40 

dimoelai djam 7.30 pagi diatas 
baan dari Studentenhuis Batavia 

(Pegangsaan 17) akan diadakan 

pertandingan competitie jang pa- 
ling penting diantara P.T.C. 1 dan 
Chung Hua 1. Single pertama an- 
tara Java Kampioen: Samboedjo 

Hoerip, dan Chinese Champioen 
dari Batavia Liem Joe Djiem ada 

menarik “hati besar dan djoega 

single ke 2 antara Katili dan Lim 

Keng Kim akan berdjalan ramai 
sekali. 

Entree tidak akan dipoengoet 
maka semoea orang bisa datang li- 

Boeat wedstrijd ini Bestuur 
dari Studentenhuis Batavia ada 
sediakan satoe speciaal beker boe 

at jang menang, bersama wissel- 

beker jang soedah dihadiahkan o- 
leh ,,Oversea Chinese Banking 

Corporation”, 

Pendjoealan moelai sekarang. 

Goena mendjaga 

djangan kekoera 

ngan tempat. 

Beberapa hari jang laloe telah 
kita oemoemkan, bahwa perhim 

poenan peladjar2 Indonesia (P 

PPI) akan mengadakan pertoen 

djoekan tonil di Schouwburg, 

dengan memainkan tonil toeli- 

san t. Sanoesi Pane. 

dengan moedah, maka soedah 

mana orang bisa membelinja. 

Djoem'at dan Sabtoe, tanggal 9 

kartjis itoe di Sehouwburg sen- 

diri, moelai djam 8—11 pagi. 

Poen bisa beli kartjis paatehet 

spreking, 

Segalanja ini oentoek memoe 

ton djangan sampai kekoera- 

Oentoek membeli kartjisnja 

disiarkan beberapa tempat di-| | 

Tetapi kini ada lagi jang lebih | 
moedah, jaitoe: nanti pada hari | ' 

dan 10 boelan ini akan diadakan | 
kesempatan -oentoek membeli | #u 

dahkan orang jang akan menon | 

    

    

   

      

Pada muinggoe jang lalos 

»ANAK KEMBAR SIAM”, 

Programma V.B.O. 

Minggoe, Februari 1940. 

Res. le kl. B. 

SV.L.A. 3 — V.LO.S. 3 Karang- 
" anjar 

Res. 2e kl. 

B.V.V. 2 — Sparta 3 Sparta 

3e klasse 

K.O.LEF.F, 1 — Hercules 3 

Kebon Sirih 

4e klasse A. 

V.L.O.S.5 — C.HLA.A. 2 

4e klasse B. 

S.D.L. 5 — Oliveo 5 Kebon Pala 

Vios 

  

College van Gedelegeerden. 

Sidang Kemisil 

Februari 1940. 

Jang dibitjarakan jaitoe ren- 

tjana ordonansi boeat meroebah 

lebih landjoet dan menambah 

peratoeran tentang perhoekoe- 

ngan keoeangan antara Negeri 

dan zelfstandige gemeenschap- 

pen (iocale ressorten). Rentja- 

na ini dimadjoekan berhoeboeng 

dengan rentjana ordonansi jang 

Giterima oleh Dewan Rakjat 

boeat meninggikan banjaknja 

opcenten jang ditarik dari in- 

komstenbelasting dan dari ven- 

nootschapsbelasting, dan selan- 

djoetnja berhoeboeng dengan 

pemegangan tarief 4 procent 

dari loonbelasting. 
Toean Mogot (P.P.B.B.) 

memadjoekan pertanjaan,. ke- 

napa zelfstandige gemeenschap- 

pen tidak dapat toeroet dalam 

pendapatan jang lebih tinggi da 

ri belasting2 jang dimaksoed. 

Memorie yan Antwoord tentang 

hal ini  koerang djelas boeat 

pembitjara. 

Wakil Pemerintah, toean De 

Waal (Regeeringscommissaris 

boeat Bestuurshervorming da- 

lam Dines Oemoem) memberi 
pendjelasan lebih landjoet dan 

mencendjoekkan, bahwa dalam 

merantjang begrooting 19409 te- 

lah diperhatikan hal ini. Inipoen 

soedah ditjantoemkan dalam 

nota keoeangan. Djika sekarang 

dalam hal ini diadakan peroeba- 

han, maka hal-ini dengan tak 

dapat ditjegah lagi berakibat 
boeat begrooting Negeri tahoen 

1940. 

Toean Mogot (P.P.B.B.) 

dalam termijn jang kedoea ti- 

dak akan berpedato. 

Rentjana ordonsi kemoedian 

dengan soeara boelat diterima. 

Sesoedah itoe rapat terboeka 
ditoetoep. 

  

    J.I.B. oentoek mengadakan club ngan tempat. 

ANAK 

di Palembang telah dilahirkan anak 
seperti jang terloekis dalam gambar. Adapoen baji itoe mempoen, 
2 kepala, 8 tangan (digambar tangan jang satoe tak nampak). 
golongan menjeboetnja kelahiran 

Satoe kedjadian jang boeat Palembang sangat menggempar 
toelis toean S. Soedirman dari sana. Anak ini hanja beroesia sedja: 

Sepgadjaag djaian 
  

NASIB, NASIB. 

— Oedjan teroes! Tida besar, 

tida ketjil. 

Orang diem diroemah. Minoem 
teh panas atawa kopi panas, pa- 
ke koeweh roepa-roepa. 

» 

Didjalan ada jang bertereak 
— Es-lilin, es-kriem!! 

— Deerenn,  doerenn 

djoeng!i 

— Dermajoe, dermajse, mang- 
ga dermajoe!! 

— Ramboetan, si njonja, atjeh 
manis. dan lain-lain lagi! 

kui 

tan- 

Badjoenja soedah basah-koe- 
ioep. 

Badannja gemeter sebab kedi- 
nginan. 

Dagangannja tida lakoe. 

Di roemah anak-bini menoeng- 
goe. 

Perbetnja soedah lapar. 
a 

Semalem-maleman pake damar 
berkeliling, menawarkan daga- 
ngannja. 

Pintoe-pintoe  roemah soedah 

ditoetoep sebab oedjan. 

Jang beli tida ada! Kang toem 

bas boten . wonten. Noe ngaga- 
leuh, henteu aja. 

GEMUK. 
  

Kongres P.P.P,B, 

Kepada Aneta diberitakan, 

bahwa P.P.P,B. (Perserikatan 

Pegawai Pegadaian Boemipoe- 

tera) besok boelan Mei 1940 ber- 
kongres di Betawi. 

  

  

Boedi- Arti - 

H.LS. 
(erkerd bij besluit dir. O&E 

no 13532 B) 

Anggota Boad Pergoeroean, 

Partikelier Indonesia 

Sehakel klas (Illa). 

Voorklas : 

Boekoe2 gratis. 

PONDOK ROTAN 83.   
    

“ami tanda 

Batavia-0, 

KEMBAR SIAM. 

diloear kebiasaan ini seb 
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rak Tn taka: 
1 ana Lana pe 

: Na tone dengan d-| 

nan Sana ada dir 

Dewan Ra'jat, 
| setelah mendengar perma' 
loeman Wakil Pemerintah 

'boeat oeroesan — Binnen- 
landsch Bestuur didalam si- 
.dang pada tanggal 1 Febru- 
ari 1940 tentang mosi-Soe- 

“roso jang berkenaan dengan 
2 penetapan harga paling ren- 
. dah jang haroes ditentoekan 
dalam kontrak sewa tanah 

zitt. 1935-1936, Ond. 100- 
st Hy), 

merasa ketjewa atas tjara 

   

  

GAN DI TIMOER 
Mal D0 maaonu. 

j Djepang soedah mengoeasai pan- | 
| tai laoetan Tiongkok. 

43 o 1. i 0 "Kabin (Trans- 

" Spoi Djepang kini soedah 

| Idapat mengoeasai pantai-laoe- 

» |tan Tiongkok jang lebarnja ki- 
|ra2 3000 mijl, termasoek @joega 

|oetan terseboet” — demikian- 
lah oedjar keterangan2 dari 
Menteri Oeroesan Marine Dje- 

| pang jang dioetjapkannja hari 

  

gerhuis. 
Selandjoetnja ditambah poela 

'olehnja, bahwa angkatan oeda- 
ra Djepang didalam peperangan 

antara Djepang dan Tiongkok 
Jini soedah berhasil membombar 

| deer tempat2 jang penting jang 
mempoenjai arti strategie, ter 

'masoek djoega djalanan kereta 
api dari Indo-China ke Kun- 

| ming, sehingga oleh karena itoe 
dapatlah dipoetoeskan segenap 
perhoeboengan2 dari Tiongkok 

dengan negeri loearan. 
Menoeroet menteri itoe, Ma- 

rine Djepang ketjoeali mengha- 
dapi hasil2 jang diperolehnja 

itoe, akan djoega menghadapi 
segala kesoelitan2 dalam pepe- 

|pelaboehan2 jg. ada dipantai Ia | 

|ini, ketika diadakan sidang Hoo | 

ngannja dengan Tiongkok. 

Akan timboel peperangan di 

Nanaing, 

Chungking, 
| (Reuter): 

Pemerintah melakoekannja, 
oleh karena mana Ia seka- 

rang beloem bisa membikin 
pertimbangan atas mas'alah 
itoe, termaksoed dalam soe- 

'al ini djoega dari mosi ta- 

hoen 1936. : 

    

    

  

Kemis 

goean tentang keadaan militer 
Ben IDjepang-Tiongkok, djoeroe bi- 

Demikian boenji mosi itoe jang | tjara daripada militer Tionghoa 
oeboehi pendjelasan sebagai telah meramalkan, bahwa moem 

koet: kin akan timboel. pertempoeran 
Wakil Pemerintah boeat Oeroe | besar Gidistrict.,Nanning jang 

(san Binnenlandsch Bestuur pada letaknja didaerah Kwangsi-Se- 
nggal 1 Februari 1940 telah me | latan dan menoeroet pemanda- 

'nerangkan, bahwa pada dewasa (ngannjapoen pertempoeran ini 
— ini Pemerintah beloem bisa me- | tidak lama lagi akan terdjadi. 

sikap jang tentoe-tentoe | Djoeroe-bitjara. terseboet me 
soe' al jang terseboet dia- | nerangkan djoega, | bahwa pihak 

arena badan komisi jang di- | Djepang masih teroes-meneroes 
bentoek oleh Pemerintah, jang | mendatarigkan bala2 bantoean- 

poenjai kewadjiban menjeli- 
diki patoetkah atau tidaknja dia- 
dakan peroebahan dalam Hoe- 

Sewa Tanah, beloem mem 
tentang hal itoe, 

pengoesoel mosi itoe 
patan, bahwa soe'al jang 

ekan aa toean Soeroso 

taksir bahwa . kekoeatan dari 

| masoekan2. Djepang didalam dis 
trict ini jalah .koerang-lebih 3 
setengah divisi atau terdiri dari 

100.009. orang, jang soedah ber 

'Tkoempoel diantara pantai-laoe- 

tan dengan Nanning. 

Djepang masih. 'teroes bergerak 

madjoe. 

Poen diterangkan djoega, 

bahwa sebagian daripada pa- 

dengan peroebahan2 | ssekan2 Djepang, jang kini soe- 
Sebab, tidakkah oleh | jah berada disepandjang djala- 

1 e j0e | han raja disebelah Timoer-La- 
ntrak2 sewa tanah termijn | set sedikit dari kota Nanning, 
at £ dengan Tg sangat ren | kini poen soedah bergerak te- 

| roes menoedjoe arah ke Timoer, 

sangat boleh djadi bermaksoed 

akan menggerebek pasoekan2 

Tionghoa jang sekarang soedah 
bergerak madjoe dari Pingyang 

ke Nanning, 

Naam an esa 

   
Lahat ios  Hadtnkan se- 

: Menarana tahoen jang soe- 

   jadi Kekedan gandjil ini sa- 
Pe tidak ane itoe menerangkan: 
    

Didalam pemandangan ming- | 

nja ke Kwangsi-Selatan dan di | 

“Lebih djaoeh djoeroe-bitjara | 

»Pasoekan2 Tionghoa soedah 

“Ibersiap-lengkap oentoek me- 

noendjoekkan — perlawanannja 
terhadap pasoekan2 Djepang di 

1ja | galam daerah int”. 
Adapoen tentang pertaroe- 

: ngan2 jang terdjadi disebelah 

Barat dari daerah Suiyan (Mo- 

ngolia-Dalam), lebih tegas djoe 
roe-bitjara toe menerangkan, 

bahwa pasoekan2 Djepang, de- 
ngan terbagi atas tiga boeah 
barisan, soedah berger 

djoe kearah Wuyuan, seboeah 
.|tempat pangkalan dari .pasoe- 

—. Jkan2 Tionghoa didaerah Suiyu- 
. Jan-Barat. 

| Selandjoetnja 

   

. diterangkan 
c- |nocka oleh djoeroe-bitjara. terse 

    

   hoa soedah melakoekan perla- 
ij kit 

    

jam-antjam kota Paotow,   Te Ta Djepang. 

ang |boet, bahwa. pasoekan2. Tiong- | 

  

3 (Samokigan dari pagina 1 1» 
“Kapal dagang Noor- 

wegen. 
Milaan, Djoem "at (CP 

| ocean): 

Soerat kabar 
Sera” mengoemoemkan sebogah 
interview jang diboeat oleh kores 

doedoekannja kapal2 Noorwegen 

tentara Perantjis dimedan barat. 

Volkenbond bersidang. 

Geneve, Djoem'at (Havas) 
Komite-organisasi dari komite 

sentral bagian oeroesan ekonomi 
dan sosial, dimana menoeroet poe 
toesan  Assemblee menoeroet 
kabar akan dilangsoengkan pada 
7 Februari di Den Haag. 

Dalam pertemoean itoe Volken 
bon akan diwakili oleh Joseph A- 
venol. Pemerintah2 jang hingga 
kini mengirimkan keterangannja 
oentoek toeroet mengoendjoengi 
persidangan di Den Haag itoe ia 
lah dari Inggeris, Peraritjis, Bel 
gia, Nederland, Noorwegen, Ar- 
gentinia, Zwitserland dan Toerki. 

Makioemat Peranftjis. 
Paris, Djoem'at (Reuter): 
Makloemat pagi dari pehak Pe- 

rantjis menjatakan tiadanje berita 
penting. 

Makioemat malam. 
Paris, vjoem'at (keuter): 
Makioemat malam menjatakan 

uada berita penting. 

Perang ekonomi. 

Londen, Djoem'at (Reuter) 

Mosi jang disorongkan oten pai 

tij SOsial diana memoeat Oesuci 

jang berkenaan dengan keekono- 

unan Oleh Lagerhuis teiah ditoiak 
uengan soecara 185 melawan 90. 
majelis itoe menerima amende- 
ment dimana dinjatakan kepenti- 
ngannja mosi itoe dan akan diatu 
Dil tindakan oentoek memperkoe- 
at ekonomi Inggeris. 

Larangan boeat kapal. 

Den Haag, Djoem'at (A. 
NP: 

Staatscourant ' memoeat oen- 
dang2 oemoem dari komendan 
benteng di Den Helder dimana di 
larang sama sekali kapal dli.nja 

Maka 

Firma 
Batavia-C.   | ebooa 1 kota jang soedah diram 8 

  

    

   

  

   

  

   

  

     

      
     
   
    
    

    

    
    

  

    

   

    

»Corriere della | 

pondennja di Oslo dengan minis- | 
ter Noorwegen oeroesan loear ne h 
geri. Minister itoe menerangkan, | 

| bahwa berhoeboeng dengan ke- 

banjak kehilangan anak kapalnja ' 
imalah melebihi dari ikeroegian 

PEMANDANGAN” 
  LOL ENPSAAAA OMerugn ra ma Mana TA AN EN 

berada Uk laoetan Texel, 
Terschelling, Ameland dan lain? 
“batas jang akan ditetapkan. Cou 
rant itoe djoega memperma'loem- 
|kan oendang2 jang dikeloearkan 
oleh opperbevelhebber dimana di 
|larangnja melaloei daerah laoetan 
| Hellevoetsluis. 

Bangsa Nederland. 
Den Nag Djoem'at (A. 

NP.): 

Menoeroet kabar minister oe- 
roesan defensie telah memoetoes- 
kan oentoek memberi verlof pan- 

| djang kepada mereka jang telah 
| memasoekkan diri dalam dienst- 
plicht, tetapi sebeloem diadakan 
mobilisasi masih berada dinegeri 
jang toeroet berperang. Peratoe- 
ran ini mengenai 973 orang dan | 
akan diadakan pada boelan Maart 
ja.d.  Kebanjakan mereka berdi- 
am di Djerman, tetapi Djerman ti' 
dak soeka memberi visum, bahwa 
mereka  benar2 masoek dalam 
dienstplicht. Didoega, bahwa dji 
ika dengan verlof pandjang ten- 
toenja akan diperbolehkan. 

DJEPANG. 
Tentang ketjelakaan kapal Presi- 

dent @Guezon. 

Didjelaskan oleh 
seorang gezag 

Toer de 

OK 
Ocean) : 

Keterangan tentang gamba- 
ran dari pemberian per tolongan 
kepada penoempang2 dan anak2 
boeah dari kapal ,,President 
@uezon” kepoenjaan »Philipine 

Kemis (Trans- 

1!Mail Line” telah dioetjapkan 
oleh gezagvoerder dari kapal 
Djepang ,,Ukishika Maru”, ke- 
|tika ia tiba di Kobe sebagai be- 
rikoet: 

Pada tanggal 27 Januari pa- 
Ji, kita telah tiba ditempat ke- 
:Jelakaan terseboet. Kapal ,,Pre 
sident Guezon”, seboeah kapal 
bencempang jang besarnja 
14.000 ton, soedah melanggar 
seboeah goenoeng-batoe jang 
etaknja disebelah Selatan dari 
poelau Tanegashima, jang moen 
!joel kira 12 kaki dari laoet dan 
kapal terseboet, ketika itoe se- 
Jang akan karam. 

Kita laloe memberhentikan 
mesin? dari kapal kita itoe pa- 
Ja soeatoe tempat kira2 300 me 
'er djaoehnja dari pada kapal 
President @uezon” itoe. Kita-   

Meja Hami 

Harga ditoeroenken 
Termijn ringon 

Pasti satoe kabar jang mngzirangken waktoe . - barang barang naik harga seoemoemnja! 
itoe, djangan en lantas ambil 

  

Speda Inggris tersohor seloeroeh doenia! 
Tjantiknja potongan tida ada'band rgnja! 
'Memoeasken dinaiknya tida ada Jawannja! 

)0en beroesaha oentoek mende- 

   

  

djoemlah orang2 jang soedah di 

  

  

  

  
  

  

  

  

    

FEBRUARI 1940 
Minggoe TJATETAN 

Senen It 

Selasa |- 

Rebo |- 

Kemis j1 ' 

PA aa aa 
Saptoe |3 Pemandangan 

  

   
    
    
        
3 Soekardi      

     
       

     
     BP actecursus, Hoofd HLS. 
"3 Mangkoenegaran,     

     

  

    
  

kati kapal itoe. Ketika itoe kea- 
daan laoet itoe agak sangat boe 
roek, tetapi pada djam 8 pagi 
kita soedah berhasil mengambil 
doea bocah perahoe pertama 
jang berisi orang3 perempocan 
dan anak2. 

Dengan tjepat poela, orang2. 

moedian karamlah kapal »Presi 
dent @uezon” itoe. 

Beberapa orang2 jang telah 
ditolong itoe mendapat loeka2 
ringan, sedangkan ada poela 
jang lainnja jang pingsan. 

Ketika orang menghitoeng 

tolong itoe, ternjata bahwa ada 
doea orang jang hilang. 

Ketika itoe kita teroes berla- 
jar mengelilingi tempat ketje- 
lakaan itoe dan kita soedah me- 
nemoci seorang jang sedang 
doedoek diatas sebilah kajoe jg. 
hanjoet dilaoet itoe. Iapoen soe 
dah kita tolong, tetapi jang lain 
nja tidak bisa diketemoekan, 
walaupoen kita dengan soeng- 
goeh2 mentjarinja”. 

jang laingnja soedah dapat kita ' : 
tolong dan setengah djam ke-' £ 

     
     

2 Poerwokerto. 
     

        

    
   

      

  

   
     

    

    

  
8 pat tawakal dan ichlas: 

       

    

  

8 jang terang dan 
$ poerna. 
2: Poerwokerto, 23 Jan. 1940. 

Atas nama familie almar- 
hoem. 

Nji Soekardi 
Karseni. 

  

     

AAA 

AVOND-CURSUS 
@ B0EKHoOUDEN 
@& HANDELSCOR. (Ned: 

& Engelsy. 
@ STENOGRAFIE 
@ TIJPEN 
@ K.A.E. BYWERK. ENz, 
PEMBAJARAN: cursus: 
(3905 Privaat f 4— 

BOEK A4: 1 Febr. 1940. 
Keterangan: 

»SKASATRIAN”   Petodjo oedik 15 Bat.-C, 

  

  

      

Obral Besar ! 
Dari roepa2 Kemedja, Pyama, Poloshirt, Sweater, Kaos 

kaki, Band koelit, Dasi aa pakan 3 anak2. 

      

   

  

   

        

     
  

Fabrikaat Inggris klas satoe jang 

   

9 INNA LIL Hi waw. f 
$ Na-ILL IHIRADsiopN 
$ Kami R. Nganten Karse- 5 
H ni Soekardi, isteri Raden $ 

(Hoofdactecur- $ 
$ sus Solo) almarhoem, me- # 
€| ngatoerkan sangat terima B 

4 kasih kehadapan padoeka H 
Toean2: Directeur Hoofd- P 

Cursis- 8 
F| ten Hoofdacte, Tocan2 Goe $$ 
MH roe2 tjabang P.G.I. Solo H 
$ dan kepada Toean2 jang M 

4 lain, di Solo dan di Poerwo $ 
2 kerto, jang telah memberi $ 
# pertolongan roepa2 ketika Bs 
5 sakit dan meninggalnja 5 
& Raden Soekardi pada tang 8 
$ gal 20 Januari 1940 di So- B 

4 lo jang laloe dikoeboer di 

| Kami atas nama familie $ 
# ta” dapat mengatoerkan 8 3 apa2 lagi ketjoeali memoe- 
8 dji soekoer kepada Toehan $ 

atas pertolongan padoeka 
# Toean2 semoea. Dan moe- $ 
4 dah-moedahan kami jang P H ditinggal selaloe menda. 7 

begitoe djoega jang telah 5 
# berlajar mendapat djalan 3 

sem- . 

  

tersohor 

KWALITEIT SANGET BAIK 

BARANG SANGET KOEAT 

HARGA SANGET MOERAH 

TERMIJN SANGET RINGAN 

dengen   
LAM TJOEI 

Bandoeng 

10 x f 6.50 atawa 20 x f 375 

Compleet 

Kettingkast Oliebad dan” 
Rem Trommel 

KENG 
Soekaboemi 

    

   
   

  

   

    

   
   
    
   

  

   

  

   

    

    

      
      

       

    

    

    

    

      
     
   

       

     
   

   

     

    

  

   

    

            

       

   

    

    
     

  

         
     
    

    
   
   

    

   
   

  

     

    

   

     
    

    

   

    

      

  

   
    

   

  

     

    

     

   
   

  

   

  

  

      

     

          

           

   
      

      

      

      

  

          

    
      

      

     

  

         

  

    



  

    
      

, | Ini malam 

dan malam 

  

   

1 

FILM INDONESIA JANG PALING S 
NA DAN RAPIH    

   

  

   

aa: 
Pars 

  

    

  

    

  

MISS ROEKIAH — 
Rd. MOCHTAR — 
EDDY T. EFFENDI 
berikoet KARTOLO 
—SAPRIE - MOESA 
dan ALI dibavtoe 
oleh ratoesan orang 

lagi. 

  

   

    

   

        

   
   

       

    

     
  

    
BIOSCOOP 

Batavia-C. 

Boeat hari Rebo 31 Jan. Iimpe Minggoe 4 Feb. 40 

/IHE ADVENTURES 

    

   

  

  

2IALTO 
Senen 

     
      

    
    

   

      

    
   
    

     

  

    
    

    

    

        ka 

T Hi AR i A : 
Maopga Resar 

  

Pn BIOS 
      

Ini malem 3 Feb-, '49 tjoema 1 malem sedja 

FILM TIONGKOK 

,Mait Hidoep” 
Besok malem, 4 Febr. 40 dan malem brikcetnja 
Tiongkok poenja film? Tarzan jang pertama dan 

menggemperken: 

Tarzan Tiongkok" 
MaTIMEE Minggoe 4 Febr. '40 tjosma main 

1 kali sadja moelai djem 4 sore: 

.Paroled To Die" 
Dergan 

BOB SIEELE 
itoe djago cowboy jang tida asing lagi boeat 

penonton. 

  

  

  

  
   

  
       

       

   
   

  

    
    

SN RERE YAA GNI TR NN NMR aan SPA TAPE TAPIN ERROR  NGESIA 

Malem pengabisan mempertoendjoeken 

PRINS THEATER 
143 & 9,49 

VICTOR MeLAGLEN — JANE CARR dalem 

DICK TURPIN 
(Bandit jang Bid'aksarna) 

HARI MINGGOE MATINEE: 

.....moslai djaml)pigzike2... moelai djam 4 sore 

THEATER KE 3: 

The Malayan Revue ambil tjerita 

» MENETEPKEN DJANDJI” 

#| Datenglah saksiken ini tjerita jang diatoer setjara menarik 
dan memoecasken! extia2 jang akan menggoembiraken hati 
camics2 jang bisa bikin penonton2 ketawa terpngkei2! 

  
  

      
    

   

       

  

   

  

   

    

    
   

      
     

    

  

   

  

ke 1 

  

     

  

    

   

    
   

       

  

THE HAPFY KOEPEL: 

KKONTJONG AVOND 
    

    
  

  

  Or 
ROBIN HOOD" 

(Riwajatnja Robin Hood) . 

Iri dia satoe Meester Werk keloearan dari Warner 

Bros, berwarna menosroet kepinteran techn'ek 

film dalem tahoen 1938 ini, dan mengambil tjerita 

jang soedah termashoer sekeli diseloeroeh doenia. 

Dateng siangan sedikit! — Tidak pake extrafilm ! 

    

       

          

  

Harga tempat naik sedikit: 

Baleon £ 0,66 — Loce f 0,50 — le kl, f 0,36 
2e kl f 0,24 — 3e kl. f 0,15 

BEE ARIE BEN BARA 

FKA#ILLISSEMENA 
DIPOETOESKAN dengan vonnis 31 Januari 1940 R. Cs. 

  
  

   
    

GLODOK 

MA 
— 

ORION 
BATAV 'A 

  
  

Ini malem Pengabisain 

of WASHINGION 
SOUARE”" 

dmgen ALICE FAYE — TY3ONE POWER 
AL JOLSON ! z3 

Satoe film jang besar sekali dengen dsea Bintang 
f£ lm jang terkena'. 

sROSE 

Moelai 4 Feb. 1940 dan malem brikoetaja 
E CALLINGALL 

SrARS' 
dengan EVELYN DALL — BI ISABETH WE LCcH 

Lagoe2 pertiintahan jang sa get merdoe 

MATINEE 3 — 4 Febr, 1940 

Saptoe Minggoe djam 4 sore jae 

"nGIVE MEA SALON F3 

dengan MARTHA RAYE — BOR HOPE, 

OUEEN THEATER 
  
  

PANTJORAN 
BATAVIA 

  

Isi malem daa malen brisoetnja 

CHINESE TARZAN 
Awas! Djingan kariroe sama film TARZAN jang 

laen 

  

         

     

Dirameken oleh muz'ek Golden Star dengen Miss Soerip- 
Djocja Miss Jetty - bandoeng : 

Awas ! djangan sampei tida dateng saksiken 
an Groote Krontjong Zang Concours" 

— Mereboet Java-kampivenschap 1940 — 

pada tanggal 

8 dan 10 Februari di Theater ke 2 
SE BS Sa at as Sa Sa aan     

  

  

  

  

    

Dokter SALEKAN 
Arts 

   

  

“ 

p/ja Dokter 

Abdulrachman Saleh Y 
aris 3 

KWITANG ? 
Djara bitjara 5 —7 sore | 
Bosat panggil tel. 3905 WI. | 

uk 

Sa 

  

  

Memboeka praktijk 

| Noaa MOEDINEM | 
| Arts 
| Matrarianweg 107 telef. 

Batoek Redjan 
inilah penjakit lambat, jang moslanja ba. 
toek sedikit dan pada waktoe malam hari 
mendjadi lebih keras. Kemoedian sisakit 
dapat demam, mendjadi belisah dan tebersin. 

Batoek itoe lebih lama lebih mendjadi keras, 
berboenji lebih njaring dan lebih melelahkan. 
Dan iboe baparoen mendjadi takoet oleh sebab 
serangan? batoek itoe janz roepanja membinasa- 
kan. jang membikin anak itoe djadi pajah sama 
sekali, djika anak itoe mentjoba mengeloearkan 

  

| djam bitjara (poetri2 dan 

anak-anak) pagi 7.39 — 9 

sore 5 — 6 ketjoeali hari 

  Mr. P. Lugt: Lim Sin Biauw, saudagar, berniaga pakai merk 
Hok Seng — Toko Extra, Telokbetong, 

|. Dengan vonnis 2 Febr. 1940: 
“To Tjin Koen, saudagar, Poelasaren 50, Cheribon, P. W. van 

Leyen, tiada pekerdjaan, Gang Bruyns en Thyssen no. 1, Ban- 

doeng. 
—. MENDJALANKAN HAK RECLAME DAN/ATAU PRE- 

FERENTIE DAN MENGATOER BARANG2 CONSIG 
NATIE dalam boedel failiet TJONG NJAN MIE, saudagar, 
berniaga pakai merk TJONG NJAN TJONG, dalam toko di 

Gang Boeroeng no. 8 (Pintoe Ketjil), Batawi-Kota, pada hari 
Kemis 15 Februari 1940 dari poekoel 9—1 siang. Soerat-soerat 
bewijs soepaja dikirim pada Weeskamer di Betawi, Molenvliet- 

Oost 7, selambat-lambatnja pada hari Senen, 12 Februari 1940. 

VERGADERING oentoek VERIFICATIE poekoel 10 pagi 
dalam gedong R. v. J. Betawi tanggal 21 Februari 1940. 
(djadi tidak pada 24 Januari 1940) OH SIAUW LAM, berniaga 
pakai nama, ,,/Moderne Luxe Staalbuisledikanten en Meubel- 

#fabriek ,,Roxy”, Palembang. 
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe 

melihat, di kantor Griffier R. v. J. (Salimannja di Weeskamer) 
moelai 6 Februari 1940 selama: 

| 4 minggoe Kwee Gin Sioe merk Tjan Gwan Hoo, Moeara 
Doea (jang pertama dan penghabisan 076). 

2 voelan J. W. A. Doornebosch, doeloe di Bandoeng (jang 
ama sementara conc. 1096). 
BERACHIR sebab dihapoeskan dengan poetoesan R. v. J. 

tanggal: : 
19 Jan. '40 Tjiong Mei Lin, Telokbetong, 

24 ,, 40 Njonja Tan A Siong merk Njie Fo, Klender, Mr.- 
Cornelis, € 

24 ,, 40 Oey Kok merk Tjo Seng (Sen), Palembang. 
  

  

Tetep beroepa Emas, 
tapi harcanja sanget moersh 

Perijasan lapis-emas 22 krt. (emas oekon terbikin menoeroet pen- 

dapatan modern dari Ingenieur English. lapisannja aloes dan radjin, 

koewat tanggoeng 10 tahoen dengan soerat dan model-model barang 
paling baroe (Model 1939). 
Gelang tangan oekiran berkembang 

Gelang rantei di-ijasin dengan rantei ketjil boeat 

per paar f 8.50 

madalion » stuk f 6— 

Gelang krontjong oekiran berkembang : . 

"3 (2 matjem 6 stuk) ,, stel f 7.— | 

Madalion boeat gelang rantei atawa kaloeng a Petak uji se 

Rantei kaloeng model bidjiketimoen atawa lain 
model ,, stuk f 3.— 

Haarspeld roepa-roepa matjem model Preanger ,, stuk f 4—- 

Kebajak speld roepa-roepa matjem model paling 1 

baroe (brikoet ranteinja ,, stel f 4.50 
Rantei horloge model biasa : » stuk f 5— 

Rantei horloge pakai stempel knop Bok Jaa 

Djoega djoeal: Giwang markies bermata 14 bidji gosokan briliant 

dan teriket emas 22 krt. Harga per pasang f 15.— 

PRIJSCOURANT-BERGAMBAR BOLEH DIMINTA GRATIS: 

HARGA TERSEBOET BELOEM TERITOENG ONKOST KIRIM, 

  

  

  

   
    

    
| 
| 
| 

| 
: Mr.-C, 408, |! 
| 

| 
| 
| 
| dahak tertimboen itoe soepaja sedemikian da- Minggoe dan hari besar. 

patlah ia bernapas. 
  

  

  

  

  

               

# Berikanlah pada anak toean Akker's Abdijsiroop, 
jang enak aan jang menehantjoerkan naa 

: - , mengoerangkan batsek, meringankan serak dada | 2 2 

Bevoegde en CURSUS iO-Ving2r3- | Hemejokan NN ae Melani. Hindarkanlah keadaan | ALI DAH LAN 

. Kundige 3 Bliadsysteom Sgehesh. ra an en Ha Pe MpARB Ha | 2 . : 

. aa enjakit asthma. Dan lagipoela, koeat apa toean 
Leeraressen Raythmisch Pisekani badan anak TEKAN itoe Pan lebih Ind. Tandarts (Dokter 

en Leerarem Sasi lemah, djikaiau Soean mengetahoei bahwa boat | Gigi) : 

5 2 i enjakit2 jang sedemikian ijsiroop moestadjab | Dg sn 

Laknat , Mn Sjooza kerdjanja, mengoerangkan batoek dan | MATRAMANWEG 44 — 

iding “NN Fractis amat mengoerangkan lamanja penjakit itoe! | Hg 

, aa Tiap2 sendok Abdijsiroop jang diminoem itoe | Teilf. Mc. 715. Fi 

j 2 membawa anak toean selangkan lebih dekat | mz Tetann (R PAS 

G, Sentiong 42 -—- Batavia-Centrim, kepada semboehan. | Djam bitjars (S-—Jl1 pagi 

g $ , | Lina 

Memberi akibat jang memoeaskan AKKER's ABDIJSIROOP | sari keraja. (5— 7 sore 
Dalam hal-ichawal mengetik mesin toelis boeat Batoek, Griep, Bronchitis, Asthma dan menoeroet perdjan- . 

: 11.35 seboemb atau f 2.59 seboemboeng besar, djian. 1 

bocat kantoorpractijk jang toelen Aeminana Pokana epab dan Kakan 2 3 1 J Fa) 

Tiap waktoe menerima moerid baroe. Mintalah prospectusi 
Aa 

Ge naa GENRE RE ES PA ae SR NE 

Diperpandjang 2 boelan lagi 5 
  

  
  

  — KALOE KIRIM OEWANG DOELOE DAPET ONKOST KIRIM VRIJ. 
Mini Goudsmederij ,$ AF ET Y”, Toeloengagoeng.     

    

    

—Lnetnaaaman— GROOTE UITVERKOOP 

  

    

  

  

Garantie DENGAN 500 KORTING | 
10 tahoen DARI HARGA BIASA, Dan 

Vulpen jang pa Atas permintsan orang banjak ' 

li bavoes Badminton Rackcts. harga doeloe harga sekarang 

1g 4 $ Multiply sama tali biasa. FE. 2— E 1—. 

le. Keloearnja tinta | New Robin sama tali Spiral F. 5.— F. 2.50 

selaloe tetep dan | Right ee 1 3 FE. 6— F 13001 

ra'a. British Tournament ,, - 5 Pe Et 2 skin 

: 05 ic FE. I— F. 350 
2e. Dipakainja enak | Service Neon i 2 

ag Meta Men or ANN : » 1? Patra 5. 500m 
ai : Final 5 5 3 FE, 10.— Es 500 tg 

keinginannja. President » » 2 Pil0e F. 5.00 | 

3e. Graveer nama di | Tennis Rackets. harga nesto 2 

vulpen - dengen |Morishita — wit Tropical gut F. 15.00 Roller skates F. 400 sa 

gratis — dari itoe Morishita » Bentley ,,  F. 18.00 Tennis Ball 2nd. 1 Ba 

Ra F Ma Ta p TAN ONSU hand FE. 1505 

va netana BORe Imp.T.  , Tropical ,, F. 12.50 Football Bladder an 
sa hilang. No.5 F. 0.50 ' 

4e. Harganjamoerah | Imp. T. v Bentley ,, F. 15.00 Eyeshade 2 F. 0.25 

sekali. Silverking » Tropical ,, F. 12.50 

: : Silverking » Bentley ,,  F. 15.00 Pesenan lebih dari f 10.— 

Gag Aan Volley » Tropical ,, EF. 15.00 dikirim dengan Franco. 

Pi $ £ 7.00 S Volley » Bentley ,,  F. 11.50 Price List gratis. 

sam par NI Special » Tropical ,,. F. 15.00 11 

Gag.ng Mana Special » Bentley ,, FE. 11.50 Badminton Sshuttle-Cock, 

| Ta ala na: f 2,50 —f 3, '0 (The Venus » Tropical ,, F. 12.50 Superroyal F. 2.50 per Do' 
Pesenan-pesenan loear Batavia bisa « 359— £ 4,00 sam-|The Venus ,, Bentley ,, F. 15:00 Sesvice FF. 250,» 

kirim rembours.Waktoe pesen minta pai £ 12.50. Footbalis. Crown EF 250 

keterangan, bagaimana toelisannja Model ..N“ Merk T. ist guality j - 7.50 Hercules. EF, 250 St 

haloes, sedeng atawa kasar Dan i Merk T. 2nd. ,, Pena pu) 3 

GA ata ag. Tw Pn ne hitam £2.00 ra eperisotr F. 0.50. Badminton Net, Ls 
arna-warna gagangnja. f4,10. Gagang StreeP: | Ankle Deker F. 0:0 Ist guality IR 

ii, : f 3.00— f 4,59. Ga- |Knee-Deker F. 0.50 2nd. ,, Kg 
TOKO Bi gang Warna-warna : | Football Pomp he 100 : 

Kramat 14 ban Batavia-C. £ 450 -£ 5,00-£600| A1 FA SPORTS Pasar Raroe No. 3 Bat..C, (Jaya! 

Tel. 1981 Wl. £ 580 Na AAN ET AA Nan IE    Sa 

  

       
  

            

 



    

Soematera. 

(Kalau ditilik sepintas laloe 
adja tentoe telah sepatoetnja- 

lah rasanja anggota Boemipoe- 

era didaerah itoe ditentoekan ' 
.memilihnja. Tetapi sebe 

raad setempat-setempat 
: bocah itoe, ketjoeali ge- 

'meenteraad Medan dan Pema- 

- Siantar, kewadjibannja ti- 

'ada loeas dan hanjalah sebagi- 
an sadja pendoedoek negeri 
jang diwakilinja, jaitoe anak 
boeah Goebernemen (landson- 

   
   

        

   

   

  

    

  

   

  

Itr Sg 

ta jang dipilih itve akam diang- 
“kat 5 orang anggota Belanda. 
Ketika mengangkatnja itoe hen 

daklah dioesahakan soepaja ang 
gota-anggota jang akan masoek 

dewan itoe orang jang ahli-ahli. 
Peratoeran tiada menjeboet, 
bahwa mengangkat anggota- 

anggota itoe haroeslah berhoe- 

boeng dengan hal mewakili se- 
soeatoe daerah. Diatas telah di- 
oeraikan tadi apa sebabnja da- 
lam hal mengangkat anggota 

bangsa Boemipoetera halnja. 

Anggota-anggota wakil ra'jat   derhoorigen), karena raad itoe 

terletak semoeanja didaerah 

estuur. 

    

    

      

     

  

       

    

    

    

   
   

     

    
    

     
    

     
   

     

      
     

  

     

    

  

   
     

    
    

   
    
      

    
    

   

  

    

     

   
   

  

    

     

  

     

     

    

    
   
   

    

  

    

    

    
   

Kewadjiban dan kekoeasaan- 

dibatasi oleh landschap- 
— Jandschap itoe. Anak boeah land 

. schap itoe boleh dikatakan tia- 
| sedikit djoega dibawah ke- 

.Berhoeboeng dengan jang ter 
seboet diatas itoe dan karena 

neenteraad Medan dan Pema 

' tang Siantar, jang tiada seperti 
raad jang 4 jang lain halnja | 

“toe, hanjalah sebagian ketjil ! 

 sadja. Pendoedoek Boemipoete- | 
| ra keresidenan itoe jang diwaki 

— linja, maka Pemerintah berpen- 
dapat bahwa tiadalah pada tem 
patnja, kalau anggota Boemipoe 

tera didaerah itoe ditentoekan 
dengan djalan pemilih. 

'Djadi boeat sementara lain 
1 pada kedoea angota Boemi 

tera jang akan ditentoekan 

dengan pemilihan itoe akan di- 
angkatlah delapan orang Boemi 

 poetera djadi anggota dewan, 
itoe oentoek mewakili kere- 

sidenan Atjeh dan daerah tak- 
loeknja, Soematera Timoer, Ta- 
panoeli, Riau dan daerah tak- 
'loeknja, Djambi, Bangka dan 
Belitoeng, Lampoeng dan Beng 
koeloe. 

5 Diatas telah Pa bah 
a seperdoea dari djoemlah 

rsi hendaklah dioentoekkan 
bagi anggota-anggota Boemipoe 
tera, soepaja betoel pembagian 
-koersi itoe. Djika djoemlah koer 

jang akan didoedoeki anggo- 
Boemipoetera ditentoekan 10 | 
jaknja, maka dewan hendak 
20 orang banjak anggotanja 

jang 10 jang dicentoek- 
gi anggota jang lain dari 

paga anggota bangsa Boemipoe 
a, hendaklah berhoeboeng de 
n jang telah dioeraikan dia- 

8 boeah dioentoekkan 
orang Belanda dan 2 oen- 
.ra'jat bangsa-asing-jang- 
an-orang Nederlander. 

Oleh sebab itoe tiadalah ke- 
ratan, djika ditentockan seka 

rang dengan langsoeng sekali, 
.. bahwa di Palembang akan dipi- 

lih seorang anggota Belanda, 
biar bila djoeapoen akan diada- 
ikan persekoetoean segolongan 
disana dan oleh sebab itoe poe- 

ah maka Pemerintah berpen- 
se a anggota-anggota 

stadsgemeente 
r boleh memilih 

anggota dewan itoe. 
Belanda itoe tiada ditoe- 
'atoeran itoe, djadi tiada 
dengan anggota-anggota 
dari pada ketiga anggo- 

   

   

        

  

        

| VONDS KEMATIAN 

Abonne's lamanja paling 
t 6 bola”, djika 

n2a1nggal, asal tidak me 
nosnggak, dapat uitkee- 

f25,— (dosa poeloch 

    

bangsa asing jang boekan Ne- 
Gerlander seperti anggota bang- 
sa Belanda itoe poelalah halnja, 
djadi kedosanja diangkat de- 

ngan tiada mengingat hal mewa 
kili satoe-satoe daerah. 

Menoeroet oeraian jang dia- 

tas ini, maka soesoenan dewan 

penasihat Svematera sebagai 
berikoetlah adanja: 

8 orang bangsa Belanda, 3 

orang diantaranja dipilih: 
10 orang bangsa Boemipoetera, 

2 orang diantaranja dipilih: 

2 orang bangsa Asing jang 

boekan orang Belanda. 

  

20 orang anggota, 5 orang di- 

antaranja dipilih. 

Seperti jang telah dikatakan 
djoega, anggota-anggota bang- 
sa Belandapoen hendaklah dipi 
lih poela oleh anggota-anggota 
(bangsa Belanda) raad setem- 
pat-setempat, jaitoe satoe og 
pada tiap-tiap tempat jang ba- 
njak didiami orang Belanda dan 
mempoenjai raad setempat-se- 
tempat, djadi di Soematera Ti- 
moer, Soematera Barat dan di 
Palembang. Seperti telah dite- 
:rangkan djoega, jang dipenting- 
kan dalam hal ini tiadalah hal 
mewakili sesoeatoe daerah. O- 
leh sebab itoe tiadalah akan be 
toel, djika diboeat peratoeran, 
bahwa wakil-wakil bangsa jang 
akan dipilih didaerah-daerah 
jang terseboet itoe haroes orang 
Belanda jang tinggal ditempat 
itoe poela. Djadi moengkinlah 
dipilih oleh anggota-anggota 
raad setempat-setempat dikere- 
sidenan jang terseboet diatas 
akan djadi anggota, orang jang 
tinggal diloear daerah kereside- 
nan tempat tinggalnja. Soepaja 
Belanda raad ketempat2 
di Soematera Timoer, terhadap 
kepada pemilihan anggota Be- 
janda dewan jang seorang itoe, 
bolehlah dipandang tjoekoep me 
wakili golongan orang Belanda 
jang tinggal dikeresidenan itoe 
Sebabnja ialah karena sebagian 
besar dari orang Belanda itoe 
tinggal dikota dan lagi karena 
raad-raad jang didaerah zelfbes 
tuur itoe lebih banjak mewakili 
pendoedoek bangsa Belanda da 
ri pada pendoedoek bangsa Boe 
mipoetera. 

Karena disinipoen djoega boe 
kan mewakili daerah jang di- 
pentingkan, maka Pemerintah 
berpendapat tidak ada alangan- 
nja, — sekiranja tidak ada lagi 
djalan jang lain, — kalau ang- 
|gota Belanda itoe dipilih hanja 
oleh anggota-anggota satoe ge- 
meenteraad sadja, asal sadja di 
dalam gemeente itoe banjak se- 
kali pendoedoek bangsa Belan- 

Ida, sehingga dapatlah dipan- 
| dang sebagai tempat himpoenan: 
“kepentingan orang Belanda se- 

perti jang dimaksoed diatas ta- 
di, jaitoe tempat jang boleh di- | 

berpengaroeh dalam hal beri 

menjoesoen dewan penasihat | 
itoe,      

lima NE bata TU 

| terlebih dahoeloe itoe, dan oen- 

Goeroe, Politie dan sebagainja, 

  

WAI PARTIKELIR INDO- 
NESIA” 

Disiarkan vi 

Persbureau,Arn- 

Fara, 
Berhoeboeng dengan kaba- 

ran beberapa hari jang laloe ten 

tang S.P.P.I. adalah Pembangoe 
ran kembali dari Perserikatan | 

Pegawai Perniagaan Indonesia 

(P.P.P.I) maka oentoek men- 

djelaskan segenap siaran jang 

toek melenjapkan salah paham 

jang boleh djadi dapat timboel 

karenanja, kita permakloemkan 
sebagai berikoet: 

Sebagaimana pembatja telah 

makloem, pada tanggal 3 Decem 

ber jbl. atas inisiatiefnja bebe- 

rapa kawan sekerdja, di roemah 

Piatoe Moeslimin Djakarta, te 

lah diadakan pertemoean. dianta 

tikelir dari Betawi dan sekitar 

nja. Maksoed pertemoean itoe 

tidak lain, melainkan oentoek 

meroendingkan bersama ten- 
tang perloe dan tidaknja kaoem 

Yoeroeh partikelir bangsa Indo- 
nesia mempoenjai sesoeatoe per 

koempoelan jang bersifat vak- 

»rganisasi oentoek kaoem boe- 

roeh oleh initiatiefnemer dite- 

rangkan dengan djelasnja dan 

bagaimana besar goenanja se- 

soeatoe organisatie ini terboek- 

ti dengan adanja perhimpoenan 
dari bermatjam-matjam golo- 

ngan kaoem boeroeh, misalnja 

dari kalangan S.S., Pegadaian, 

bahkan peroesahaan jang besar- 

besar poen memboetoehkan poe 

'a kepada persatoean (perkoem 
poelan), ini terboekti dengan 
adanja handelsvereeniging, Im- 
porteursvereeniging, Algemeen 
Landbouw Syndicaat dsb. lebih 
landjoet diterangkan poela ba- 
hasa dalam tahoen 1925 di Dja- 
karta telah pernah berdiri per- 
himpoenan dari pegawai Han- 
del dengan nama Perserikatan 
Pegawai Perniagaan Indonesia 
(P.P.P.I.) dan telah mendapat 
rechtspersoon, tetapi entah apa 
sebabnja hingga kini tidak ke- 
dengaran lagi soearanja, djadi 
hidoep tidak mati poen tidak ki- 
ranja. Oleh karena (setelah di 
selidiki Statutennja) P.P.P.I. 
itoe menoeroet pertimbangan 
pertemoean soedah tidak tjo- 
tjok lagi dengan keadaan dan 
keboetoehan boeroeh pada dewa 
sa ini, dan setelah dari bebera- 
pa jang hadir mengoetarakan 
pendapatan dan pemandangan 
nja maka dengan soeara boelat 
pertemoean menjetoedjoei men- 
dirikan perserikatan jang baroe 
djadi boeka P.P.P.TI. di 
bangoenkan kembali, sehingga 
dengan sendirinja S.P.P.I. b e- 
loem atau tidak ber- 

MAKLOEMAT ,SARIKAT PEGA- 

| pertemoean tsb. telah mengang:- ' 
kat Pengoeroes oentoek sementa | 
ra (Voorloopig bestuur) jang 
diwadjibkan memboeat rentjana 
Anggaran Dasar dan Roemah 
'Tangga dari perserikatan jang | 
akan datang. 

Setelah rentjana itoe selesai ' 
dikerdjakannja, maka oentoek - 
mengesjahkannja pada tanggal 
21 Januari jbl. di Roemah Pia) 
toe Moeslimin telah diadakan | 

| rechtspersoon. Lebih landjoet | | 
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MATI 
  

MEMBOENOEH 
Oleh Siti NOERALI 

TIDOERLAH ANAKKOE 
Oleh KAI KARIM 

DODOL “ DOFREN 
Oleh Miss MATAHARI 

  

ra kl. 500 kaoem boeroeh par- | 

| rapat pendirian. 

waktoe dari 
hingga poekoel 3 sore, 

kan: 

S.P.P.I. diakoe sjah. 

seloeroeh Indonesia. 
3. Pimpinan Oemoem (Ke- 

toea dan atau Penoelisnja) ha- 
roes terdiri dari orang-orang jg. 
penghidoepannja tidak terikat 
oleh perboeroehan. 

4. Soesoenan Pengoeroes oen- 
toek Tjabang Djakarta, jang 
terdiri dari: 

t. Soekardi Ketoea I 
t. S. Angrosoedirdjo ketoea II 
t. S. Adiprodjo Penoelis I 
t. Soeradji Penoelis II 
t. Margono Bendahari jang 
meroepakan pengoeroes harian, 
sedang oentoek pembantoe- -pem 
bantoenja haroes diangkat oleh 
pengoeroes harian sendiri. 

5. Mengangkat badan Penga 
wasan tjabang jang terdiri dari 
tt. R. H. Soebroto, Moh. Da- 
miri dan R.I. Brata. 

6. Oentoek sementara (sebe- 
loem ada P.O.) peker djaan P.O. 
dilakoekan oleh pengoeroes tja- 
bang Djakarta. 

. 1. Menjiarkan Anggaran Da- 
sar S.P.P.I. 

Perdjalanan tocan Mr. van 
Hoogstraten, 

Sebagai  diketahoei, kepala 
Kantor boeat Perdagangan, mr. : 
J.E. van Hoogstraten kembali 
pada tanggal 29 boelan Jan. 
jbl. dari perdjalanannja kene- 
geri Belanda. Perdjalanan itoe 
bermaksoed oentoek mengetahoei 
tentang berbagai keadaan da- 
lam lapangan ekonomi dan ber- 
toekar fikiran, baik dengan ka- 
langan2 pembesar negeri, ba- 
ik dengan kalangan- kalangan 
partikoelir, ja'ni tentang apa2 
jang diboetoehi Indonesia. 

Setibanja di negeri ini toean 
mr yan Hoogstraten tak dapat 
dengan segera mentjeriterakan 
tentang perdjalanannja itoe. Pada 
sementara itoe dia memberikan 
rapportnja kepada Pemerintah 
Hindia, Dan pada hari Rebo 
paginja baroelah toean Hoog- 
straten bersedia mengoemoemkan 
tentang hasil kepergiannja ke 
negeri Belanda. 

Terboekti bahwa perhoeboe- 
ngan jang pendek itoe, jaitoe   diantara tanggal 14 December 

“Rapat pendirian ini memakan ' 
poekoel 9.30 pagi . 

Achirnja rapat ini memoetoes N 

1. dengan officieel berdirinja 

2. SPPI. didirikan oentoek se 

    | SENEN 

  

Kota Bandoeng 
Oleh Miss NETTY 

IR. 1 semoea dapat did-ngar p da Plast Gramo- 
phoon ,,Tjap Kveda Doea” 

roko DEL:MA 

  

BATAVIA-C. | 
  

  

, dan tanggal 20 Januari, sangat 

baiknja. Hal ini moengkin oleh 

karena minat jang besar jang 

terdapat: dimana-mana tempat. 

Pada minister-minister toean v. 

Hoogstraten mendapat perhati- 
an jang besar boeat kepenti- 

ngan2 Indonesia dan hal demi- 

kian itoe terdapat poela didoe- 
nia partikoelir. 

Oleh karena itoe toean van 

Hoogstraten berpendapatan. 

bahwa, walaupoen banjak bebe- 

rapa hal dapat menjebabkan 

bahwa Indonesia dan negeri Be- 

landa oleh karena keadaan za- 

man jang memaksa, masing-ma- 

sing menempoeh djalan jang 

tersendiri, dan mesti memperha 

tikan kesoekaran-kesoekaran jg 

ada, bahaja boeat poetoesnjz 

perhoeboengan antara negeri! 

Belanda dan Indonesia dapat d: 
djaga. Sebab kedoea negeri itoc 

maoe memperhatikan kepenti- 

ngan dan kesoesahan masing2. 

Perdjalanan itoe ada penting 
poela boeat mengetahoei keada 

an dinegeri Belanda, dan kesoe- 

karan2 internasional jang ada 
dikeliling Nederland. Permoe- 
sjawaratan2 jang penting telah 

diadakan tentang : 

le. pembelian hasil Indonesia 
oleh Nederland. 

2e. peratoeran2 pelajaran. 

Tentang soal jang pertama 

soedah didapat hasil jang me- 

njenangkan jaitoe jang menge- 
nai peratoeran kopi jang baroe. 

Hal ini pada hari Senen jbl. soe 

dah dioemoemkan dengan pan- 

djang lebar. Peratoeran-peratoe 

ran jang lain poen diadakan, 

ja'ni bocat membeli djagoeng 

Indonesia oleh Pemerintah Ne- 

derland. Begitoepoen djoega pe- 

ratoeran boeat pembelian ka- 
tjang kedele. 

Selandjoetnja diadakan pem 

bitjaraan tentang memadjoekan 

pengelocaran kopra dari Indone 

sia ke negi2 Laoetan Tengah 

dan Skandinavia. Djoega telah 

diadakan pembitjaraan jang 

berhasil dengan Koloniaal Insti   tuut di Amsterdam. Sebagai di: 

  

ana anmmaas 

| ANGKA PENGHASILAN P.T.T. DIENST. 

  
  

  

1939 Post Telegraaf Telefoon Totaal 

Januari 1.045.295 394.687 657.001 ' 2.096.983 
Februari 1.117.121 326.031 654.785 2.097.937 
Maart 1.053.491 411.035 656.162 2.120.688 
April 1.090.638 338.160 663.266 2.092.064 
Mei 1.091.842 359.357 668.007 2.119.206 
Juni 1.112.696 417.775 677.972 2.208.443 
Juli 1.145.186 357.668 681.585 2.184.439 
Augustus 1.163.798 407.201 696.290 2.267.289 
September 1.097.708 797.661 800.138 2.695.507 
October | 1.108.528 594.044 733.387 2.435.909 
November -—) 1.131.319 - 508.000 125.272 2.364.591 
December up) 1.471.683 626.178 T24ATT 2.822.338 

Januari-December 1939 13.629.305 5.587.797 8.338.292 27.505.394 
Januari-December 1938 13.226.474 4.310.842 1.862.667 25.399.983 

  

  

kan perhoeboengan jang ramai, | 
selandjoetnja Pan penoetoe-   | da'25 tiap-tiap boelan. 

Angka penghasilan dalam De | pan kasboek pada 31 December ' 5 ' jang mestinja tidak dimasoek- 
cember itoe lebih tinggi disebab jang seharoesnja ditoetoep pa- kan dalam kasboek boelan De- 

cember, ditjatat djoega dalam 
| Beberapa djoemlah hitoengan boelan December, 

ketahoei badan terseboet sipit 

pin oleh toean Gerke dan De 

Bussy. 

Tentang soal jang kedoea, 

jaitoe jang mengenai peratoe- 

ran-peratoeran pelajaran, kini 

masih diadakan permoesjawara 

tan dinegeri Inggeris. 

Orang mengharap, bahwa ha 

sil permoesjawaratan itoe tak 
lama lagi akan dioemoemkan. 

Boeat maksoed ini baik dinegeri 

Belanda baik di Hindia telah di 

dirikan kantor-kantor boeat 
mengoeroes perhoeboengan di 

'aoet. 

Soedah barang tentoe toean 

Van Hoogstraten memperhati- 

kan sekali, bagaimanakah diha 

ri kemoedian pengangkoetan de 

agan kapal dari Indonesia dioe 
roes. 

Kita berterima kasih sekali, 

bahwa mr. Van Hoogstraten ma 

sih mempoenjai kesempatan boe 

at mengadakan pembitjaraan. 

Terlebih-lebih poela sebab dari 

pembitjaraannja terboekti, bah 

wa boekan sadja perdjalanannja 

itoe penoeh dengan permoesja- 
waratan dan pertoekaran fiki- 

ran, tetapi oleh karena dari 

pembitjaraan hari Rebo pagi 

itoe terboekti sangat, bahwa pa 

da sementara itoe timboel lagi 

pekerdjaan2 jang lebih penting 

dan  teroetama lebih loeas. Se- 

bab dalam waktoe sematjam se- 

karang dari Pemerintah, dan 

choesoesnja dari Departement 

Economische Zaken dipinta ke- 

giatan dan tenaga jang lebih 

besar dari pada dahoeloe. 

(Aneta.) 

Penjeloendoepan Morphine dan 

Hercine. 

Landraad Betawi telah meme 
riksa perkara doea orang Tiong- 

hoa, bernama Tan Keng An dan 
Tan Keng Bio. Mereka ditoe- 

doeh dalam boelan Mei 1939 me 

masoekkan morphine dan heroine 

gelap ke Indonesia dan mendjoeal 

barang2 gelap itoe- dibeberapa 
tempat. 

Kedoea terdakwa itoe terkenal 
sebagai penjeloendoep tjandoe. O- 

leh karena itoe mereka sering ma 

soek pendjara, jaitoe sebagai aki 

bat perdagangan barang gelap 
itoe. 

Dalam pemeriksaan, kedoea ter 

dakwa menjangkal toedoehan a- 

tas dirinja. Tetapi saksi Lim 

Tong Khoen dan Tan Eng A mem 
beri keterangan jang memberat- 
kan pada mereka dan lagi poela 
terdapat tjoekoep boekti boeat 
menganggap mereka bersalah. 

Landraad menghoekoem terdak 
wa jang pertama 10 boelan pen- 

djara dipotong waktoe tahanan 
sementara waktoe dan denda 
f 100.—, subsidair 10 hari pen- 

djara. Terdakwa jang kedoea di 
hoekoem 8 boelan pendjara di- 
potong tahanan preventief dan 
denda f 50.—, subsidair 25 hari 
pendjara. (Aneta).   
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ses | tisch en stroomtoestand”. 
  

| DJAWA BARAT 

TANGERANG. 

  

Oepas jang sia. 
nn menoelis. Sya 

pandai bernama Sha telah da- 

pat nama dari jang atasan te- 

— lah mati tenggelam dikali Seda 

| ne didekat tangsi. Degan se- 

bab2nja, karena ia memboeroe 

pentjoeri sepeda. Setelah pen- 

tjoeri akan ditangkap, tangan- 

nja Karta telah dipoekoel dan 

pentjoeri terdjoen keair, Karta 
naik darah dan toeroet djoega 

keair, apalagi ia pandai bere- | 
nang. 

    

Jang tenggelam 
timboel kembali 

Pentjoeri itoe hampir sadja 
mati, djika tidak ditolong o- 
leh politie, sedangkan Karta ta' 
timboel lagi. 

Pada hari Rebo telah dibawa | 
bangkai (majat) keroemah sa- | 

kit, ternjata majat itoe majat- 

nja Karta, jang soedah bebera- 

pa hari terendam diair. Menoe- 

roet kabar, bahasa majat 'itoe 
telah didapat di Kedawoeng, 
sekarang majat itoe telah dikoe 

boer, sedangkan pentjoeri jang 

menjebabkan tenggelamnja Kar 

ta telah ditahan, menoenggoe 

poetoesan. 

Lagi2 korban air. 
Beloem selang beberapa lama, 

majat telah diketemoekan di 
Tanggaronggeng di Babakan 

Tanggerang. Menoeroet chabar, | 
bahwa orang itoe toekang getek 

. jang telah terbalik dibilangan 
Serpong, ia hendak pergi men- | 
djoeal dagangannja ke Betawi, 
tetapi malang ia telah djatoeh 
keair dan tenggelam. 

Hoedjan lebat. 

Beberapa hari didaerah sini | . 
telah toeroen hoedjan amat le- 
batnja, menjebabkan, dibebera- | 
pa tempat air tergenang boekan 

sadja dibilangan Maoek orang2 
— kebandjiran poen didaerah Bala 

. radja, sehingga orang2 terpak- | 
sa pergi dari roemahnja. Diba- 

toe Tjeper, Tjengkareng, Pesing | 
poen ta' ketinggalan air meren- 

dam tanaman dan lain-lainnja. 

Disini tampak kelak kesoeka- 

ran jang diderita oleh rakjat 
Moengkin djoega bahaja kelapa 

ran datang dimoeka pintoe, 

moengkin djoega negeri ta' a- 

man dengan adanja tetamoe2 
jang mentjari nafkah diwaktoe 

malam. 

LL — 

BANDOENG. 

Stoeden T.H.S. dapat hadiah. 

Oeang sedjoem- 

lah f400.— karenai| 

karangannja. 

Koresponden H.N. menoelis: 
Menoeroet kabar, Koninklijke 

van Ingenieurs di Den Haag, te 

lah memberikan hadiah kepada 

toean H. Johannes, stoeden Tech 

nische Hoogeschool di Bandoeng 

dalam tahoen keempat, selakoe 

“hadiah jang choesoes dari Van 

Kesteren - fonds — sedjoemlah 

Dalam sedjarah sekolah terse 
. hoet baroe kali inilah ada seo- 
.rang peladjar dari sekolah tsb. 

jang menoelis karangan jang 

enting sekali dalam madjallah | 
De Ingenieur in Nederlandsch. 

— Indie”. 

  

“jang bernama ,,De Oneindig- 
ostrijve ligger over de geheele 

— lengte elastise ondersteund” 
ae dapatlah ditemoekan pemetja- 

| ngan tjara Lg gampang dan | 
— pendek. Soembangan setjara il- 

noe jan aaoe kalinja ialah 

i Kesan 4 dalam madjallah tsb. 

|noendjoekkan peladjaran jang | 
- Iberboelan2 lamanja. 

| dari kaoem stoeden kita jang ikoet 
djoega mempeladjari ilmoe2 di 

'geist)”. 

kereta api jang akan menoedjoe 

Waled. 

| SERANG. 

|dap T. Soetomo bekas klerk Land 

(RJ. di Betawi dan menginap di 

dan oemoemnja poen soedah Ie- 

Dalam tesiitan jang pertama . 

   
      

  

   
     

AAN Sa Mia 

»De berekening van den kri-| 
Da- 

lam toelisan itoe nampak benar, 
bahwa isi dan bentoeknja me- 

(Noot Red: Siapakah kiranja 

sekolah tinggi itoe dengan lebih 
dalam lagi, perloenja oentoek 
mendorong bangsa kita djoega 

dilapangan penjelidikan ilmoe 

jang: lebih njata lagi. Sebab 

bangsa kita poen mempoenjai 
otak, tetapi jang masih tak ada 
ialah ,,spirit” dan »» Forschungs 

  

TJIREBON. 

S.N, menoelis: 

Dilanggar kereta api. 

Tg. 26 Jan. jl. kira2 poekoel 
3.15 sore di lijn antaranja station 
Loewoenggadjah dan Tjiledoek, 

ke Cheribon telah melanggar o- 
rang sehingga mati. Oleh politie 

| majitnja dibawa ke Ziekenhuis 

Pembantoe menoelis: 

Reclaseering Indonesia. 
Oleh karena Reclaseering Indo- 

nesia tjabang Serang tidak maoe 
melakoekan kewadjibannja terha- 

bouw, sekarang dalam boei pre- 

ventief, maka pada hari Djoem- 

'at j.l. telah sampai disini seo- 

rang oetoesan dari Hoofdbestuur 

Hotel Spoor akan mengoeroes hal 
itoe. 

Apa sebab tjabang Serang ti- 
dak akan mengoeroes, akan dise- 

lidiki lebih djaoeh, dan kemoedian 

pendapatannja akan menjoesoel. 

Kepata desa berdienst 48 ta- 
hoen. 

Toean Sadid mendjabat peker- 

djaan sebagai kepala desa di Ka- 

goengan lamanja k.l. 48 tahoen 

bih dari tjoekoep. 
Dari geschiktnja dan dari la- 

manja bekerdja oleh pemerintah 
telah 2 kali diserahi 2 bintang. 

Selainnja mendjabat kepala de 
saia 3 kali terpilih mendjadi lid 

R.R. 

Oleh karena ia sekarang sering 
terganggoe kesehatannja dan oleh 

karena telah toea oesianja, maka 
kewadjibannja selaloe dilakoe- 

kan oleh pegawai desa jg. lain. 

Djanganpoen ia menagih pa- 
djak ke kampoeng jang djaoeh2, 

sedangkan oentoek controle djoe 

ga soedah tidak koeat, sehingga 

toenggakan padjaknja mendjadi 

berekor-ekor. 

Koepoe2 malam meradjalela. 

Sering terbatja di ini s. k. 

tentang hal koepoe2 malam dimoe 
ka Hakim dan dibasmi sampai 

diakar-akarnja oleh politie. 
Akan tetapi baroe2 ini sadja di 

kampoeng Pagantoengan (ka- 
oem) di Gang2 telah dipakai sa- 
rang perempoean pelatjoeran. 

Sering terlihat bangsa militair, 
agent politie begitoe poela beroe 

pa bangsa masoek ke itoe tempat 

menjampaikan keraoeannja. 
Apa sebab disini tidak dibasmi 

seperti dilain2 tempat, seperti 

jg. telah dichabarkan itoe, se- 

dangkan disini telah tersohor 

kesoetjiannja. 

. Loerah Bond Indonesia. 

Oleh karena permintaan jang 
'terbanjak comite Loerah Bond 
Indonesia (Loebi akan moelai be   

aura mna teh upaNaeap 

DJAWA TEN PAIK 

| PEKALONGAN. 
Kekeroehan hebat pada Raad 

« Agama Islam. 

Beberapa boelan jang silam 
telah terkabar, bahwa - raad 
agama Pekalongan mengalami 

kekeroehan jang hebat sekali. 

Hampir semoea anggauta 

raad agama terseboet tersang- 

koet perkara penggelapan dan 

penipoean dengan bermatjam2 

bikin oleh Landraad Pekalo- 
ngan dalam perkara tsb. Pada 

hari Sabtoe 27 Januari jl. kem- 

bali Landraad Pekalongan me- 
landjoetkan pemerikasaan per- 
kara tsb., dengan memadjoekan 
tt. Kasim, Moechtar dan R. Id- 
ris sebagai pesaktikan, begitoe 

poela t. R.A. Boezairi jang doe- 
loe telah dihoekoem 6 boelan 
pendjara. Jang belakangan ini 

telah ditambah poela dengan 7 
boelan pendjara. Begitoelah Ian 

djoetnja ini kedjadian jang ti- 

ada terdoega, bahwa seorang ke 

djoega akan toeroet termasoek 

sebagai pesakitan . 

Roepanja perkara ini sangat 
menarik sekali, boekan karena be 

sarnja ocang jang digelapkan a- 

tau besarnja angka penipoean 

jang dilakoekan melainkan kare- 

na banjaknja matjam perkara itoe 

telah terbongkar karena kegia- 

tan politie Pekalongan. Pemerek 
sa2 itoe diantaranja dilakoekan 

kepada orang2 (poeblik) jg. ter- 

sangkoet oeroesan dengan raad 
agama, seperti perkara kawin, tje 

rai, roedjoek warisan d.l.I. Dan 

dengan lain roepa pemeriksaan 

jang dilakoekan kepada orang2 
jang melamar salah satoe peker- 

djaan jang loeang dalam raad aga 

ma, beroepa oeang soeap, dengan 

mendjandjikan akan diberi peker- 

djaan itoe. Dan lainnja lagi pe- 

ngambilan oeang kas mesdjid a- 

tau kas raad agama, dengan tjara 

jang boekan mestinja. Hal jang 

belakangan ini telah dilakoekan 

oleh beberapa orang, dengan roe 

pa jang hampir sama. Diatas ki 
ta katakan, bahwa keadaan ini me 

mang sangat mengetjewakan se- 

kali. Rasanja hampir semoea kas 

mesdjid di Indonesia ini tiada a- 
kan aman, karena saban2 terde- 

ngar kebotjoran kas tsb. jang di 

sikoet oleh boepati dan sekarang 

oleh anggota raad agama sendiri 

beramai2. 

Tempo hari ada terdengar ka- 

bar selentingan, bahwa kas mes- 

djid Semarang poen ada mendja- 
di perhatian, tetapi entah bagai- 

mana landjoetnja oeroesan itoe 

kita beloem dapat dengar. Kabar 

nja di Semarang ada poeloehan 
riboe ocang mesdjid jang terletak 

dengan tiada diketahoei oemoem, 

malah ada doegaan, bahwa oeang 
itoe sebahagian ada dibelikan ta 
nah. Sedang bagi kepentingan 
orang Moeslimin tanah itoe tak a- 

.da sama sekali. Dari Hoofdpeng 
hoeloe di Semarang, tiada dapat 
mengoendjoekkan penjerahan dan 
penerimaan (overgave dan over- 

name) dari penghoeloe jang la- 

ma, karenanja, maka inventaris 

mesdjid dari sebeloem ia beker- 
dja tiada dapat dimakloemi be- 
toel. 

Keadaan oeang mesdjid dise- 
moea tempat hampir mengalami 
keadaan jang sama,  kare- 
na tjaranja negeri  menga- 

waskan oeang itoe disemoea tem 

pat itoe sama sadja. Bagi kaoem 

Moeslimin keadaan ini sangat tia- 
da enak, karena oeang itoe ber- 
nama hak oemoem jang haroes di 
pergoenakan bagi oemoem, me- 
noeroet hadjatnja masjarakat Is- 
lam. 

Tetapi tangannja oemat Islam 

jang berhak pada oeang itoe, sa- 
ma sekali tiada dapat toeroet 
tjampoer mengoeroes oeangnja 

sendiri. Pada hal banjak pendiri- 
an2 dari kaoem Moeslimin jang 
dalam kesoekaran oeang. Peme-   kerdja di Serang. 

  

rintah dapat mengadakan soebsi- 

tjara. Beberapa vonnis telah di- | 

DPEMANDANGAN, 
SAE on anne Aan Na ee MAN Ma ee emraNA 

Tjerita Pandah 
“POETOES DJALAN, MENOE- 

DJOE MAOET”. 

Oleh Is. Sjamzudhi.. 

Djagad  gontjang...... boemi 

berderai-derai , goeroeh petir 

menjambar-njambar tiada henti- 

, hoedjan bagaikan ter- 

tjoerah kebodani , angin tofan 

mendengoeng - dengoeng, patah 

toembang pohon2 jang ditimpa- 

BI uan 

badan benar2 kiranja, kalau loe- 

kisan hoeroe-hara itoe kami ren- 

tangkan disini agaknja hari 

kiamat telah mendjelang...... 

' Zender2 radio telah memetjah- 

metjah soeara mengirim kabar jg. 

maha dahsjat itoe kesegenap nege 

ri, bahwa bahaja terseboet tera- 

sa moelai datang dari sebelah ba 

rat tanah Spanje poesat kota Ma- 

drid. Pelosok2 negeri jang beloem 

terserang oleh bahaja itoe sete- 

lah mengetahoei kabar jang tersi- 

ar, merasa sangat tjemas dan ke- 

takoetan, karena seperti kedenga 

  

...... 

...w.. 

loearga dari regent Pekalongan |ran dalam radio pengoemoeman, 

bahwasanja bahaja teroes menga- 

lir ketimoer tiada habisnja, mela 

loei tanah2 Europa, Azia ketjil, 

India-moeka seteroesnja. 

Jang kami hidangkan bagi pem 

batja adalah tanah Egypte, kami 

ambil dan kami soesoen sebagai 

loekisan hidoep dan perdjalanan 

diatas toneel penghidoepan ma- 

noesia dialam jang serba berdje- 

nis-djenis ini. 
Egypte dengan berpoesat kota 

Cairo jang maha permai disam- 

ping itoe tertjantoem pelaboehan 

Alexandris, kota dagang jang ma 

ha besar pengaroehnja, kota ban 

dar jang tergambar ditengah-te- 

ngah boemi Allah ini 

demi sedetik makin mengamoek 

menoedjoe ketimoer tanah E 

gypte ta' loepoet dari serangan 

terseboet. 

Ra'jat bertjerai-berai, tiada ten 

toe arahnja ingin masing-masing 

mehinggapkan diri dari maoet 

jang akan datang. . 

Beberapa kilometer terpisah 
dari. kota Cairo, — tampak 
seboeah villa jang tersendiri ta' 

ada lain lagi jang berdjadjar di- 

sampingnja. Terlihat dalam roe- 
angan roemah itoe doea orang 
soeami isteri selagi memperhati- 

kan soeara pekabaran dalam ra- 

dio, dan boekan kepalang terpe- 

randjat hati mereka demi dide- 

ngarnja kabar jang menakoetkan 

itoe. Kaboer fikirannja tiada me- 
nentoe, berpoetar-poetar mentja 

ri akal bagaimana menjelamatkan 

diri kalau bahaja telah mendje- 

lang. Kian lama kian terdengar 

desir ombak jang menakoetkan, 

dengan perlahan-lahan terasa ta- 

nah moelai bergerak-gerak, hoe- 

djan toeroen dengan sekonjong- 

konjong angin menghemboes de- 

ngan sederas-desarnja. Air la- 

oet moelai berderai bagaikan men 

didih, memboeboeng tinggi me- 

njelami daratan. Makin lama 

makin besar poela ,ombak 

laoetan bertapoek memoekoel 
  

di kepada pendirian Kristen, teta- 

pi orang Islam, perkoempoelan Is 

lam jang terbesar atau terketjil 

sama sekali tiada dapat memakai 

dengan semestinja ocang kas mes 

djid. 
Beleidnja pemerintah terhadap 

kas mesdjid ini, pada waktoe be- 

lakangan ini, koerang mendapat 

koepasan dari pergerakan Islam, 

teroetama dari gerakan politik Is 

lam seperti P.S.LI., Penjedar dan 

Partai Islam Indonesia. Kabarnja 

pergerakan terseboet akan me- 

ngambil sikap jang aktip tentang 

ini. (,Antara”). 
  

DJOKDJAKARTA. 

P.V.P.N. berapat. 

Didalam boelan ini P.V.P.N. 
akan mengadakan gedelegeer- 

denvergadering di Djokjakarta 

dan meroendingkan soal duurte- 

toeslag dan sikapnja terhadap   Kongres Rakjat Indonesia. 

menjeramkan boeloe | 

Moelai 5 

mx korting 30 

@ Kemedja 
@ Djas hoedjan 

gedoeng-gedoeng, bahkan hi- 

KANE nun hantjoer leboer ko- 

ta Cairo jang permai itoe. 
Haroen al Bahsjar dengan Ro- 

hanah jalah soeami isteri terse- 

boet diatas berlari-lari mendoe- 

koeng kedoea anaknja, menjem- 

boenjikan diri dibawah batoe ka- 

rang jang agak sentosa, ......... 

tetapi, walaupoen kemana djoea 

mereka pergi, ta' loepoet terkena 

serangan hoeroe-hara jang maha 

dahsjat itoe 

Dengan sekedjap hilang tanah 

Egijpte dari pemandangan...,ne 

geri dan pendoedoeknja ta' keliha 

tan arah tempatnja poela 

Beberapa hari telah silam 

Air moelai soeroet tanah? keli- 

hatan sedjengkal demi sedjeng- 

kal, angin tidoer dengan seko- 

njong?. Tanah Egijpte tampak di- 

moeka air poela, dengan gedoeng 

gedoeng, bangsal2, doesoen2 ig. 

telah berhamboeran tiada tentoe- 

nja. Disana-sini tampak bangkai 

bangkai manoesia terdjepit dalam 

ranting2 dan banjak poela jang 

merosot tertindih loempoer jang 

sangat tebainja. Dalam pada itoe 

ta' sedikit djoega jang sadar akan 

dirinja dan keselamatan hidoep- 

nja, berkah dan koernia Toehan 

kiranja. Rohana dan kedoea a- 

naknja oentoeng masih dalam se- 

hat wal'afiat, masih dapat meno- 

long djiwanja menempoeh maut 

jang datang menjongsongnja. Te 

tapi ketjewa hatinjapoen tiada 
terhingga, karena Haroen... 

soeaminja hilang dari pan- 

dangan mata. Matikah atau hi- 

doep dia dalam kolong boemi ini? 
Serasa terbelah-belah hati 

nahi mengenangkan soeaminja, ter 

gambar dalam pandangan mata- 

nja, roman Haroen ketakoetan me 

mekik-mekik dihanjoetkan hilir 

ombak jang sebesar goenoeng i- 

toe. Siapa. lagi jang sanggoep 
melindoengi hidoepnja serta ke- 

doea anaknja jang masih mengha- 

rap tjoemboe2an kepada ajah? 

Siapa poela sanggoep mengaroe- 
ngi hidoep, sedang tali pergan- 

toengan terpoetoes dengan tiada 
seme€na-m€nanja? 

takdir Toehan telah de 

, semata-mata da- 

lam tanganNja djoea hendaknja... 

Pendoedoek tanah itoe jang ma 

sih selamat moelai bekerdja de- 

ngan tenaganja memperbaiki roe- 

mah2 dan djalan2 jang telah men 

djadi oempan bahaja. Achmat 

Sandhi, salah seorang jang ter- 
pandang, beroesaha memimpin 

orang2 itoe, mempersatoekan me 
reka, menjoesoen tempat2 jang 
hantjoer oentoek dibentoek poe- 
Ja sebagai sediakala. Tidak de- 

"....y 

....y 

ingan sengadja terpandang oleh 

mata hati Sandhi akan nasib Ro- 
hanah dan kedoea orang anak- 

nja, seakan2 terdjentik2 djan- 
toeng hati Sandhi, menatap wa- 
djah dan boedi-bahasa perempoe   Tan itoe, Api makin berkobar-ko- 

ET en elal dn 

Mepat TOKO OKAMURA 
Batavia-C. 

Roha- 

jalan, mendadak terlihat 

TN NDOENG — IE 
PA PUN AA LI 

Pergoenakarlah kesempatan ini, jaitoe : 

@ BALANS - OPRUIMING TAHOENAN, 
Februari kita berikan 

sampai 501, 
atas semsea barang kita 

(diroeangan atas) 

@ Badjoe kaoes @Eemedja polo 
@& Dasi 

@ Perabot roemah @ Permainan anak2 
dan masih banjak lagi 

@ Kaoes Kaka 2 

Lekaslah toean, soepaja lekas bisa memilih ! 

Tel, EF 
W1.5974 8   

njoenting boenga jang daif da 

malang itoe. Sampai pada s 

toe ketika pernah Achmat menges 

loearkan kandoengan hatinja k 

pada Rohanah. 

»Adakahs kiranja hati adinda 

terboeka menerima djiwa barog 

dalam kandoengan?” 3 

»Wahai .....toean ...”, djawab 

Rohanah dengamwlemah lemboe 
,maafkanlah saja dalam peris- 
tiwa ini. Ta' dapat saja me a- 

perkenankan kehendak toean itoe, 

karena ja toean jang boe 
diman , peringatan hidoepn 

soeamikoe masih melekat Cin ! 

dalam sanoebari hamba.........# 
1 

€ 
Ea kasiankah hati adinda 

melihat kedoea poetera jang 
ta' berbapa poela itoe?”" kan 

Sandhi dengan pengharapan se- 

kali lagi. 1 
»Toean ... ja tocankoe ..., di- 

alah, Eeluon anak hamba 

itoe, jang sampai memikat sa- 

noebari hamba ta' hendak ber- 
soeamikan poela ... Hamba- 
poen merasa benar2 toean, bah- 

wa soeami hamba akan kemba- 
li disamping hamba poela, se- 
masa langit masih lebar, boemi 

Allah masih bergelar. - 

    

Entah karena apa .. » hanja 

Gemikianlah biak" jiwa 

hamba. 5 

Mendengar djawaban Rohis 

nah itoe, bertoendoek kepala 

Sandhi, ta' sempat poela ia me- 

ngeloearkan perasainnja 
pengharapan tertegoen dite- 

ngah djalan ta' hendak berha- 
rap poela ia beristerikan pe: 

rempoean jang siang malam. 

mendjadi impiannja itoe 

Kami tinggalkan dahoelo 

peristiwa diatas ini, kami te 

ngok akan nasib soeami Kohai 
nah jalah Haroen al Bahsjai 
jang hilang ta' tentoe arahnja. 

Ditengah? hoetan jang seo: 

rangpoen ta' mengetahoei oe' 

djoeng pangkalnja, setelah aif 

bah soeroet, terdampar seor 

bangkai manoesia, jang ta' us ' 

gerak-gerak. | 
Sedetik demi sedetik Mata 

hari jang moelai menjinarkar 
sorotnja mengenai pada toe 

boeh jang terlentang itoe dar 

lama-kelamain badan itoepoet 

bergerak-geraks. ... makin sal 
it makin terlihat, bahwa hi 
doepnja telah kembali ... dar 
orang itoelah Haroen jang di: 
gontjangkan oleh bandjir, sam. 
pai kepada tempat jang asin: 
baginja. 

Setelah kekoecatan kemba 

dibersihkan loempoer jang. 

lekat toeboehnja ... ja, letil: 

dan lapar sangat rasa badar: 

jang baharoe sadar itoe. D 

ngan sempojongan melangk 

ia setapak demi setapak ..., 

hendak mentjari makanan 

toek menahan lapar. Baha: 
beberapa langkah sadja ia | 

...... 

   

  

      

   
    

  

         
     

         

        

        

  

         

       

         

   

   

   

  

   

   

    

   

  

   

   

      
      
  

nja ... majat seorang pe:   



         
    

  

       

  

  

      

  

    

  

'GA. 

  

  
   

  

  

ANG Bedjat kalau ngawi- 
nin of njoenatin biasanja 

  

  

      

  

  

  
  

  

  
  

   
bangsa ulasan lebih2 

1g Islam satoe sama lain me-    

  

    

    

  

  

   | ikoet merasa ngawinin, se 
I-olah anaknja sendiri. 

  

  

     

    

  

    

it of barang2. 

Welnu! 
Soembangan moesti kloear da- 

i ati ichlas. 
Dan matjam2nja roepanja. Ada 

njoembang doewit, ada jang 
joembang kembang, ada jang 

mbang gelas, vaas, sendok, 

   
   

  

   

          

  

  

  

    

     

        

  

  

   
   |. sepoer-ensepoer. 

Djoega ada soembangan jang 
oepa ,,tenaga”. Ikoet bikin ini 

, ikoet memperhiasi roemah, 
oet ngelajani tamoe, p€ndeknja 

51 matjam-matjam tenaga. 
Kalau ada muziek vereeniging 

misalnja njoembang, tentoe diper 
dengarkan lagoe-lagoenja jang 
nerdoe boeat bikin seneng ta- 

moe.” Kalau diartikan soemba- 
an tantoe kaga" oesah bajar, 

tapi kalau diartikan njewa (sebab 
boekan vereeniging kenalan atau 

 soedara, of kaga' ada perhoeboe- 

ngan sama sekali), tentoe sadja 
“pakai bajaran doewit. Ada jang 
50 perak, ada jang 100, ada jang 

125, atau lebih rendah of lebih 
tinggi. 

Koempoelan bang Bedjat mi- 
-salnja, koempoelan pentjak, ka- 

au njoembang, jah, kasih lihat de 
monstrasi pentjak, dan jang poe- 

nja kerdja kaga” oesah bajar. 
 Ensepoer-ensoepoer. 

. Ada sekali kedjadian kenalan 

. bang Bedjat ngawinin. 
—. Soembangan banjak. Ada jang 
njoembang mobil, ada jang njoem 

bang berlian, pendeknja banjak. 

“Ada djoega jang njoembang mu- 

oziek, ada jang njoembang tari 
plus gamelan, ensepoer2. 

. Bang Bedjat ikoet kaget wak- 

toe blakangan disodorin rekening 
“viji enzeventig pop,pa 

.  dahal ,,soembangan” itoe dalam 
—. Gjandjinja akan gratis, tak bajar 

.ses€n poen. 

. Tapi kedjadian ini soedah la- 
ma. Katanja soedah ditarik lagi 
rekening itoe. Bang Bedjat takoet 

  

  

      

  

    

   

  

  

     

    

  
   

  

  

        

  
   

  

  

    

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

     

    

    

    
    

    
    

   

  

     

jang bersifat ,,soembangan ber- 

ha soembangan ,,de- 

ngan harga”. 
2 . Kalau eka mika on diar- 

  

nda banasya" lain. 

| Dalam hal itoe: perasaan bah- 
aa anak di A PORN serap si B 

FO. 

horas! ...... 

BANG BEDJAT. 
  

ocean terletak tiada djaoeh da- 
ri padanja. Dengan tergopoh- 

  

'gopoh dihampiri perempoean 

ng malang itoe, diamat-amati 
boekan Rohanah kiranja, | 

ainkan seorang gadis rema- 
poeteri. Kemana isterinja 

13 dan anak?nja... » 

ampir ta' koeasa poela, diang- 
ja djoega perempoean itoe, 

n didoekoeng ... entah kema- 
arahnja. Oentoengleh be- 

rapa meter kemoedian tam- 
olehnja seboeah roemah 

Jari itoe dia njoembang, kasih | 

lah ada jang mobil, berlian, en | 

Has ada ser atjara tosibarakn 

| samping itoe ada djoega bebe- 
| rapa kamar jang masih dapat | 
oentoek tempat berlindoeng. 

kekoeatannja. 

...7 

, dan me- 

sih pingsan. 
“Berdjam-djam telah lewat 

| baharoe gadis remadja itoe sa- 
| dar akan dirinja, dengan per- 
(lahan-lahan diboekanja mata- 

nja, melihat sekeliling bilik itoe 
dengan heran, dan jang lebih 

dari itoe tampak olehnja seo- 

rang laki-laki jang tjakap dan 

tegap berdiri disampingnja. 
Maka katanja ON 1p kede- 

ngaran. 
— »Siapa toean . 

»Haroen .. NN ,ha- 
oeskah atau jaga” Katakan sa- 

dja apa jang perloe bagi kese- 
hatan adinda.” 

,O ..., toean ...,” menjam- 
boeng perempoean itoe poela. 

,Gjadi toeankah jang menolong 
diri hamba jang sedaif ini?! 
Terima kasih ..., ja ..., terima 
kasih hamba oetjapkan tiada 
habisnja, atas djasa jang sebe- 

sar itoe . Tetapi dimanakah 

kita sekarang ini toean?” 
,Entah ...,” djawab Haroen. 

,Sajapoen ta' loepoet dilanggar 
bahaja jang maha dahsjat itoe, 
sehingga ta? tahoe arah mana 
jang kita diami ini Biar- 
lah badan adik segar dahoeloe 

kelak dapat kita mentjari tem- 

pat jang kita pernah ketahoei. 

Soedah beberapa boelan ber- 

selang pergaoelan kedoea orang 

itoe dengan tenteramnja, ta' 

seorang lain machloek poela 
jang mendjoempai dan mem- 

pergaoeli mereka. Dengan sen- 

..... 

....... 

tjinta-mentjintai jang satoe de- 

mgan jang lain, ta' oebahnja se- 

bagai soeami isteri. Boekannja 

Haroen telah loepa kepada is- 

teri dan anaknja, melainkan ia 
menjangka bahwa mereka itoe 
tentoe telah mati ditempoeh 

marabahaja jang sangat ke- 

djamnja dahoeloe. Soedah ber- 
kali--kali Haroen beroesaha 
mentjari? tempat jang masih 
ada pendoedoeknja, tetapi ta' 
Gjoea ia mendapat hasil, selaloe 
poelang dengan fikiran kosong 
belaka. 

Oentoek gni lodkalan ha- 

ti dan menghilang-hilangkan fi- 

kiran jang koesoet bergoerau- 
lah ia kadang-kadang dengan 
gadis jang molek itoe, ... dan 

tiada terasa dalam hati sanoe- 

hoei, pendoedoek roemah 

menghampiri dia: 

Selamat pagi toean, 

saja, barang minoeman 

goek sadja?” 

Selamat pagi!” 

rena tidak disangka?, 

rang lain poela, 

roemah dan doedoek bertja- 
kap-tjakap, soedah Saniah ja- 

Ilah gadis si Haroen menjedia- 
Walaupoen tenaga Haroen | kan air minoeman bagi kedoea- 

Lnja, 
— »Harap toean soeka mem- 
perkenalkan, saja  Absjah- 
Noerdin,” moelai djamoe itoe 
“berkata. ,,Adakah toean seo- 

ini?”   telah hantjoer, tetapi di- 

    

- | Dan disanalah Bahsjar meng- | 
. Ihabis-habiskan 

I memperbaiki roemah itoe 
| mentjari boeah?an . 
| rawat seorang sdh jang ma- 

dirinja makin erat dan saling | 

kbarinja, bahwa kedoeanja sa- 

ling mentjinta, hingga perdjan- 

djian sehidoep semati diboeat- 

nja. Demikian hidoep mereka 
sehari2, ta' seorang lain poela 

jang mengganggoe, sampai pa- 

da soeatoe hari, datang seorang 
pemboeroe keroemah jang di- 

tengah? rimba itoe, karena ter- 

sesat perdjalanannja. Dengan 

beroeloek salam masoeklah pem 
boeroe itoe kehalaman roemah 

seraja berkata setelah diketa- 
itoe. 

adakah 

kiranja tocan soeka menolong 
sete- 

djawab 

Bahsjar dengan girangnja ka- 
bahwa 

dia akan bertemoe dengan o- 

itoelah jang 

pertama kali dia berdjoempa 
La machloek lain. ,,Marilah 

. boleh toean bertjekerama.”. 
Kedoeanja masoek kedalam 

rang diri sadja dalam hoetan | 

»Ja tocan, djawab Haroen. 
»karena sekian lamanja saja 
tjoba mentjari doesoen atau 
kota disini, ta' seboeah djoea 
jang saja ketahoei.” 

»Adakah toean bermaksoed 
mentjari doesoen atau kota i- 

toe, akan meninggalkan tem- 
pat ini?” 

»Ja, ta' serasai saja 

dalam tengah? hoetan ini. 
lau sadja toean 

long kami, 

diam 

Ka- 

soeka meno- 

menoendjoekkan 

njak pendoedoeknja.” 

»Ja, tentoe toean, kalau toe- 

an setoedjoe kita berangkat 

bersama? ke Cairo. Semasa 
mendjadi oempan hoeroe-hara 

dahoeloe, sekarang telah selesai 
diperbaiki poela.” 

Tiada kami perpandjangkan 

pertjakapan mereka, maka be- 

rangkatlah ketiga orang  itoe 

dengan perbekalannja, mening- 

galkan peringatan seboeah roe- 

mah itoe, menoedjoe kekota. 

Doea hari perdjalanan sam- 
pailah mereka keiboe tempat: 

Absjah-Noerdin poelang keroe- 

mahnja, sedang Haroen dan 

Sani'ah mentjari tempat pengi- 
napan. 

Dengan sekonjong-konjong... 

ja, tiba-tiba terlihat oleh Ha- 

roen doea orang anak? berma-' 

in-main dipinggir djalan. Di- 
pedjamkan matanja, diraoet di- 

rinja serta diamat-amati doea 

orang anak itoe dengan terpe- 

randjatnja ... Ingat dia dalam 
hidoep jang laloe doea djiwa 

jang seoemoer hidoepnja ta' 

akan hilang dari dalam pan- 

dangannja.  Itoelah anaknja, 

ta' lain poela ... Itoelah intan 

permata tjermin hidoepnja ... 
itoelah samboengan njawa, o- 

bat djerih pelarai demamnja .. 

»Jaffar... Oesman 

ak Haroen sambil tergopoh-go- 

poh berlari kepada doea orang 

anak itoe, sedang Sani'ah, te- 

gak tertegoen terh€ran-heran. 

,»Mana iboenda... manakah 
dia nak!? Selamatkah iboe...!?” 
kata Haroen girang bertjam- 

poer kasian, karena pertemoe- 

an jang ta' disangka? ,,Ajah .. 

hai... ajahda!!?” samboet anak? 

itoe. Iboe masih selamat!  Di- 
roemah sekarang ......!!! 

Dengan mendoekoeng anak- 

nja, masoeklah Haroen kedalam 

roemah jang ditoendjoekkan 

Jaffar, sekali kali telah ta' 

ingat poela kepada gadis jang 

menanti dengan berdebar-debar 
itoe. 

Itoelah  pertemoean jang 
menggirangkan... ja, pertemoe- 

an Haroen dengan isterinja 

poela jang sekali-kali ta' terni- 

lai bahagianja dengan boemi 

seisinja ini ...... 

Akan halnja dengan Sani'ah, 
ia menoempang disalah soeatoe 
pension jang ta' djaoeh letak- 

nja. Fikirannja moelai tergang- 

goe, angan? melamboeng tiada 
berbatas, chajal memboeboeng 

tiada berpantai. Malang benar 
nasibnja dewasa itoe: lebih rna- 

lang dari pada tertimpa oleh 

gelombang ' bahaja dahoeloe 

Haroen al Habsjah, peloekis 
hatinja telah kembali keisteri- 

nja dan dia...? Boekankah ma- 

sih banjak pemoeda jang lebih 

€iok dan tampan dari pada Ha- 
roen...? Memang ta” sedikit 
djoea boedjang? jang lebih me- 

narik dan €lok parasnja 
akan tetapi tjinta Sani'ah telah 

tertjoerah semoeanja keper- 
bendaharain hati Haroen. Di- 

pandangan gadis itoe ta' ada 

laki? poela jang lebih ditjintai 

dari pada Haroen. Dialah tem- 
pat djantoeng hati bergantoeng 

akan tetapi ...... kini, ta' 
tahan poela djiwanja memper- 
koeatkan, karena peroebahan 

jang sekonjong-konjong 
Makiu hari bertambah berat 

'loeka hati gadis itoe, loeka dan 
penjakit jang tiada semoeanja 
tabib dapat mengobatinja, Ra- 

aa...   

mana tempat jang masih ba- | 

OR: 

.'menempoeh, 

doepnja: poetoes kerabat masih 

dapat “dierat, poetoes tjinta 

soesah sekali. Ta' ingat terha- 
dap angan? jang djernih, otak- 
nja selaloe tergoda ol€h setan 
laknat jang maha kedjam, hing- 

ga pada soeatoe ketika berdja- 
lanlah gadis jang malang itoe 

kepinggir tasik, dilepaskan pe- 

  

         
  

   

"mandangannja kehilir soengai 

Nijl jang pandjang ... lebar, la- 

gi dalam itoe ... 

. Sebagai orang jang ta' sadar 

dan iblis djoea jang menggerak- 

kan tangan dan solah tingkah- 

nja. Dilepaskan — pakaiannja 

perlahan?, hingga tinggal sebe- 
lah dalam sadja dan ...... seke- 

djap hilang perempoean rema- 

dja lagi tjantik tetapi malang 

itoe dalam pandangan: hilang 

menjeloendoep - kedalam air 

soengai Nijl jang mendjadi poe- 

sat kemegahan tanah Mesir i- 

Ja, ta' terderita rasanja 

beban gadis itoe dalam perdjoe- 

angan hidoep. 

Akibat ... tjinta itoe boeta... 

Sebeloem kedjadian diatas 

pernah Haroen 
mentjeriterakan pergaoelannja 

dengan seorang gadis remadja 

berterang-terangan kepada is- 
terinja, bahwasanja pergaoelan 

itoe beroebah mendjadi kasih 

sajang. 

Oleh karena soeami isteri i- 

toe seazas akan memperlindoe- 

ngi gadis lain itoe, pergilah ke- 

doeanja mengoendjoengi tem- 
pat Sani'ah menoempang. Seti- 

ba disana tiada bertemoe mere- 
ka dengan Sani'ah, melainkan 

mendapat “keterangan bahwa 
anak perawan itoe pergi berdja- 
lan?2, mengisap hawa sedjoek 

diwaktoe pagi. 

Dengan . perantarain  pe- 
#noenggoe pension dapat diketa- 

hoei, bahwa Sani'ah - pergi 

mernighilang hilangkan hati jang 
koesoet, memperlebar ' peman- 
dangan dipinggir soengai. 

Terasalah sekarang dalam 
kalboe Haroen, agak ada raha- 
sia jang terpendam atas diri 

gadis itoe. Maka dengan tergo- 

poh-gopoh kedoeanja berlari- 
lari akan mendjempoetnja. ke- 

sana dan ... tiada seorang djoea 

jang terlihat olehnja. Badan 
Haroen seloeroehnja moelai ge- 

metar, matanja berkoenang- 

koenang setelah dilihatnja pa- 

kaian San'ah berhamboeran 

ditasik, dan disamping itoe ter- 
lihat sepoetjoek soerat jang 

bertoeliskan dengan namanja. 

Didjempoet soerat itoe dan di- 

batjanja dengan hati jang ber- 

debar-debar. 

. dan lebih 

Agent:     

sakan poetoes perdjalanan hi- 

akan dirinja semata-mata setan 

Toko 

Pa Aa EM Maa PA ANA MANA PASATA L 

Kakanda Haroen, 

    
hati kakanda, bahwa soerat in 

tama, dan disamping ini 

penghabisan poela. 

itoelah tiada bergoena bagi ka 

ri pintoe hakim Allah, 

lamat sedjahtera disamping is 

teri anak kakanda. 

4 main film, lamaran deng 

Djangan mendjadikan gentar 

adalah soerat adinda jang per- 

jang 

Boekan karena adinda mera- 

sa ta' terbalas tjinta dan boe- 

kan karena adinda ingin mem- 
belokkan hati kakak kepada 

jang lain, melainkan jang lain 

kanda. Adinda do'akan sadja da 
moga? 

kakak dapat hidoep dengan se- 

LEMBARAN KE 1 PA 

Halnja dengan djiwa hamba 

ini, telah menerima nasib jang 

sedemikian, do'akan  sadjalah 

arwah adinda mendapat tempat 

jang senilai djoea hendaknja. 

i 

Salam 

adinda jang penghabisan 

SANIAH 

Berlinang-linang air mata 

Haroen al Habsjah (sehabis). 

Mengetahoei keadain itoe. Soe- 
rat jang membawa chabar boe- 

roek itoe diberikan kepada is- 

terinja, dan mengeloeh ia atas 

perboeatannja selama itoe: 

.Adoehai ... ja Allah!! San... 

Saniih jang malang ......!!”   
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Toean ingi 

@ K.A.E 
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@ DAN TYPEN 

METROPOLITAN 
Terdiri 1930 

3687 Welt. — Batavia-Centum 

n beladjar: 

8 

SCHOOL 

d 10, Pasar Baroe. 

aa 

  
  

  

Perhat 

dengen hormat, bilamana 

DJAMOE 

pada U sendiri. Kapan 

seperti gambar di bawa. 

    

  

AN el nii 
HAUL Le ai NAN 

BANDOENG: “- Kosambie 182d “MODJOKERTO 
#DJOUA NN RE) naa 

   
MAGELANG - Grooteweg Z: 145 SEMARANG 

SE eta Fa 

»I BOE" 
Soekalah priksa etiketnja dengen betoel, 
soepaja U djangan sampee dapet barang 
tiroean, jang mana aken meroegiken 

Tjap jang toelen, tjoemakTjap' 2 Tn 

ikenlah “ 

BARANG BAEK, SELAMANJA BANJAK PENIROEAN. 
Berhceboeng dengen banjaknja barang tiroean, kita minta 

U beli 
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2 SEMARANG: Neta NAN 
BUReN AN ON 
SUARA SA en 
Be at PPn Zud 2-4 

KE 912 
SN Ta 

Nan en ya 
PAN aan) 

Ambengan 104 
CB en aU 

  

Ikaboe toean beli pisau Nacet, 

setan dapat Singkirkan itsa 

kasoesahin Pa seringkali 

terdapat di pisau? 

jang tida terkenal. Pisau Nacer 

sangat di soekai dan tida ada 

jang kalahkan, sebab hargania 

moerah dan kwaliteitnja baik 

moerah 

dan toean bisa pakai bertjoe- 

koer berkali-kali dengan satoe 

Sisag. Ia bisa dipakai di 

perkakas jang bergigi tiga.        

    

  

  
menambah kesenengan 'meroko. 

»Bandjarmasin" ' 
H.A: HALID 

TEMBILAHAN 

satoe- 
| satoenja siga- 
jret jang heri- 

kan ' 

Kapoe- 
wasan 

Penoeh' 
| pada bagian 

PN jang terbanjak 
dari Toean? pe- 

Za NIISEP roko. 

9 Lebih 
Haroem 

Lebih 
Ts Goerih 

Lebih 
Enak 

Kamar anaa 

   
HR Han A Kabar BRA SEA Palapa» 

(Sumatra).   

 



  

      

  

V.O.R.O. 
Zender Y.D.G. 8 golflengte 89,82 

SaptonI3rebr. 
17.00 De Kleine Kwakers. 
19.30 Pembatjaan s.k.- 
19.50 Lagoe Djawa. 
20.00 Wajang koelit Djawa.. 
24.00 Berhenti. 

Minggoe,4Febr. 

Moehamad. 
10.00 Lagoe Tionghoa. 
10.30 Lagoe Arab modern. 
11.00 Lagoe Djawa. 
11.30 Krontjong Orkest »The 

Golden Star”. 
14.30 Berhenti. 
17.00 ,,Thung Sin Hwie” Mond- 

Ka ek Song Band 

18.00 Lagoe Soenda. 
18.30 Lagoe Leloetjon. 

19.00 Pendjawaban soerat2 dan 
. rapport. 

19.15 Lagoe Hawaiian, dan La- 
goe Barat. 

20.00 Perk. A.S.A. akan menjadji 
kan lagoe2 Minangkabau 
asli. 

23.00 Berenti. 
Senen,5Febr. 

10.00 Lagoe Djawa. 
10.30 Lagoe Soenda. 
11.00 Lagoe Melajoe Seberang. 
11.30 Lagoe Arab. 
12.00 Lagoe Hindoestan. 
12.30 Lagoe Gambang Kromong. 
13.00 Lagoe Tionghoa. . 
13.30 Lagoe Krontjong dan Stam 

ko. “bos, 
14.00 Berhenti. 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 

Djawa Barat. 2 

Diss H 192, Batavia II 197, 

PMH. 45. 

ala Pe Be Febr. 
. Bandoeng II 192 dan III 50, 

Batavia II 197, P.M.H. 45 
7.30 Wilhelmus. Pemb. 

7.32 Krontjong. 
8.00 Sembahjang pagi. 

- 9.15 Lagoe Ambon. — 

— 0.30 Gamelan Djawa. 
. 11.30 Studio-Orkest.. 

12.00 Studio-Orkest. 
126 Konsert Tjelempoeng 

2, Sbeada. 
13.30 Berita Pers. 

13.45 Konsert Tjelempoengan 

Soenda. 
14.15 Berita Pers. 
14.30 Toetoep. 

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

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

17.03 Isi programma. 
17.05 Lagoe Tionghoa. 
17.15 Kepandoean. 

18.00 Mana soeka. 

19.00 Pemb. Boekoe batjaan. 
19.35 Berita Pers. 

  

  

Hr SANGGOEL. 

Oleh: A. Hamid 
TE. 2 

Nama ,,Iting” tidak soeka dide 
ngarnja lagi semendjak mengeta- 
'hoci, bahwa Mr. Koesoema mena | 
roeh sympathie kepada actrice 

ini. Adapoen datangnja Soetarni 
pada malam itoe sehingga doe- 
doek di loge, adalah djoega kare 
na pada waktoe sorenja dia soe 
dah membeli kartjis dan sengadja 
minta disediakan korsi. 

Ketika sampai pada moeka ge 
doeng opera tidak lantas-dia ma- 
soek bahkan difikirnja matang-ma 
tang lebih doeloe, akan masoek- 
kah atau tidak. Doea kali diting 
galkan pintoe opera dan doea 
kali dia datang kembali de- 
ngan auto. Tiba-tiba dilihatnja 
berpoeloeh-poeloeh 

— boenga dimoeka dari salah satoe 
pintoe opera dan tertariklah se- 

11050 Na abah 

1 22.00 Wajang koelit. 
123.00 Studio-Orkest. 

| 6.00 Tanda waktoe. Pemb. 
6.03 Krontjong. 

08.00 K.B.I. atas pimpinan Tocan | 7-00 Lagoe Egypte. 

1200 Tanda waktoe. Pemb. 

14.15 Berita Pers dan Dagang. 

| 8.00 Geredja. 
| 7.30 Wilhelmus. 

'12.00 Vocaal concert. 

114.20 Berita Pers. 

| 19.00 Hawaiian Big Boys. 

karangan | 

20.00 Wajang koelit. 

1.00 Toetoep. , 
P.M.N. 29. 

24.00 Toetoep. 
Bandoeng II 192 dan III 50, 

Batavia II 197. 
Senen atebdbi 

6.30 Berita Pers. 
6.40 Gamelan Djawa. 

7.20 Berita Pers. 
7.30 Toetoep. 
Bandoeng II 192 dan Ill 50. 

12.03 Studio-Orkest. 
13.00 Lagoe ketjapi Soenda. 

13.30 Berita Pers dan Dagang. 
13.45 Lagoe Tionghoa. 

14.30 Toetoep. 
Batavia II 197. 

12.00 Tanda waktoe. Pemb. 

12.03 Lagoe Melajoe. 
12.30 Beberapa lagoe jang terpi- 

lih. 
13.30 Ketoprak. 

13.30 Berita Pers dan Dagang. 
13.45 Lagoe Tionghoa. 

14.15 Berita Pers dan Dagang. 
14.30 Toetoep. 

PROGRAMMA NIROM. 

Penjiaran Barat. 
Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— 

atas 205 m. West-Java: Batavia 

125, Bandoeng 120, Buitenzorg 182, 

Cheribon 108, Pekalongan 92, Soe- 

kaboemi 192, Oost dan Midden-Ja- 

va: Soerabaja 131 dari 7.30 sam- 

pai 2.— atas 25 m. Soerabaja III 

195, Semarang 122, Malang, Djokja 

181, Solo 188, Tjepoe. 

Minggoe,4Febr. 

7.30 Wilhelmus. Pemb. 

7.32 Dari plaat gramofoon. 

7.32 Geredja. 

8.45 Lagoe Geredja. 
9.30 Geredja. 
11.40 Dari plaat gramofoon. 
11.40 Musette muziek. 

12.30 Instrumentaal. 

12.50 Orkest Robert Pikler. 
13.20 Berita Pers. 

13.30 Matinte-concert. 

14.30 Toetoep. 
16.45 Pemb. 

16.46 Tjerita Indjil. 

17.00 Tanda waktoe. Wilhelm. 

17.01 Isi programma. 
17.03 Boenga rampai. 

18.00 Beberapa lagoe operette. 

18.30 The London Piano Accor- 

deon Band. 

19.30 Berita Pers dan Sport. 

19.40 Boekoe batjaan. 

20.00 Dari plaat gramofoon.: 

  

Y 

22.00 Tanda waktoe. 

122.01 Billy Reid's Accordeon 
Band. 

22.20 Tango dan rumba. 
22.40 Moesik Zigeuner. 
23.00 Toetoep. 

Senen 5 Febr. 

6.30 Pemboekaan. 

6.31 Berita Pers. 
6.38 Gymnastiek. 
6.50 Dari plaat gram. 

7.00 Tanda waktoe. 

7.01 Dari plaat gram. 
7.30 Berita Pers. 

7.37 Dari plaat gram. 

8.00 Toetoep. 
11.00 Tanda waktoe. Pemb. 
11.01 Kamermuziek. 
11.40 Chotbah Agama Kristen. 
12.00 Kentucky Minstrels. 
12.30 Matinee-concert. 
13.05 Cinema-orgel soli. 

13.20 Berita Pers. 

13.35 Nirom Trio. 

14.00 Orkest Leo Eysoldt. 
14.20 Berita Pers dan Oedara. 
14.30 Toetoep. 

B. R. V. 
Stadszender 157,89, Archipelzen- 

der 61,66 M. 
Minggoe,4Febr. 

8.00 Tanda waktoe. Pemb. 

8.01 Orgel-concert. 
8.40 Lagoe geredja. 
9.25 Penjiaran NICRO. 

10.00 Kwartet. 

10.40 Symphonie. 
10.55 Intermezzo. 

11.00 Lagoe roepa2. 

11.30 Orkest. 
12.30 Lagoe Cinema-orgel. 
13.00 Soeara Tino Rossi. 
13.15 Orkest Accordeon. 

14.00 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

17.04 Lagoe militer. 

17.30 Lagoe2 vocaal. 

18.00 Suite. 
18.16 Sonate. 

18.55 Ouintet. 

19.30 Vocaal. 
19.45 Pemandangan Loear Nege- 

ri. 
20.00 Symphonie orkest. 
20.10 Berita Sport. 

20.30 Orkest Marek Weber. 
21.00 Mendjawab soerat2. 
21.15 Vocaal. 

21.30 Dihoeb. dengan Soc. 
Harmonie”. 

22.30 Lagoe2 Amerika. 
23.00 Toetoep. 

Senen 5 Febr. 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. 
6.04 Berita Pers. 

6.20 Lagoe roepa2. 

7.05 Berita Pers. 

7.20 Programma gembira. 
9.00 Lagoe marsch. 

9.02 Xylophoon. guitaar-saxo- 

foon-soli. 

10.00 Vocaal. 

10.30 Lagoe Hawaiian. 

11.00 Orkest Lajos Kiss. 

11.30 Lagoe2 operette. 

12.00 Lagoe Orkest. 

De   20.30 Kindertotenlieder. 
21.00 Orgel-concert. 

bentar hatinja oentoek meman- 
dangnja dari dekat. Kemoedian 

| dibatjanja toelisan pada satoe en- 

veloppe jang tergantoeng padasa 

lah satoe karangan Manga itoe. 

»Boeat. dia!”...... Katanja da- 

'lam hatinja ah merapatkan 
'moeloet dan giginja ketika mem- 
'batja toelisan: ,,To Miss Iting.” 
jang artinja boeat miss Iting. Diba 
wah toelisan ini ada poela toeli | 
san jang boenjinja: ,,From Ir. Her 
mana” jang maksoednja karangan 
boenga dikirim oleh Ir. Hermana. 

| dan dari saudarakoe!” 

roes memboeka pintoe opera dan 
segera disamboet dan diantarkan 
ke tempat dimana sekarang dia 
doedoek sebaris dengan ketiga 
gadis sahabatnja. 
. Sementara muziek memperde- 
ngarkan lagoe pemboekaan jang 

kedoea, sedang pemandangan da 

"i semoea publiek ditoedjoekannja 
ke satoe djoeroesan. 

Dengan tidak disangka-sangka,   Berfikir poela Soetarni jang de- | 
ngan tidak setahoenja soedah te) 

12.50 Lagoe roepa2. 
14.30 Toetoep. . 

pada sekedjap itoe djoega soedah 

moelai mendjadi soenji senjap. 
Tidak ada lagi seorang jang ber- 
soeara atau menggerakkan badan 

'nja.  Hanja Soetarni seorang diri 
lah jang tidak bisa doedoek diam 

Sebentar dia menggerakkan kaki- 
.nja, sebentar lagi tangannja dan 
laloe mengoetjak-ngoetjak mata- 
nja karena kemasoekan binatang 

ketjil roepanja. 

Tidak antara lama dari kelas jg 
| paling belakang soedah moelai Ia 
gi terdengar soerak, mak ta- 
ngan dan soeitan. 

Kemoedian diatas panggoeng 
meroepakan satoe rocangan per- 
|tengahan dari seboeah toemah 
batoe dengan dihiasi serba indah 

Pada dinding kiri nampak pigoe- 
ra gambar tanah .pegoenoengan. 
Di pendjoeroe pada sebelah ka- 
nan dari djendela berdiri satoe 
salon radio, sedang di lain bagi- 

an hampir pada dekat lampoe2 da 
ri moeka panggoeng ditempatkan   satoe piano dengan korsinja jang 

  

PEMANDANGAN” 

  
  

      
  

  

Penerimaan soeara didalam djalan baroe! Tida banjak soesah lagi dari 

zender? kortegolf, didalam bagian ketjil dari afstemschaal. Perloeasan band 

MEMPERPANDJANG band? kortegolf diseloeroeh schaal besar jang ter: 

Menjetel atas zender kortegolf ada sendiri, jang ada terdapat NAMA? 

BOEAT 

ZENDER' KORTEGOLE 
         

  

sama gampangnja dengan memilih station golf pandjang dan golf pertengahan, 

Perbaikan? dari ,,Super 3” serie ada tida terhitoeng banjaknja. Penerimain 4 

soeara ada lebih santausa dan lebih tetap dari jang soedah?. Kwaliteit 

soearanja ada dipertinggi sampai oekoeran concert 
» 

Super aseli. Dengarkanlah ini toestel. 

1 Perlajanan 
Gampang 
Penerimain 
soeara tetap 

Kaloearan 
3 soeara 

sampoerna 

FAUST 
Superheterodyne 
dengan perloeasan 
band automatisch. 
Nama? station dari 
kortegolf ada tertoe- 
lis diatas band-sprei- 
dingsschaal. Sangat 
Gampang menangkap 
soeara. Silentode 
buis tida bersoeara. 
Tida ada godain 
soeara disebabkan 
oleh buis Triode 
Hexode baroe, d.s.b. 

f 320.—     type 419 x. 
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PEROESAHAAN RADIO JANG TERBESAR DI DCENIA 

diboengkoes oleh soetera oengoe. 

Di tengah-tengah ada doea korsi 

veer, jang satoe ada lebih pan- 

djang dari pada jang lain. Di me 

dja boendar nampak satoe vaas 
boenga terisi orchideetn (ang- 
krek) Tidak djaoeh dari medja 

ini ada satoe dipan dengan satoe 

bantal terboengkoes oleh soetera 

merah. Boenganja jang disoelam 

adalah berwarna biroe dan meroe 

pakan oelar naga jang hendak 

menerkam moesoehnja sematjam 
boeroeng garoeda bangoennja. 

sIndah benar padjangan itoe 

h€ Soet?!” Berkata sekonjong-ko 
njong Noengsari jang tidak lagi 
memperdoelikan apa djawabnja 

Soetarni. Ketika tjahaja lampoe 
kekoening-koeningan sinarnja, da | 
ri belakang lajar terdengar soea- 
ra orang bernjanji, entah lagoe a- 
pa. : 5 

Moela-moela tidak begitoe te- 
gas, kemoedian agak keras dan 

achirnja, nampaklah orang jang 

menjanji itoe keloear dengan se- 
gala lenggang gajanja. 

    

  

Pakaiannja adalah mode lama 

ditjampoer dengan jang baroe. 

Roknja pandjang hingga hampir 

menoetoepi sepatoe, sedang, war 

nanja hidjau dengan berboenga 
sematjam tongkeng jang hitam ge 
lap nampaknja. Diloear rok, di- 

pakainja badjoe kebaja poetih jg. 

tebal, sebagai mantel. Bahannja 

dari pada kain soetera jang silau 
dengan boeloe-boeloe disekitar- 

nja. Potongan mantel ini besar, 

serba longgar dipakainja, hingga 

tertoetoep semoea djari dan bagi- 
an leher. 

»Z00!” Katanja actrice ini sam- 
bil melepaskan napas dan kemoe 

dian terdengar dia memanggil se- 
orang boedjang. 

»Tidak ada jang datang?” Ber 
tanja dia ketika boedjang itoe 

memboekakan mantelnja. 

Ada nona!” Menjahoet boe- 

djangnja dengan sangat hormat. 

Siapa?” 
»Toean insinjoer Samoedra!” 

:0 enak ” Berkata poela actri- 

ce itoe jang laloe menggigit bi-   

birnja. Kedoea boeah matanja 
dipalingkan kekiri dan kepalanji 

dimanggoet-manggoetkan. San 
goel dengan boenganja jang dise- 
lipkan pada betoelan sebelah atas 

dari telinga kanannja, nampak dia 

rapihkan sebentar. Setelah itoe 
doedoeklah dia dimoeka piano 
dan moelai memainkan lagoe 

jang dinjanjikan tadi. Asjik akan 

tetapi tidak ada seorang jang ta- 
hoe nama lagoe jang dimainkan 
itoe. 

    

  

   

   
   

  

   
   

Tiba-tiba olehnja terdengar 

ara orang mengetok pintoe. 
berhenti sebentar dan mena 
kan dengan soeara agak ke 
Siapa?!” Pak 

»Sam!” Menjahoet orang dil 
Bi | 

SA 

Come in!” Bika, actrice 
ri dalam jang maksoednja m 
persilahkan orang itoe masoek. : 

lan disamboeng). 3 
"5 

1 
2 
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5 DOENIA PERKAWINAN: 

Toean A.Z. Palindih menoelis: 

Dengan teliti saja 

5 ti peperangan pena diantara Nj 

Ba Badiah Zoeber contra Nj.Mr. 

TM. 24 “Santoso. Kemoedian di- 

| tambah poela dengan moentjoel- 

' nja S. Oemiah Soegito disatoe 

- fihak dan disoesoel poela oleh 

Se Moehammad dilain fihak, 

                    

N
U
 

      

“Ori e 

'Penghabisan datang toean H. 

M. Soleh. Pendeknja terdjadilah 

voor dan contra. 2 

Sekarang saja akan mentjo- | 

ba berdiri ditengah-tengah dan 

memandang soal ini dengan ob- 

jectief dan berdasar realiteit. 

Pertama djangar kita loepa- 

kan, bahwa pihak pertama Is- 

lamistisch georifnteerd, seba- 

liknja fihak kedoea Westersch 

georis#nteerd — dan seorang 

Meesteres. 

Pendapatan Nj. £S 

Zoeber memang tidak ada sa- 

lahnja, althans didalam t h e- 

Tiap-tiap penganoet 

Islam dan orang jang berpiki- 

ran loeas dan djoedjoer jakin 

dan mengakoeinja. “Tapi ba- 

gaimana didalam pra ktijk? 

Didalam praktijk njata senjata 

nja—bagi orang jang maoe me- 

lihat, mendengar dan berfikir— 

bahwa keadaan dan kedoedoekan 

kaoem  perempoean Indonesia 

tragisch, menjedihkan sekali 

Tidak ada soeatoe kekoeasaan, 

tidak ada socatoe peratoeran ig. 

beroepa sanctie dsb. jang koe- 

asa mentjegah perboeatan se- 

wenang-wenang kaoem lelaki. 

Kekocasaan peratoeran dll. 

inilah jang dimaksoedkan oleh 

Mr. M.U. Santoso. 

Apakah salahnja didalam ke 

adaan dan kedoedoekan perem- 

poean Indonesia jang begini me 

ujedihkan ini diadakan itoe” 

Malah banjak sekali faedahnja 

Apakah salahnja didalam o e- 

roesan kedoeniaan di 

adakan peratoeran atau tjara 

baroe jang njata tidak 

berlawanan dengan @urin dan 

Hadits? 

Orang djangan meloepakar 

bahwa tjara-baroe ini diadakan 

Karena keadaan dan kedoedoe- 

kan perempoean Indonesia be- 

loem normaal. Djika positie, ke 

adaan dan kedoedoekan perem-i 

poean Indonesia soedah- nor- 

maal, rasanja tidak akan ada 

pendirian sematjam Nj. Mr. U. 

Santoso. Dalam pada itoe te- 

rang, bahwa Nj. S. Badiah Zoe- 

ber dan Nj. Mr. M.U. Santoso 

sama-sama bermaksoed baik 

dan bertjita-tjita tinggi, jaitoe 

mengembalikan  kedoedoekan 

dan hak perempoean Indonesia, 

walaupoen ada jang berlainan 

tjara2nja. 
Hal ini tidak oesah kita re- 

welkan pandjang lebar, karena 

tiap2 orang mempoenjai pendi- 

rian sendiri2 jang wadjib di- 

hormati. Tjoema kita berharap 

sangat, soepaja mereka beker- 
dja lebih giat mendidik 

soepaja bangoen kem 

bali—renaissance— 

paedagogie. 
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HOOFDKANTOOR: BANDOENG.. 

Oentoek. membogat ROEMAH' 'atani 
atau SAWAH “Dengan simpanan 

Oentoek pindjaman 

&. s. & sampai f10:000-— 
29 ra F250 boeat tiap? f$00.m— (tidak 

Vaktoe  merd. 

Aan Plaeleragolai 

mengikoe- 

Badiah 

“disoeroeh menjerboe didaerar 

  

ERATOERAN perdamaian 
jang didapati dalam per- 

djandjian ' Versailles melarang 

Djerman  oentoek membikin 

benteng pertahanan uisebelah 

batas Perantjis. 

Poela Djerman tak boleh me- 

nempatkan pasoekannja pada 

tempat jang djaoehnja sampai 

50 km. dari batas itoe. Tamba- 

han lagi kekoeasaan tentaranja 

dibatasi sampai pada djoemlah 

100.000 orang. Dan alat sendja 

tanja jang besar-besar serta pe 

sawat-pesawat militer Sa 

poela. 3 

Walaupoen seduh ada lara- 

ngan-larangan demikian, tetapi 

hal ini terboekti masih beloem 

membikin hati-rakjat Perantjis 

tenteram. Jaitoe pada perbata- 

san Djerman mesti didirikan 

satoe garisan pertahanan Magi- 

not, perloe oentoek melindoengi 

Perantjis dari serangan Djer- 

man, jang sebetoelnja tjoema 

impian Perantjis belaka. Mem- 

bikinnja garisan pertahanan ini 

'amanja 10 tahoen (1920— 30). 

dan ongkosnja tidak koerang 

dari 14 milliard oeang franc 

Ini artinja 500 franc tiap orang 

dari pendoedoek Perantjis. 

Tetapi memang benar, bahwa 

garisan benteng itoe mempoe- 

njai keoentoengan besar. Pan: 

djangnja garisan itoe 600 km 

Perantjis soedah boleh dikata- 

kan tak perloe koeatir terhadar 

serangan Djerman, sedang Djei 

man sendiri, lebih-lebih daerah 

industrie Djerman masih tidak 

terdjaga dari serangan Peran- 

tjis. 

Tetapi keadaan jang tidal- 

enak ini dapat dihilangkan olek 

Hitler pada tanggal 7 Maari 

1936, jaitoe pasoekan Djerma» 

sepandjang soengai Riin, pan 

djangnja 50 km. Dengan ini ma 

ka dapatlah dimoelai oentoek 

membikin benteng pertahanan 

sepandjang batas Perantjis. 

Dalam boelan Mei 1938 Ing 

geris dan Perantjis telah meng 

hasoet pemerintah Tsjecho Slo- 

wakia oentoek mengadakan mo- 

bilisatie lasjkarnja. 'Terboekti   bahwa maksoed itoe ialah oen- 

toek menjerang Djerman ata: 

perentah Perantjis dan Inggeri: 

Berhoeboeng dengan hal ini ma 

ka Fuehrer pada tanggal 28 Mei 

1938 wmemerentahkan oentoek 

dengan lekas membikin ,,West- 

wall”. Dengan djalan ini jang 

ditoedjoe ialah oentoek mentje- 

gah Perantjis kalau menjerang 

Djerman. Poen djoega perloe 

oentoek menolong bangsa 

Tsjechia. 

Apa jang dikerdjakan Djer- 

man dalam ternpo sependek itoe 

dari boelan Mei sampai Octo- 

ber 1988, adalah satoe djasa 
jang satoe-satoenja dalam se- 

djarah kemanoesiaan. 
532.000-0rang boeroeh jang i- 

koet bekerdja, tiap hari lamanja 

kerdja 12 djam atau lebih. Bus 

jang ikoet mengangkoet2 ada 

5.000 boeah. 'Tempat kediaman 

dan pemeliharaan boeroeh itoe 

baik sekali, hingga kekoeatan- 

nja bekerdja poen loear biasa 

djoega. 

Jang diangkoet dengan gro- 

bak (kereta) sepoer 8.000 boe- 

ah dan vrachtauto 15.000 boeah   
  

ada sedjoemlah 6.006.009 ton 

cement (sepertiga dari pembixi- 

nan cement diseloerceh Djer- 

man), 695.000 kubiek meter ka 

joe, 3.000.000 lingkaran kawat 

“berdoeri dan sedjoemlah 10 mil 
|joen ton barang-barang badja 

.dan besi goena menara-menara 

jang berlapis badja didatang- 

kan dari seloeroeh negeri, poen 

sepertiga dari semoea mesin? 

jang perloe goena itoe banjak 

didatangkan oleh bouw-indus- 

trie partikelir Djerman. 

sasinja, hinggga pada penghabi | 

san October, djadi dalam t e m 

poh 5 boelan, pekerdja- 

an raksasa itoe bagian jang pen 

ting dan besar soedah selesai. 

Pada tanggal 20 Mei 1939 

maka pekerdjaan jang pengha- 

bisan poen selesailah soedah dan 

Fuehrer Hitler pada soeatoe ke 

tika telah menjampaikan oetja- 

pan terima kasihnja kepada boe 

roeh-boeroeh jg. kerdja dan pe- 

mimpin-pemimpinnja, atas na- 

ma pemerintahan negeri. 

Westwall dari Djerman ini 

boleh dikatakan adalah salah 

satoe benteng pertahanan mi- 

liter jg. paling modern dan sem 

poerna didoenia ini. Segala pe- 

ngalaman jang didapati dalarn 

Maginot-linie dapat dikerdja- 

kan disitoe, dioebah menoeroet 

pikiran sendiri. Poen djoega 

pendapatan-pendapatan baroe 

jang beloem diketahoei oleh Pe 

rantjis,- dipakai dalam peker- 

djaan ini. 

Gambar-gambar (foto) jang 
dibikin, menoendjoekkan, be- 

tapa koeat dan sentosanja ben- 

teng pertahanan ini jg. tak da- 

pat ditemboes moesoeh. 
Ketika ,,Siegfried-linie”— de 

mikianlah seboetan jang ditoe- 

Jlioekan kepada Westwall kepoe 

njaan Djerman ini — selesai, 

maka Djerman merdekalah, ta' 

verloe takoet kepada serangan 

fihak Perantjis, dan kalau Pe- 

rantjis hendak memberi perto- 

longan. ,,anak. lindoengannja” 

Isjecho Slowakia dan Polen. 

Memang betosl manakala di 

katakan, bahwa Westwall itoe 
nasih - beloem bisa mentjegah 

oepaja Inggeris dan Porentjis 

idak. mengoemoemkan  pepe- 
angan (oorlog verklarca) ke- 

yada. Djerman, ,poen “djoe- 

za tak bisa  mentjegah 
peperangan dilaoet terhadap 
Djerman. Tapi selama per- 

Jjalanan perang ini dapat 
Jliboektikan, bahwa. Djerman 

tak dapat diserang dari laoe- 
san. Dalam perang ini terpaksa 

'ah negeri-negeri sepakat (ge- 

“llieerden) memoesatkan segala 

kekoeatannja kemedan perang 
barat (Westfront). Tetapi me- 

reka disini akan menemoei per 
'awanan jang maha koeat, hing 
ya segala oesahanja nanti akan 

sia-sia belaka. 
Dengan gambaran ini maka 

njatalah, bahwa dengan adanja 

Westwall,. kedoedoekan Djer- 

man mendapat keoentoengan 

besar. 

Tjoema satoe benteng perta- 

hanan sadjalah jang dapat di- 
bandingkan dengan kedoea ben 

teng raksasa itoe ( Maginot- 
dan Siegfgied-linie), jang memi 

sahkan Djerman dari Peran- 
"| tjis. 

Benteng pertahanan itoe ti- 

dak lain dan tidak boekan ialah 
sTembok Besar” Tiongkok 

(Chineesche Muur). Pandjang- 

nja 2450 km. djadi doea kali 

lipat dari Maginot- dan Sieg- 

fried-linie kalau didjadikan sa- 

toe, dan didirikan pada 300 atau 

400 tahoen sebeloem Nabi Isa 

lahir, oleh bangsa Ticnghoa 

goena melindoengi Tiongkok 

Tembok besar ini 2.000 ta- 

hoen lamanja dapat memenoehi 

sjarat-sjarat pertahanan, sam- 

pai pada tahocn 1644 bangsa 
Mandjoe dapat masoek menjer- 

boe kedalam Tiongkok dan me- 

nakloekkannja. Tembok itoe ia- 

lah tembok biasa, tingginja 

16,5 meter, tebainja 5—8 meter 

dan bagian atas adalah demiki- 
an lebarnja, hingga 3 bocak   kendaraan (voertuigen)  de- 

»gan 

  

    
dari serangan fihak Mandjos. | 

  moedah bersimpangan 

“ berdjalan - disitoe. Tembok itoe 

memaloei  goengeng-goenoeng 

Dan pekerdjaan jang maha ' dan lembah dan pada beberapa 

besar itoe demikian rapi organi | tempat didirikan menara-mena- 

& puadjagaan dan-pintoe 'ger- 

nana 
Dalam pada itoe Siegfriedli- 

nie itos soedah barang tentoe 

sosdah ' mempoenjai apa-apa 

jang diboetoehi perang modern 

waktoe ini, pendek kata dise- 

soeaikan kepadanja. Misalnja di 

dapati constructie2 dari beton 

z1 besi. Perloenja oentoek me- 

nahan kendaraan .dan meriam- 
| meriam jang pakai motor. Poen 

kawat berdoeri dipasang oen- 

toek mentjegah moesoeh akan 

masoek. Masih ada lagi terse- 

bar sepandjang Siegfriedlinie 

itoe 22.000 tempat pertahanan 

jang berlapis, jang satoe dan 
lainnja dapat dihoeboengkan 

dengan kereta api jang djalan 

dibawah tanah. Kazerne2 diba- 

wah tanah ini baik sekali soe- 

ocenannja dan orang bisa men- 

an segala sesoeatoenja de- 

ngan moesdah. Serdadoe jang di 

siapkan disitoe ada 100.00x 

orang. Mereka tidak oesah koe- 

atir akan serangan. 

Dan mereka siap tiap wak- 

toe oentoek moentjoel keloear. 

manakala waktoenja. Tak satoe 

moesoeh, bagaimanapoen djoe- 

ga koeatnja, akan bisa mener- 

djang  Siegfriedlinie . masoek 

Djerman. 

Garis pertahanan ,Westwall" jang 
sentosa di Djerman barat 

|. ' MENDJADI PEMBITJARAA N SELOEROFH DOENIA. 

DEWAN RAKJAT. 

Renijana ordonnantie Groeps- 

gemeenschap Palembang 

Pemerintah memadjoekan kem 

bali dalam voiksraad beberapa Or 

donnantie - goena penetapan | 

groepsgemeenschap Palembang, 

peratoeran pemilihan dari waki- 

wakil kepala rakjat oentoek Pa- 

lembang-Raad, penambahan dan 

gemeenschap, jang dalam sidang 

kepala 1939 dari voiksraad telah 

ditolak. 
Memorie van Toelichting anta- 

ra lain2 berisi: Pemerentah tak da 

pat memberi. poetoesan oentoek 

memakai nama ,Seriwidjaja” (ba 

ik jang sebagai: tambahan atau- 

poen tidak) - goena pendirian 

groepsgemecenschap itoe. Dalam 

pada itoe pemer rintah mengizin- | 

kan menoeroet permintaan, 

paja sebagian dari anggauta2 Be 

landa ditoendjoekkan dengan pili 

han. Poen pemerentah tetap pa 

da” pendiriannja jang mengenai 

perbandingan djoemlah anggauta, 

jaitoe 16 kepala rakjat dan 11 o- 
rang lain2 anggauta bangsa Indo 

Poen tidak diloeloeskan 

leh pemerintah soepaja segala 

nggauta Indonesia dipilih 

Penetapan Eroepspeimeerisehap 

akan dilakoekan pa- 

al 1 Januari 1941 depan. 
(Aneta). 

Tambahan anggaran belandja. 

Yang dimadjoekan poela 

volksraad ialah tambahan angga 

Ag ta. nesia 

3 ha toe kirania 

da tangg   lalam 

SS. 

ran belandja  bermatjam2 1940, 

antara lain2 jang berhoecboengan 

pengoebahan ordonnantie groeps 

SOE- | 

dengan bestuurshervorming dida- 

# erah Seberang ( f 21.000.—), pe 

netapan Ba dari staatsmo- 

bilisatieraad pada afdeeling I (re 

! 

'penglocasan secretariaat dengan 

1 pegawai B.B., 1 referendaris, I 

commiesredacteur (f 85.659.—), 

| pendirian landswaterkrachtbedriji 

“di Tjirebon dan pengloeasan pe- 

roesahaan ini djoega didaerah 

' Bandoeng ( 750.000.—), berma- 

utjam2 persediaan dari Banka Tin 

“bedrijf (f 357.000.—), perbaikan 

Pendirian pensioerfonds pe- 

gawai negeri. 

Volksraad diminta nasehat ten 

tang rentjana hoekoemi goena Ie- 
bih landjoet mengadakan peroeba 

| han hoekoem tanggal 25 Juli 1918 

jang mengenai pendirian Pensis 

oenfonds dari pegawai negeri di 

Indonesia. 

maka terminologie ,,aanpassen? 

gai ,,niet 

ganti ,,Infandsche” 

sangkoet 

Tionghoa), ,,Kni?” 

ganti ,,landmacht” dll. 
Poen dimadjoekan djoega ren- 

tjana algemeene maatregel . van 

bestuur goena memeriksa kemba 

li peratoeran2 mengoeroes pensi- 

oenfonds tsb. (Aneta).   
  

saioe kampioen! 
Kamp ioen sesoenggochnja ada gelaran 
ea Tn doenlel jang Indah, setoe toesiel 

penerima dengan 
Isteruming dan bandspreiding, 

memake drukknop- 
soeara 

C mpe na dan potongan manis. 

: sch Keno sempoerna d4 23 

van bydronal:, Tua 

Toonregg 
& met 

Sel lectivi 
Stande - 

distance. 

Jisehe s 
laar terkteregelin 

basschake) Aan mbineerd 
Iteitsre 

Ysiolo, 

9eling met 3 

ncert. Huidspreker 

ia 2 
9. ae 

"er voor 
Arukknoppen 

gcering en hooge collegers) dan " 

  

pemberian stroom kepada Pa- 

dang (f 460.000.—). 

Jang berhoeboengan dengan ini 4 

(menjesoeaikan) waktoe ini adass : 

lah jang oemoem dipakai, seba- 
Europeesche sebagai 

ambtenaren 

(hingga dengan ini jang ikoet ter j 

djoega ialah pegawai: 
oentoek peng #   

  

J 

  

  

      

  

ILilah hasilrja dari: 

fiada bs sa ap Fasa 

As RAR 

terost, misoek angin, 

  

“ 

NO. 41 WAT:ON'S BABY WATER 

Obat ho'at djaga kes hatan Anak2 din Baji2 

3 waktoe maoce tsenb)»e gigi. Ia vikin tambah nap: 
£oe makan sS-h nga anak2 bisa tambuh koat dam 
gemoek. Rasinja manis dan gampang dipake 

Terdjoeal oleh semoea toko okat atawa beli sen- - 
dri padi Huofd gent: 

MEDICIJN IMPORT SAM TAK C0, 
'TOKO TIGA No 6t, BATAVIA.- 5 

Harga 1 botol 30 sen. “3 

  

    

       

      

  

     
     

  

     

Sikit kaget din gan:goean: 
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Pe SEREH AN Ne 
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SIEGFRIED 
sama LINIE me 

  
BENTENG BERLAPIS DITEPI RIJN, ja'ni seboeah benteng ketjil dari 
badja dan beton. 22.000 boeah dari benteng seroepa ini ada disepandjang 
garis Djerman ,,Siegfried-linie”. Didalamnja ada dipasang meriam- meriam, dan dari loebang-loebang, meriam-meriam itoe bisa. mendmbaki sekitarnja. Beberapa banjak dari benteng seroepa itoe meroepakan garis 
memboedjoer atau vestin £8Sssysteem jang satoe dengan lainnja dihoeboengkan oleh terowongan didalam tanah. 

  
«  TONGGAK-TONGGAK JANG KOEKOEH terboeat dari beton dan ter- 

tanam beberapa meter didalam tanah, dikeroedoengi poela dengan kawat- 

- “ 

  

  

kawat berdoeri, adalah diperoentoekkan boeat menangkis segala serangan 
dengan tank dan pasoekan-pasoekan infanterie. Sepandjang batas negeri 
jang 600 k.m. pandjangnja bisa didapati perintang-perintang seroepa ini. 

KAMAR TIDOER DALAM TANAH. Tidak koerang dari 
100.009 orang serdadoe mendoedoeki ,,Siegfried-linie”. 
Orang-orang ini dioeroes dengan baik-baik. Makannja 
tjoekoep dan menjehatkan, poen kamar?nja dibikin se- - 

| perti didalam roemah biasa. Didalam sa'at jang loeang, - 
serdados-serdadoe disitoe bisa mendengarkan muziek 

. radio, dan disediakan poela perpoestakaan lengkap. Tiap- 
“tiap hari serdadoe-serdadoe itoe menerima djoega soe- 
—.rai-soeratnja, 

    

San NE APE AN YA ET ETANOL AN NETT AG 

  

TEROWONGAN JANG DITERANGI DENGAN LISTRIK 
DALAM TANAH. Sangat banjak benteng jg. memoentjoel 
diatas tanah, disebelah bawahnja dihoeboengkan satoe 

sama lain oleh terowongan. Disitoelah tempat laloe-lintas 
didalam tanah amat baik. Pasoekan-pasoekan serdadoe 
dan pengangkoetar: mesioe didjalankan melaloei tero- 

“ wong? dengan djalanan kersgta-api ketjil. Disepandjang 
terowong2 itoe terdapat poela kawat-kawat listrik, ka- 
wat-kawat talipon dan pipa2 boeat air dan hawa oedara. 

  

Bilik-bilik boeat serdadoe-serdadoe letaknja dibawah benteng seroepa itoe 
sangat dalam ketanah. 

  

  
KAMAR TJOETJI. Diberbagai-bagai soedoei dalam bin- 
teng Siegfried bahagian dalam tanah itoe terdapat 
djoega kamar-kamar tempat serdadoe-serdadoe member- 
sihkan badan dan pakaiannja. Kamar seroepa itoe diatoer 
setjara modern dan menoeroet hygiene. Selamanja disi- 
toe bisa didapat djoega air hangat. Sesoedah bekerdja 
keras dan sesoedah melakoekan pertaroengan, dikamar 
itoelah serdadoe2 bisa menjegarkan badannja. 

MERTJOE PENOLAK SERANGAN OEDARA. Mertjoe seroepa ini banjak 
sekali didapati sepandjang Siegfried-linie itoe. Ia diboeat dari badja dan 
beton jang tidak bisa dihantjoerkan oleh bom dari pesawat terbang moe- 
soeh. Demikian koekoehnja constructienja. Mertjoe atau benteng-hentengz 
seroepa itoe diperdapat oleh kaoem t8hnik Djerman. 
2000 orang jang bisa berlindoeng didalam mertjoe itoe kalau sewaktoe- 
waktoe ada moesoeh melakoekan serangan dari oedara dengan tjara besar- 

- besaran. 

Diatas a'ap terdapat meriam-meriam penembak pesawat, sedang dibawah, 
dibahagian dalam dipasang poela meriam-meriam jang moeloetnja dike- 
loearkan sedikit dari loebang-loebang, 
pertahankan diri dari serangan dari manapoen djoega. 

sehingga mertjoe ini bisa mem- 

                  

  

    

         

     
   
   

    

   

  

  

   

   

    

   

    

  

  

  
    

' Doenia tjatoer PENTUNLIJST. Bocat Doeazet diberikan 2 punt JANG KITA TERIMA. di Medan, kelocar 3 kali seboelan, 
S3 z boecat Tigazet 3 punt, dan boeat bergambar. Sifatnja oemoem. Jg. . OPLOSSING PROBLEEM No. 63 | H. St. Oloan (M1) 32. Eindspel dan Pagusteling 4 punt. Voedsel-Nummer Padi. memimpin tocan M. Saleh (“ oleh D. PRZEPIORKA — Lc4-d3 | M. Kariban (4) 30. : Madjallah P adi jang ke-|Oemar selakoe Hoofdredacteur s - derigan varianten: Margoena (18) 29. 24 3, KG 3. Barang siapa mentjapai 50 | locar tiap-boelan, dalam penerbi- |dibantoe oleh redacteur2 t.t. 

: £ aa Da 2. Roestamhadji (42) 26. YG, 4 cin Punt, maka ia mendapat prijs | tannja tanggal 15 December na 3 Wahab Siregar,Si | 
0 Aner180— 84, 2. DC2—CT, | 2g. Soemadi. (24) 24. nh Wp KUN 2.50. telah moentjoel dengan Voedsel- |O e ma. 84 ——-g3. 3. Dc7 xXx g3, Ka3 3. Padmodipoero. (307 - 2 “ia AA e Nummer. Isinja soal Voedings- Isinja beraneka warna, menoe- : 

pe BOLA Las — ob Pi Doersaw. (31723. 1 1 Puntenlijst diadakan teroes, Gja | waarde van rijst (dr. S. Post- | roet aliran djaman mengingat ke- | 
pn Kran B5 X h4. 2. Dc2-— Moechlissin (J6) 23. / v : di bocat mereka jang salah dja- | mus), Spoorwegen- en rijst, Eco- | macean poeblik jang bermatjam2 | 68, h4— h3. 3. Dc8 X h3, Ka3 Benjamin. (10) 21. — 7 waban atau boeat sementara ber- |nomisch politiek- en rijstbouw, | itoe, jaitoe sedjarah, biografie, tje | 2 X b3. 4. Ld3 —b5 H-4 R.M. Soejadi. (31) 20. ”m halangan oentoek mendjawab, ma | Rijstpellerijenbond (K. Tionghoa) | rita pendek, sjair2, foto2 loear ne 3 : : 8 Soebakir. Pe 2 De sih ada harapan akan mendapat | dll. jang ada djoega nampak moe | geri, film, politik internasional dll. me onik Baya y sen anannan han na ann anang - Ez : : : 2 £ : Diawa 5 : Rd. Hartono. tejo. Mat dalam 3 (Tiga) zet. prijs. Lain dari pada itoe seta- | kaddinah dari goebernoer Dj 27 

: Mar D3, Se DeT — edt- dan M. Soepangkat. Sa 15. TR “Ilhoen sekali akan diberikan Di- | Timoer, toean Ch. O van der Melihat isinja ini memang kita 
2 De4, Reka R. Hasan Bisri. (52) 12. Hitam: Kg5, Le5, Pg6, Ph8, | rectieprijs kepada Ne 2. Mena Mp Tea an bah- 

KE Bi : Hari K. Djansen. 8 8. | pa6, b7, c3, f6, f7. — 9 bocah. bak jang mentjapai punt jang ter- ee Te nee An |va ma 25 “Ana 5 2 ega jang betoel diterima Na Mina bari. 2 5 p banjak “dalang tahoen jang soe- | pada jang biasa, lux. Poen ber- | sih mendapat kelonggaran djoem- 
2 Pen D. Mahambeng Cr. 3. Djawaban selaat-laatnja hari | dah, jaitoe le prijs f 7.50, 2e. |sama madjallah itoe ada djoega |luh pembatja setia, oleh karcra ta 5 ? 5 5 3? -. 5: : £ re kh A i Sa t y Tai 10— “R. Hasan Bisri, H. St. Oloan, | Soeharto Ismani. (10) 4. | Selasa tanggal 13 Februari mesti | priis f 5.— dan 3e. prijs f 2.50. Sa Kn 5 h Na 3 

Benjamin, Rd. Hartono, Soebakir, | Dw. Soeleman, (2) 2.) ada dalam tangan Pemimpin Ru- | (Tahoen jang kedoea soedah moe nya 2 Ni ec ui T 5: 3 re Men di 1 itos- | 
Ma : dan K. Djansen dari | Soeradji. (6) —$ briek ini. 5 lai 1 November 1939, djadi direc- | sawahrijst (Ir. J.G.J. van der Meu | 'a! jay g uberikan jaminau, Pen eoena : 5: Mekanis, Ta tieprijs ini akan diberikan pada 1 | len). Madjallah Padi ini adalah | siorga 3 boelan f 1.35 di Indo- 

Djokosarwono (Bt Djawaban tidak tjoekoep de- | November 1940. penerbitan Algem. Rijstbond. nes:a, diloear hd: nesia f 1.50. 
: ngan sleutelzet sadja, melainkan x Kita oetjapkan terima kasih. Samboetan kick ep soeboer kira J 

PROBLEEM No. 65. mesti disertai dengan paling sedi | Jang mendapat prijs ini ming- nja pada tempatnjs. f To, Rd. Soemadi dari Kediri, M. kit 2 variant boat Doeazet, dan | goe ialah toean R. Hasan Bisri, Ha Na sd : 
Soepangkat dari Soengei-Gerong |  Poetih: Ka5, Dh3, Tg7, Lc2,| dengan semoea variant jang pen- | Abonne No. 18845 Ma aan k na Pa Pa ia Penga akan | / dan R. Roestamhadji dari Tebing | Ld6, Pe8, Pg4, pb6, c5, f5 — 10| ting boeat Tigazet dan Eindspel | trum. Na Pe ara -. 2 Sa, k “Tir : boeah. atau partystelling. mmmnan laman, jang berkedoe |    Mipegi.       
  

  
sak”


