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| OEKAN sadja kita jang ma- 
rah dengan adanja desakan 

- pers Bei nd 

   
   

     
  

ng dengan soal 3 siagkruiser 
djoega sebagian dari 

SA dd... Ini terboekti 
adanja seboeah motie 

dimadjoekan kemaren oleh 
Gep, Verboom, - Seekawati 

   

    
    

    
   

    

Sari dari maksoed motle  da- 

  

     

    d tidak maoe dikesampingkan 
   

  

    
mana djoega segala sesocatoe 

itoe haroes diselesaikan dengan 
at-tjepat, Volksraad haroes di 

a soearanja lebih dahoeloe. 

    
   
     
  

La 

“Sepandjang penglihatan kita, 
otie terseboet mengandoeng be- 

“ berapa hal jang perloe diroen- 
Mingkan disini, 

    
   
     

  

    

  

ikan motie ternjata orang-orang 
jang ,,djinak”. Toean Roep dari 

P.E.B., toean Verboom dari V.C., 

tocan Soekawati dari P.E.B, dan 
tocan Blaauw dari LE.V. Kalau 

   
    

      
     

Narasi soedah marah (walaupoen 
dengan tjara samar dan ha- 

. loes), apalagi toean-toean lain- 

nja, teroetama dari pihak Fraksi 

    

    
    
   
    

   

  

  

is Indonesia, Dari itoe boekan 

“ren menoelis begini: 

3 »Nederland bangoen dari ti- 
@doernja. Dan moentjoel dengan 
programma: 3 slagkruiser dan 

  

“sadja itoe Volksraad, soepaja 
tidak memboeang waktoe per- 

  

' tjoema! 

  

2... Tjoba lihat, betapa anehnjs 
anggapan pihak Belanda terha- 

dap Volksraad (Indonesia). Te- 
| rang sekali, bahwa Nederland 
. tjoema maoe enaknja sendiri 

sadja. Apa jang enak baginja 
“disoeroeh djalankan zonder 
'Volksraad. Sedang apa jang 
nak bagi Indonesia (petitie- 

' Soetardjo) dan soedah diterima 
“Oleh Volksraad ditolak mentah- 
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Kedoea: Volksraad haroes 

— mendengar dari pers, bahwa pe- 
. merentah.agoeng di Nederland 
| mempoenjai niatan oentoek 
membikin 3 slagkruiser oentoek 

— Indonesia. Ini moedah dime- 
. ngerti, karena salah satoe sifat 

| ..J3a djiwa dari pers jaitoe 

| actief dan actueel, Dari itoe 
. soedah lazim, bahwa pers men- 

dahoeloei pihak officieel dalam 
 menjiarkan sesoeatoe. 

soo... 

22 
£ 
$ 

2 

mbikin dongkol rata rata o- 

(disini ? Persdienst di Ne- 
nd sebetoelnja tidak oesah 

h dengan persbureau Ane- 
dalam memberikan ketera- 

dan penerangan pada In- 
esia. Atau...... apakah pers- 

r ineta itoe setali tiga 
g dengan persdienst peme- 

rentah sendiri? 

| Menilik kesemoeanja itoe, 
ka kita dapat pastikan, bah- 
'penjiaran berita disekitar 2 

    

s Belanda soepaja Voiks- | 
| dikesampingkan - berhoe- | 

kita loekiskan begini: Volks-.| 

am.soal 3 slagkruiser! Bagai- 

Pertama: jang memadjoe- 

Orang sematjam ampat toean ter- | 

— Nasional dan Golongan Nasiona- 8 

berkelebihan, bahwa kita kema- | 

  

    

  

Sofia, Kemis (Havas): 

kannja di Moskou, 

  Pertempoeran Roes- 
lau-Finland makin 

BANTOEAN KEPADA ING- 
GERIS, 

  

Kualalumpur, Kemis 
(Reuter): 

Soelian2 dari 4 negeri Malaya 
jang bergaboengan mendjadi sa- 

ice menjatakan bersepakatnja 

ventoek menjampaikan ocang se 
banjak semiljoen sterling kepada 
Inggeris goena bantocan melan- 

djoetkan peperangan. 

Sidang gaboengan menjetoe- 

dijoei sepakat kata itoe, dan reso- 

latie tentang itoe akan dimadjoe 

kan dalam rapat jang akan dilang 
soengkan pada 20 Februari j.a.d. 
Pada 9 boelan jang lampau Soel 

tan-socitan itoe pernah menjam 

baikan toendjangan sebanjak 

300.000 sterling. 

Roemenia siap-lengkap. 
Geneve, Rebo (Transoce- 

an): 

Seloeroeh pers Perantjis jang 
provinsial pada malam ini meng- 

oemoemkan makloemat jang di- 

keloearkan oleh ambassade Roe- 

mena di Paris, dimana diterang 

kan, bahwa pemoeda2 dari lich- 

ting 1941 — jaitoe mereka jang 
dilahirkan di Roemenia pada ta- 
hoen 1919 — pada tanggal 15 

dan 25 Februari j.a.d. ini soepa- 
ia menjatakan diri oentoek me- 

mem ehi kewadjiban sebagai mi- 
liter. 

  

nesia marah. Marah boekan ka- 
rena merah tetapi karena mera- 

sa dianggap seperti ,,kanak ka- 

nak” oleh Nederland. : 

merah karena 

M1.   gkruiser itoe membikin Indo- 

  

Dania KODOOJAN Aek snsd Bima 
1 weekblad ,,Pembangoen” ............ ,, 2.50 

—.. #PEMBAJARAN DI MOEKA. 
Boleh bajar boelanan, tetapi berhenti 

haroes diachir kwartaal. S 

KEGONTJANGAN DOENIA 

SIR WILLIAM SEEDS TIDAK POELANG KE MOSKOU. 
Amsterdam, Kemis (Transocean): h | 
Dalam kalangan politik di Londen dikabarkan, bahwa ambassa- 

deur Inggeris di Moskou, sir William Seeds jang kini dengan verlof 
berada di Inggeris kelak tidak akan poelang lagi ketempat kedoedoe- 

(000 TENTARA ROESLAN MADJOE TEROES 
Moskou, Kemis (Reuter). 

Makloemat dari pihak Roeslan menjatakan, bahwa tentara 
Reeslan dengan berhasil gilang-gemilang 
di daerah medan tjerotjok Karelia. Disitoe pihak moesoeh tidak koe asa menahan serangan2 Roeslan dan dengan meninggalkan 
kekalahan jang besar terpaksa mengoendoerkan diri. Pada 14 Fe- | bruari pihak Roeslan mendoedoeki 16 benteng? pendjagaan Finland. 

Lagi peledakan jang ditimb»el. 
kan IR.A. 
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Tidak kembalinja Seeds 
poetoesnja perhoeboengan 
—. Inggeris-Roeslan? 

Amerika akan membitjarakan lara- 
ngan mengirim alat sendjata 

Perang ke Djepang dalam sidang 
kongresnja | Ta 

KABINET BOELGAKIA DIBOEBARKAN. 

Pada hari ini kabinet-Kiosseivanoff meletakkan djabatannja. Lebih landjoet oleh Transocean dikabarkan, bahwa Radja Boris telah 
menerima baik permintaan Kiosseivanoff oentoek berhenti. Dan be- Hau memberi perintah kepada minister bagian oeroesan pergoeroean, | prof. Bogdan Filoff oentoek membentoek kabinet jang baroe. 

- 

meneroeskan aksinja 

Lebih landjoet oleh ambassade 
dipintanja soepaja orang2 jang 
bersangkoetan jang berada di crantj pn En 
mengadjoekan diri dengan lesan 
ataupoen bersoerat kepada kon- 
soejat Roemenia di Iboe kota Pe 
ranijis. : 

    

Reemenia mendjadi reboetan, 
Boekarest, Rebo (Reu- 

ter): 
Pada boelan Januari sebagai 

negeri jang pertama dalam pe- 
ngambilan barang2 Roemenia ja- 
itoe Inggeris. Pengeloearan dari 
negeri itoe menoedjoe Perantjis 
dan Djerman djoega madjoe de- 
ngan keras. 

Minjak keperloean perang. 

Londen, Rebo (Havas): 
Sebagai djawaban dalam La- 

gerhuis vice minister bagian oe- 
roesan loear negeri, Butler mem- 
beri keterangan bahwa soeal pe- 
ngiriman minjak Roemenia me- 
noedjoe Inggeris adalah soeatoe 
socal jang kini siboek mendjadi 
bahan roendingan dalam permoe- 
sjawaratan antara pemerintah Ing 
geris dan Roemenia. Kini beloem 
lah moengkin oentoek memberi 
keterangan tentang kesoedahan 
dari permoesjawaratan itoe.  " 

ITALIA DATANG MENTJOEM- 
BOE. 

Boekarest, Rebo (Trans 
ocean): 

Pada hari2 ini delegasi perda- 
gangan Italia akan sampai di Boe 
karest oentoek keperloean permoe 
sjawaratan goena mentjapai ma- 
kin eratnja perhoeboengan ekoxzo- 
mi antara Italia dan Roemenia. 

Tak ada perdjandjian militer 

Djerman-Roeslan 

Reuter dari Londen (Rebo) 

mengabarkan, bahwa kalangan2 

pembesar mendjamin, bahwa 

Djerman tak berniat oentoek 
mengadakan perdjandjian mili- 

  

  
ter dengan Roeslan. 

Isan Defensie, 

  

Rp
, dg ara 

berarti 

1 Opsir Djerman di Slowakia. 
Brastislava, Rebo (Tr.- 

Tocean): 
Minister Slowakia bagian oeroe 

djenderal Catlos 
memberikan pemandangannja ten 
tang tindakan2 jang diambil pada 
boelan belakangan ini oentoek 
'membangoenkan kembali tentara 
Slowakia. 

la menerangkan, bahwa kini ti 
dak lebih dari sepoeloeh opsir 

'Djerman jang berada dibawah 
pimpinan djendral Slowakia. Ke 

.#wadjiban mereka memberi nase- 
hat kepada pembesar2 Slowakia 
atau djika perloe memberi bantoe 
an. 

2 Cordell Hull boengkem. 
Washington, Rebo (Ha- 

vas): 

Ketika dilangsoengkan konpe 

renSi pers minister Cordell Hull 

mendjawab pertanjaan, bahwa 
sebagai Inggeris, poen Peran- 

tjis-telah menghentikan pembe- 
|lian barang hasil tanah dari A- 
merika Sarikat. Kemoedian di- 

terangkan oleh minister itoe, 
bahwa dalam soeal ini akan di- 

ambil tindakan terhadap peme- 

rentah di Paris. 

Ketika konperensi itoe djoe- 

ga minister bagian oeroesan loe 

ar negeri itoe mendapat perta- 

njaan tentang berita jang asal- 

jnja dari Djerman jang mene- 

Djerman dapat kiranja mela- 

koekan serangan terhadap ka- 

pal2 Amerika jang hendak me- 

noedjoe pelaboehan2 Inggeris 
goena diselidiki. Dalam soeal 

ini Cordell Hull tidak membe- 
ri djawaban dan tinggal boeng- 
kem. Ia hanja memberi tahoe- 

kan, bahwa tentang ini beloem 

ada pemberian tahoe jang opi- 
sia 

MORAAL INGGERIS-PE 

RANTJIS 

Lissabon, Kemis (Trans 

ocean) 

Soerat kabar jang terbit di Lis- 

sabon, ,,A Voz” telah mengadjoe- 

kan kritik jang sangat pedas kepa- 
da adres Inggeris dan Perantjis. 

Soerat kabar itoe menoendjoek- 

kan, bahwa Inggeris dan Peran- 
tjis telah mendjandjikan oentoek 
memberi bantoean kepada Fin- 
land. Tetapi nampak sekarang ban 
toean itoe diberinja dengan sangat 

kekoerangan boleh dikata praktis 
nihil. 

Orang sengadja mengadjoekan 

pertanjaan pada dirinja sendiri 

mengapakah Inggeris dan Peran- 
tiis itoe tidak memakloemkan pe- 
rang kepada Sovjet Roeslan. 

Nederland protest Djerman. 
Den Haag, Kemis (Anip 

Aneta): : 
Menoeroet kabar berhoeboeng 

dengan ditorpedonja kapal ,,Bur- 
gerdijk” dalam menoenggoe da- 
tangnja keterangan2 jang bersoe- 
rat, pemerentah Nederland telah 
menjampaikan protestnja kepada 
Djerman dalam perboeatannja se 
matjam itoe. 

Pemerentah Nederland akan me 
minta keroegian jang sepenoeh2- 
nja. Dalam kalangan jang berkoe 
asa didengar kabar, bahwa peme 
rintah Djerman tak dapat kiranja 
menghindarkan diri dari pertang 

rangkan, bahwa kapai2 selam | 
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Administratie, 
    

liter. 
ane aan aa 

mana komendan kapal selam itoe 

berboeat menentang perintah jang 

disampaikannja. 

Nazi & Merah. 
Boedapest, Rebo (Tr. O- 

cean): 

Soerat kabar Hongaria ,,Pester 

Lloyd” jang terkenal mempoenjai 

hoeboengan rapat dengan ministe 

rie oeroesan “loear negeri dari 

Hongaria dalam penerbitannja ha 

ri ini menegaskan, bahwa perse- 

toedjoean Roeslan-Djerman da- 

lam lapang ekonomi akan berke- 
soedahan jang sangat loeas dalam 

peperangan ini. Soerat kabar itoe 
menoelis, bahwa perdjandjian ta 

di akan mentjiptakan peroebahan 

jang radikaal dalam perhoeboe- 

ngan ekonomi antara kedoea ne- 

geri jang besar2 itoe dimana se 
lain daripada dalam peperangan 

jang sekarang akan teroes poela 

bekerdja bersama2 dalam. perda 
gangan doenia dihari kelaknja. 

Kemoedian soerat kabar itoe 
menoelis, bahwa sediktit hari lagi 
tentoe ada peroebahan dalam hoe 
boengan politik dari kedoea nege 
ri dan dapat bekerdja bersama- 

sama dalam lapang politik. - 

Inggeris bantoe Jahoedi. 

Londen, Rebo (Reuter): 

Dalam Lagerhuis atas pertanja 
an anggota, minister oeroesan 
Djadjahan Malcolm MacDonald 

menerangkan, bahwa keadaan di 
Palestina dalam negerinja dapat 

dipertahankan adanja keamanan. 

Lebih landjoet ia menerangkan 

dan berkejakinan didapatnja ban- 
toean sepenoehnja dari pihak Ja 
hoedi diseloeroeh doenia. Pihak 

Jahoedi menjampaikan soeal ke- 
merdekaannja dari kedjaran nege 
ri barat kepada negeri sarikat. 

Peledakan bom. 
Amsterdam, Kemis (Tr.- 

Ocean): 
Semalam di Birmingham terdja 

di peledakan bom lagi jang roe- 

panja dilakoekan oleh anggota2 

LR.A. Keterangan tentang peleda 
kan dan banjaknja keroegian hing 

ga kini beloem didapat ketera- 

ngan. 
Setelah kabar tentang peleda- 

kan itoe tersiar, maka djalan2 mo 

bil jang menoedjoe Birmingham 

ditoetoepnja oleh polisi. Semoea 

mobil jang hendak keloear dari 

kota mendapat penjelidikan sek- 
sama. Beberapa orang jang dja 
lan kaki mendapat poela tilikan. 

Kabar bohong. 

Montevide o, Rebo (Ha- 
vas): 

Minister oeroesan Perhoeboe- 
ngan, majoor Ramirez memberi 
keterangan kepada wakil Havas, 
bahwa berita2 jang dimoeat da- 
lam ssk. Argentinia dan Uruguay 

  

  goengan djawab, karena perboea- 

tan jang tidak pada tempatnja di   tentang adanja penjiaran rahasia 
dengan radio kepoenjaan  Djer- 

  

Kaitan 

JANG TERPENTING. 

Soeltan-soeltan dari 4 negeri Malaya jang tergaboeng men- 
djadi satoe bersepakat menjampaikan semiljoen Sterling kepada 
Inggeris goena bantoean melandjoetkan peperangan. 

x 

Akibat tenggelamnja »Burgerdijk” Nederland mengadjoekan 
protest kepada Djerman dan minta keroegian. 

a 

Dalam madjelis perwakilan Arita mendjawab pertanjaan, bah- 
wa Djepang sama sekali tidak ada niat oentoek mengoendoerkan 
atau menggoegoerkan adanja perdjandjian anti-Komintern. 

x 

Pertempoeran Finland-Roeslan makin bersifat perdjoeangan 
mati atau hidoep dan dalam pertjobaan menemboes Mannerheim- 
linie jang sangat koekoehnja pihak Roeslan hanja mendapat ke- 
madjoean didaerah medan Summa. 

x 

Roemenia moelai bersiap-lengkap dan meminta pemoeda jang 
dilahirkan pada tahoen 1919 soepaja pada tanggal 15 dan 25 Fe- 
bruari j.a.d. menjatakan diri oentoek memenoehi dienstplicht mi- 

man itoe semoeanja tidak berala- 
san. 

Larangan terhadap Djerman. 

Washington, Kemis (Tr. 
Ocean): 

Komisi dari oeroesan loear ne- 
geri dari Senaat dengan menda- 
dak dan dengan alasan jang tidak 
terang telah menoenda dalam soe 
al mengambil poetoesan tentang 
larangan pengiriman alat sendjata 
perang kepada Djepang. 

Kemoedian oleh Senator Pitt- 
man diterangkan, bahwa oesoel 
ini dalam sidang jang sekarang 
ini akan dimadjoekan dalam Kong 
res dan diadakan- poengoetan soe 
ara tentang itoe. 

KEADAAN MEDAN PERANG. 
Makloemat Djerman. 

Berlin, Kemis (Tr.-Ocean) 
Oberste Heeresleitung menga- 

barkan pada 14 Februari ketika a- 
“da gerakan patroeli didistrik ba- 
tas sebelah selatan Saarbruecken 
banjak tawanan jang dibikinnja. 
Lebih2 gerak perang Djerman di 
laoetan menghasilkan gilang- 
gemilang,  choesoesnja bagi 
kapal selamnja. Pada tanggal 14 
Februari sadja terdapat 58000 ton 
kapal jang dikaramkan. 

Makloemat Perantjis 

Paris, Kemis (Reuter) 
Makloemat pagi menerang- 

kan, bahwa didaerah sebelah ti- 
moer dari Saar terdjadi lokaal 
antara kedoea tentara. 

PEPERANGAN DILAOET 

31.000 ton karam 

Londen, Kemis (Reu- 
ter) 

Admiraliteit mengabarkan, 
bahwa pada 14 Februari Ingge- 
ris mempoenjai kapal seberat 
31000 ton jang dikaramkan. 

Kapal Noorwegen 

Oslo, Kemis 
ocean) 

Kemaren tersiar kabar, bah- 
wa kapal Noorwegen jang berat 
nja 1503 ton, ,,Eika” di laoetan 
Atlantik didekat Benoea Finis- 
terre telah karam. 

Sebagai dari anak kapak Ehi 
ka” didaratkan dipelaboehan 
Djerman. 

(Trans- 

Kapal Denemarken. 
Kopenhagen, Kemis (Tr. 

Ocean): 

Kapal Denemarken jang berat- 
nja 2094 ton ,,Martin Gold- 
schmidt” kemaren didekat pesisir 
Barat-Laoet Schotland telah teng 
gelam. Sebagian dari anak kapal 
nja mendapat pertolongan dari 
kapal Noorwegen sedang 15 jang 
penoempang  moengkin toeroet 
kelelep. 

(Liat samboengan di pagina 3)   
  

      



    

    

  

| ERANGAN Roesiam di Fin 

9 land tambah lama tambah 

21 — seram, sehingga garis Manner- 
. heim-poen nampaknja soedah | 
“tidak lagi bisa tahan lama. 

' Sementara itoe, bantoean2 da | 

  

Si ju igers sebahagian be 
sar Kanda ,akan?” tiba. au 

— Barangkali, pada sangkanja 
| dengan ,,akan? itoe Finland da- 
Tn Me 1 

. Sebeloem tiba bantoeang: jang 

“masih Na 

panja 
dah 1 

dalam pertaroengannja dengan 

Finland itoe, lagi poela ingin, 

soepaja - 'sebeloem tiba moesim 

| dingin jang membekoekan sega 
“Ia matjam barang, ia soedah bi- 

sa mendapat kemenangan atas 

“ Finland. 

Itoelah sebabnja, maka seka- 
rang ini tidak hanja serdadoe2 

jang toto” jang dikirimkan 

kesana, melainkan serdadoe2 

  

ngan Roeslan-Finland sekarang 
“ini soedah dekat habis, itoepoen. | 

kalau tidak ada bantoean jang 

£ Men nata. 

Melihat gelagat kesemoeanja | 

itoe, maka tidak heran kita, ka- 

lau sekarang negeri-negeri Bal- 

kan jang merasa terantjam oleh 

bahaja Roeslan itoe. 

Aan nja dioetara, apa lagi kalau di- 

- sana Roeslan soedah bisa men- 

|. djamin dirinja, soekar diser- 
boe Inggeris cs, maka moengkin 

Ta gerak Roeslan itoe diteroeskan 

. lagi bahagian sebelah barat-da- 
ja atau timoer. 

Teroetama sekali Roeme€nia, 
jang sedjak dahoeloe terantjam 
bahagian Bessarabianja, menoe- 

root berita jang paling achir, 

telah Aa nga mobilisasi 

Apakah Djerman tinggal Gi- 

am, kini? ia soedah bersahabat 
dengan Roemenia? 

Boleh djadi berhadapan de- 

ngan hadjat Roeslan, ia tidak 
bisa berboeat socatoe apa, kare- 

—...na perhoeboengannja dengan 
Djerman hanja perhoeboengan 
“dagang, sedang tidaklah Roe- 

lindoengan Djerman, selama ia 
mendjadi negeri lindoengan Ing 

. geris. Dari itoe soeara dari Djer 
man menjatakan, bahwa lebih 

“baik kalau Inggeris mengamal- 
kan antjamannja kepada Roe- 
menia itoe, jaitoe bahwa djami- 

“nan Inggeris akan ditarik kem- 
bali kalau Roementa tetap ber- 
hoeboengan baik dengan Djer- 

   

    

    
     

   

     
    

   
    

     
      

      

    

   

   

    

    

    
    

  

    

      

       

    
     

    

     
      
           

  

Roepanja Roem€nia tahoe, 
. bahwa djaminan2 itoe sesoeng- 

goehnja. termasoek salah satoe 

langkah-kepoengan Inggeris jg. 
. gagal tempoh hari. 

Demikianlah. peperangan s€- 

karang ini, walaupoen beloem 

gerak-gerik diplomasi me 
. membahajakan. 

djalaman Anthony Eden, jang 
pergi ke Mesir, dimana ia ber- 

pedato, bahwa salah satoe asas 
Inggeris jaitoe memerdekakan 

Kan negeri-negerinja dominion, ne. ! 
geri-negeri mana sampai seka- 

| rang, beloem djoega terlepas. 

Memang »hiat melepas” de- 

ngan ,sajang melepas” atjap- 
- kali terdesak, sehingga niat” 

8 tinggal ,niat” belaka. 

   

    

ak, ri loear, teroetama. sekali ka- | 

1 
Ki Ipar bom dari T-9 bisa diharapkan 

— Idilakoekan dalam beberapa boe- 

dari tjabang atas, sehingga bo- | 

leh dipastikan tarich .pepera- | 

menia itoe bisa mendjadi negeri | 

nampak besarnja, tetapi segalu sebabnja 

Doenia sekarang djoega ter- | 

. tarik perhatiannja kepada per- | 

TIDAK TERBIT. 
Hari Senin, 19 Februari 1940, 

berhoeboeng dengan Hari Besar 
Islam, 10 Moeharram, soerat ka- 
ja kita. tidak terbit. 

Kiranja sidang pembatja dan 
| aaverteer tee ders ma'loem adanja. 

. Belaajar terbang dengan pe- 
lempar bom. 

— Aneta mendengar kabar, bahwa 

pertjobaan2 terbang dinegeri ini 

| dengan pesawat2 Fokker pelem- 

lan jang akan datang. 

— Oedjian sekolah ,,E.T.S.” 

— Djagamonjet. 
Dari 23 loeloes 

13 orang. 

— Hari Rebo j.l. 14 boelan ini te- 

lah diadakan oedjian. penghabi- 
“san dari sekolah ,,Electrotechni- 

sche School” jang bertempat di 

Djagamonjet. Jang ikoet ada 26 
orang kandidat, dan jang loeloes 

noentoet lagi (herexamen). Dari 

jang toeloes itoe kebanjakan da- 
pat ditempatkan dipekerdjaan, se 

dang beberapa dari mereka itoe 
.masoek militiedienst. 

Mereka jang loeloes: 
1. J.H. Boetarboetar, 2. A.P. De 

( metrius, 3. H. Gallas, 4. H.E. Kok, 
5. O.W. Lantang, 6. A.R. Pandjai- 
tan, 7. R. Poedjiman, 8. Mohd. H. 

Rasid, 9. Rochidi, 10. Roesidi, 11. 
R. Aboe Saeri, 12. J.W.L.P. 
Schoutendorp, dan 13. Soewon- 

Sebab sesoedah selesai gerak do. 

  

Tabligh besar bertoeroet2. 
Nanti malam digedoeng Perte- 

moean Moeslimin” di Def. v.d. 

Bosch 16, akan diadakan tabligh 

besar. Jang akan bitjara t.t. H. 

Soeleiman Haitamy, Oemar Gan- 
ti dan Dahlan Rawi. 

Hari Djoem'at malam Sabtoe 
23-24 Febr. ditempat tsb. akan di 
adakan lagi tabligh besar dengan 
pembitjara t.t. M. Zen Djambek, 

Zainoel Maliki d.l.I. 

  

Mentjoeri karang. 

Hari Rebo jang baroe laloe be- 
berapa orang ketahoean sedang 

mentjoeri karang dipantai laoet. 
Perkakas dan alat jang digoena 

kan bogat maksoed ini dibeslag 
dan dibawa dalam seboeah kapal 

polisi ke Tandjong-Priok. Pen- 
tjoeri2 itoe dikenakan proces-ver 

baal, dan tak lama lagi mereka di 
hadapkan kemoeka Landrechter. 

- 

Kebakaran. 

Pagi kemarin kira-kira djam se 

tengah sebelas, di Gang Lebar 

  

dent telah terdjadi kebakaran. 

Oentoeng roemah itoe agak ter 
| pentjil, sehingag tidak mendjilat 
lain-lain roemah, hanja roemah 
itoe sendirilah jang habis. 

Meskipoen dengan tjepat brand 
weer datang, ta' oeroeng ia hanja 

“bisa bekerdja sedikit, karena pada 

waktoe itoe hanja tinggal bara be 
laka. 

Polisi sedang menjelidiki apa 
gerangan jang mendjadi sebab- 

  

“Djanganlah anak2 melihat 

Pintoe gedoeng 

haroes didjaga 
benar. 

Anak jang dibawah oemoer 
kalau menjaksikan hal2 jang 

seram dan kedjam serta menta 
'adjoebkan, tidak baik baginja, 
apabila ia hendak tidoer. Dida- 

lam tidoernja moengkin ia sela- 
loe takoet, seakan2 ada momok 
atau gandaroewo jang mengin- 
tip ia dalam Seealanh   Oleh. karena itoe Alilkintah 
dibolehkan anak2 masoek me- 

  

-, | stein” 

13 orang, seorang lagi mesti me-. 

djoeroesan belakang kantor resi- 

.B.O.) akan bermain dilapangan 

nonton film ,,Son of. Franken-. 
: jang nanti main dige- | - 

| doeng Rialto di Senen. Apalagi | 
"'kkalau mengingat, -siapa jang 

Ialah Basil Rathbone, | 

Boris Karloff dan Bela. Lugosi.: 
main! 

Siapa tidak pernah melihat 
tiga sedjoli itoe? Seram dan 
ngeri, boekan? Nah, itoelah se- 
babnja anak2 tak boleh memnon- 
ton. Tjoekoep menarik : “bagi 
orang toea. 

Berita P.T.T. 

Dalam code-telegram kekan- 

loek Persia hanja dibolehkan 

dengan Bentleys Second Phrax 
'dan Bentleys Complete Phrax 
Code, | 

  

Koers postwisscl. 

Moelai 14 Februari koerspost 

wissel ke Tiongkok 1 dollar 

5 f 045. 

  

Bimpanan oeang bapaknja 

diambil anak 

Sedjoemblah f 1000. 

Beberapa hari jang laloe 

seorang pendoedoek kelapa Ga- 

ding, bernama Hadji Mioen, 

mengadoe kepada politie Tjem- 

paka Poetih, bahwa ia ketjoeri- 

an oeang contant f 1000.— 

Hasil pemeriksaan oeang itoe 

diambil oleh anaknja sendiri 

jang baroe beroemoer 13 tahoen 

Oeang itoe diberikan kepada se 

orang koesir delman, . sedjoem- 

lah f 800.—. Koesir itoe sampai 

sekarang tidak kelihatan hi- 

doengnja. (Rep). 

  

Pertanjaan Dewan Rakjat 

Pertanjaan toean 

Wiwoho. 

Dikirimkan tgl. 

14 Feb. 1940). 

' Menoeroet berita jang diteri 
ma penanja, controleur Bangko 

katanja pada tanggal 23 Janoe- 

ari 1940, . mempermakloemkan 

kepada kepala marga Pangka- 
lan Djamboe bernama Marah 

Niat soepaja dia memadjoekan 
permintaan berhenti sebagai pa 
sirah, sebab dia kabarnja toe 
roet dengan giatnja dalam per- 

himpoenan Moehammadiah. 
Djika berita itoe benar, pe- 

nanja ingin mendengar dari Pe- 

merentah, apakah Dia tak se- 

pendapatan dengan penanja, 
bahwa permakloeman sematjam 

itoe melanggar hak berkoem- 
poel dan bersidang. Dan choe- 

soesnja tidak mengakoe sjah si- 

fat keagamaan dan kesosialan 

dari perhimpoenan Moeham- 

madiah. Sehingga kedjadian 

itoe mesti diperbaiki dan orang 

jang bersangkoetan, djika dia 

pada semeptara itoe soedah di- 

petjat dari djabatanja, seharoes 
nja mesti diangkat kembali men 

djadi pasirah. 

  

Perkelahian dalam pasar Meester 
Cornelis 

Di pasar Meester Cornelis ke- 

maren terdjadi perkelahian an- 

tara doea pedagang karena ber 

saingan dan bereboet tempat. 
Seorang telah menggoenakan go 

lok, menjerang moesoehnja, se 

hingga jang seorang loeka loe- 
ka parah di kepalanja. 

Alangkah bingoeng anak is- 
terinja jang menanti-nanti soe 

aminja ta' poelang, kerena se- 
orang di rawat di C.B.Z. dan 
jang seorang di masoekkan da- 
lam doos itam. (Rep.) | 

  

Bonds-Elftal Bandoeng kemari 

Besok dan loesa  pemain-pe- 

main bond Bandoeng (V.B. 

Hercules dikota ini. 

Djadi terang, bahwa pada 
doea hari itoe poeblik Betawi di   sadjikan lagi  pertandingan2 

toor Muscat dan Bahram dite- | 

DJAWAB PEMERINTAH : 
  

Kedoedoekan voorzitter. 
Kemarin, Koeasa Pemerintah 

boeat Oeroesan Oemoem, toean 

|dr.. H.). Levelt, didalam Dewan 
Ra'jat mendjawab sprekers da- 

“Ham termijn pertama tentang pe- 

Iroebahan atas beberapa artikel 

dalam Indische Staatsregeling, an 

tara lain2 seperti berikoet: 

Satoe hal jang ada termak- 

toeb didalam petisi Meijer Ran- 

neft, tetapi tidak diambil over di 

dalam rantjangan, ialah mengenai 
kedoedoekan Voorzitter Dewan 
Ra'jat, jang djoega mendjadi ba- 
han roendingannja toean2 Ker- 
stens, Soangkoepan, Roep, De 

Villeneuve, Soeroso dan Wiwoho. 

Empat sprekers jang namanja 

saja seboetkan pertama itoe ter- 

njata soeka sepakat dengan pendi 

rian Pemerintah, bahwa memang 

tidak dipoedjikan kalau voorzitter 

Dewan ini digoegoerkan haknja 

memberi soeara (stemrechtnja). 

Toean Soeroso moelai dengan 

memberi keterangan, bahwa beli- 
au oleh pendjelasan Memorie van 

Antwoord mendjadi salah seorang 
jang sangat setoedjoe kepada a- 

toeran2 jang ada, tetapi beliau me 

noetoep pedatonja dengan ketera 

ngan, bahwa beliau sesoenggoeh- 

nja beloem poeas sama sekali ke 

pada atoeran jang ada itoe. 

Seperti djoega toean Wiwoho, 
beliau mementingkan kepada tja- 

ranja voorzitter memberikan soe- 

aranja (stemnja), jang tidak dja- 

rang menjimpang dari soeara2 

anggota2 boemipoetera. 

Menoeroet hemat Pemerentah 

alasan jang dikemoekakan itoe a- 
dalah diloear perkara jang sebe- 

narnja. Kalau anggota2 ini ingin 
mempoenjai orang dikoersi voor- 

zitter, jang sebagai anggota djoe 

ga senantiasa memberi stemnja 

sama dengan beliau2 itoe, maka 

keinginan ini boleh djadi mendja- 

di keinginan semoea anggota. 

Toean Kerstens, — disokong 
poela oleh toean De Villeneuve—, 

memoedjikan soepaja seboetan 

,lid tevens voorzitter” diganti de 

ngan seboetan ,,voorzitter tevens 

lid”. 
Pemerintah bisa mengakoei, 

bahwa seboetan jang dimadjoe- 

kan oleh anggota2 ini memang le 

bih logisch, sekadar dari halnja, 

bahwa lidmaatschap diperdapat 

karena ia diangkat mendjadi voor 

zitter, dan boekan sebaliknja. 

Toean Soangkoepon memadjoe 
kan  oesoel soepaja pemberian 

  

   
Tentang peroebahan beberapa 
0 artikel dalam Indische 

Staatsregeling 

gadji voorzitter Dewan Ra'jat jg. 
pangkatnja sebetoelnja- ada dian- 

tara anggota Dewan Hindia dan 
kepala2 Departement dinaikkan 
mendjadi f 1.900 seboelan, soepa 

ja gadji itoe melebihi gadji dari 

seseorang kepada departement. 

Pemerintah berpendapatan, 

bahwa kedoedoekan itoe tidaklah 

semata2 ditentoekan oleh besar- 

nja gadji, dan bahwa pangkat jg. 

tinggian tidak selamanja memper 

loekan kenaikan gadji djoega. 

Soe'al Dewan Hindia. 
Antara lain-lain, sesoedah toe- 

an Dr. Levelt menerangkan, bah- 

wa peroebahan2 atas hak2 colle- 

ge van Gedelegeerden tidak me- 

ngoerangi hak2 Dewan Rajjat, 

maka beliau menerangkan djoega 

satoe dan lain tentang pangkat 

Luitenant-Gouverneur-Generaal. 

Meskipoen soedah sedjak bebe 

rapa poeloeh tahoen keperloean 

adanja pendjabat pangkat Luite- 

nant Gouverneur-Generaal tidak 

ada, tetapi Pemerintah tidak me- 

lihat alasan2 jang sah oentoek 

menghapoeskan kesempatan itoe 

dari dalam oendang2 Indische 

Staatsregeling. 
Berhoeboeng dengan pedato2 

toean2 Roep, Soangkoepon, Moe 

lia, Sosrohadikoesoemo dan Mu- 

hammad Yamin jang mengoesoel- 

kan soepaja djoemlah anggota De 

wan Hindia (Dewan Penasehat) 

didjadikan 6 orang, maka toean 

dr. Levelt, selakoe wakil Pemerin 

tah mendjawab, bahwa oesoel2 

ini sebenarnja tidak mengenai ren 

tjana wet jang sedang mendjadi 

oeroesan ini. 

Rentjana terseboet hanja meroe 
bah artikel 26 demikian roepa, se 

hingga wali Negeri berhak mem- 

beri titah keloear Hindia-Belanda 

djoega, dan anggota2 jang tinggal 

diiboe kota jg. seharoesnja doea 

orang, soepaja didjadikan sedikit- 

dikitnja separoeh dari djoemlah 

semoeanja. 

Memang Pemerintah mengang- 

gap moedah dimengerti mengapa 

ada keinginan soepaja didjadikan 

6 orang, ja'ni agar lengkap soe- 

soenannja, tetapi haroeslah di- 
ingat berapa banjak oeang jang 

tersangkoet kepada penambahan 

itoe. 
So'al perlop keloear negeri 

Lebih djaoeh spreker merasa 

sangat ketjawa, bahwa oesoel 

Pemerintah mengoerangi hak 

perlop dari 8 didjadikan 4 boe- 

lan mendapat samboetan tidak 

setoedjoe dari berbelas2 anggo- | 

ta. 

Kemoedian didjelaskan sekali 

Iagi apa sebab-sebab pemerin- . 

tah mengadakan oesoel peroeba- 
han terseboet, ja'ni antara lain- 

lain goena memberi pertolongan 

djoega kepada anggota2 Dewan 

Ra'jat. 

        

   
   
   

  

   
   

      
     

   
   
    
   
   

    

    
   
   

    

    
     

  

    

   
    

   
   

  

    

   
    

   
    

     
     

    
    

   

  

   
    

    

    
    

   
    

    

     

     

    
    

     

    

    

    

    

     

    
   
   

     
   

    

    

    
   
    

Djoemblah anggauta Gedelegeer- 
den " 

Pada penoetoep pe€datonja, 
maka toean dr. Levelt menerang 

kan dengan pandjang lebar ten- 

tang peroebahan2 hak berboea 

dari badan College van Gedele- 
geerden, jang menoeroet Peme- 

rintah tidak merintangi djalan- 

nja Dewan Ra'jat. e 

Pemerintah soedah beroen- 
ding dengan Opperbestuur, dan 

Opperbestuur tidak merasa ber- 

keberatan tentang perloeasan 

hak2 badan Gedelegeerden itoe, 

serta-Pemerintahpoen sanggoep. 
membikin peroebahan demikian - 

roepa, soepaja djoemlah anggo- 

ta College van Gedelegeerden da : 

ri 15 orang diroebah mendjadi 

20 orang. a 

Sesoedah selesai djawaban Pe 
merintah boeat termijn perta- ' 
ma itoe, maka voorzitter mem- 
perma'loemkan, bahwa termijn 
kedoea boeat anggota anggota a 
kan diteroeskan ini hari (Djoem 

'at). : 

Kemoedian diroendingkan 

tambahan belandja 1940 jang 

mengenai Staatsmobilisatie- 

raad. 

Sesoedah toean De Villeneu- 

ve, antara lain2 toean Thamrin 

djoega ikoet berpedato, dan 

menjatakan bahwa doelstelling 
tentara Hindia Belanda beroe- ' 
bah sama sekali, dan beliau ber- 
tanja, apakah adil kalau ong- 

kosnja dipikoelkan kepada Hin- .. 

dia sendiri. 3 

Diminta soepaja diadakan 
permoesjawaratan dengan Pe- 

merintahan Agoeng. 

Djoega soe'al pelepasan am- 
tenar boemipoetera dari tjeng- 
keraman hoetang  mendjadi 
roendingan kemarin itoe. : 

Antara lain2 toean Mogot 

minta soepaja P. P. B. B. dan . 

Banknja di inschakel dalam oe- 
saha itoe, sebab sedjak semoe- 
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la memang P.P.B.B.lah jang 

mempoenjai initiatief. Has 

Dan pertolongan kepada 
Bank itoelah menandakan bah- 

wa Pemerintah menghargai oe- 
saha P.P.B.B. terseboet. 

Sesoedah dibitjarakan perka- 

ra ,,Europeesche Locale Pensi- 
oen-Reglement 1931 dan 1935, 
sidang Dewan Ra'jat itoe djam 
1 tengah hari disoedahi. 

  
  

“ Pada hari pertama (Sabtoe) 
V.B.B.O. akan melawan V.B.O. 

(reserve) jang pasangannja se- 

bagai berikoet : 

Keeper: Lim Eng Hoei, 

backs : Jap Mie Fong dan Khoe 

Tjong Lip, Half : A. Ghazie, A. 

Mets dan Go Tjiang Ho sedang 

voorhoede ialah P. A. Tanamal, 

A. Blitz, Siswanto, A. Lubach 
dan Gimin. 

Pada hari kedoea (Minggoe) 

melawan V.B.O. jang terdiri da 

ri, Beuzekom, H. Dorst, Brug- 

man, Beerhorst, Zomers 

Zweers, v.d. Groen, Lim Kek 
Kim, Tony Wen, Jahn dan La- 
moh. 

Refree boeat hari Sabtoe ia- 
lah D. van de Water, sedang boe 
at hari kedoea Foltynski. 

Rentjana angkatan lacet 

Apa sebab mela- 

loei volksraad? 

Anip Aneta menerima kabar 

dari Den Haag tentang komen- 

tar 8. sk. Neerlandia (jaitoe s.k. 

sebagian terdiri dari golongan 

katholik dan jang provincial) 

jang mengenai rentjana angka- 
tan laoet, demikian: 

Oentoek memadjoekan rentja   jang seroe. 

  

na jang maha penting ini kepa- 

  

ma akan memakan tempoh jang 

pandjang sadja. Sebab hal ang- 

katan laoet itoe adalah boekan 

oeroesan Indonesia, melainkan 

oeroesan Nederland belaka. O- 
leh karena itoe jang mempoe- 

njai hak oentoek memoetoeskan 

ialah Staten Generaal. 

Lagi poela memang tidak per 

loe, oleh sebab angkatan laoet 

ini jang membajar ialah Neder- 

land. Kalau dikemoedian hari 

kapal2 itoe soedah ditempatkan 

di Indonesia, baroelah Indonesia 

boleh meremboek soal itoe, 

volksraad bisa diadjak bitjara 

soal ongkos-ongkosnja jang di- 
bagi nanti. 

Djadi tak perloe oentoek 

ditoenda lebih lama lagi oeroe- 
san angkatan laoet itoe. Me- 
noenda berarti tak mempoenjai 
tanggoeng djawab. 

Misalnja s.k. ,,/Nieuw Rott. 

Crt” menoelis dalam artikel jg. 

berkepala ,,Met  bekwamen 

spoed”, bahwa pemerentah se- 

baiknja tak perloe sekali oen- 
toek mengadjak volksraad bitja 

tan laoet ini adalah jang mem- 

boetoehi tjapat2. Dalam waktoe 
jang lampau volksraad boleh di,   adjak oentoek beremboek, teta- 

pa volksraad lebih doeloe, tjoe- 

ra soal itoe, sebab soal angka- | 

AA ANN a aa 
pi soal2nja ialah soal jang tidak ' 

meminta ketjepatan. 

Apa sebab menteri djadjahar 

tidak maoe melaloei volksraad 
dalam soal pembitjaraan itoe, 
dapat diterangkan, bahwa ha' 
demikian itoe disebabkan oleh 
arena pemerentah memberi ke 
sempatan kepada badan2 per. 
wakilan di Indonesia oentoek 
memakai haknja. aa 

    

   
   

Mr. A.J.H. Werdmdilder 

Dikerdjakan pa- 
da parket. K 

Oentoek dikerdjakan (diper- 
bamtoekan) kepada Pokerol 
Djenderal dengan tetap ialah 
t. Mr. A.J.H. Werdmalder, jang 
diserahi pekerdjaan2 dalam par 
ket. Sebeloem itoe ia masih men 
ajabat pekerdjaan itoe boeat ge 
mentara waktoe. 

  

     
   

  

  

KABAR TONTONAN. £ 
ALHAMBRA SAWAH BESAR, 

Dark Victory. 
RIALTO SENEN. 

Son of Frankenstein. : 
THALIA MANGGA BESAR. 

Mad Ahout Music. Y 
CINEMA ORION GLODOK. 

Alang-alang. 
PRINSEN PARK BATAVIA, 

  

         

       
            

  

    Little Miss Broadway, 
     

   



       

  

   

    

itoe soedah Kat am 

    

    
   
    
   
     

     — 'dikemoekakan oleh 
olksraad dalam pembitjaraan 

tentang oesoel Peme- 
toe, baiklah dikatakan | 

dahoeloe dengan coemoem 

bahwa Pemerintah me- 
ketjiwa, melihat ada salah 

m dalam beberapa hal jang 
gat penting. Tetapi Peme- 

h berharap, moga-moga 
nanti memperbaiki letak 

» sehingga anggota2 
koet dapat mengoebah 

    

   
   
    

    
     

    

   

     

     

    
    
    

in Soetardjo, pembitjara 

. pertama, menerangkan 
a permoelaan pidatonja, bah 
ia ,,jakin” bahwa poetoesan | 
ng soerat rekest P.P.B.B., 

g penghabisan ,,agaknja a- 
an lain” bila sekiranja hal itoe 

bergantoeng pada wali Negeri 
ri. Djadi menoeroet angga 

toean Soetardjo boleh ter- 

di, bahwa poetoesan jang 

il oleh Wali Negeri sen- 

tidak sesoeai dengan pen- 

tan dan timbangan Wali 
i sendiri tentang itoe. 
oorzitter saja tidak me- 

  

    
   
    

  

   

  

    
   

   

   
   

  

   

    

   
   

    
   
   
   
   

  

       
    

     

    

    

   
    

    

ka tetapi Rarbyta de- 

pengapian P MearinNah di 

an da ine 
jata diterang- | 

B.B. dan hoetangnje 

2 tjampoer dalam hal itoe Peker | 
"3. djaan Pemerintah dalam perka- 

|ra itoe menoeroet pikirannja ti- 

  

dak boleh lebih dari memberi 
djaminan »kebatinan' dan me- 
ngadakan pengawasan. 

  

" rintah, Yale keadaan jang boe 
| roek .itoe Gibiarkan @iperbaiki 

an oetan ran: | Ok "eh 
Ba 8 (ngan itoe sendiri, keadaan oe- 

hang partikoelir mereka itoe ti- 
Idak akan di 

: | babnja. dirasa soedah tjoekoep 

a jang berkepenti- 

  

pat tetap baik: se- | 

  

teiggnja, karena PAN 

| rakan bal gg Ibuu dalam ke 
Na bata Jin : 

tang itoe njata poela diterang- 

terangan jang diberikan ten- 

kan, bahwa oeroesan tentang 

memberi pindjaman oentoek 
'membajar oetang itoe-selain da 

ri mentjampoerkan Algemeene 
Volkseredietbank dalam hal itoe 
hendak dimasoekkan oleh Pe- 

merintah dalam perhoeboengan 
djabatan, . 

Betoel kata t. Soetardjo, bah- 

wa pertolongan Pemerintah itoe 

soedah tjoekoep bila Pemerin- 
tah maoes memberi djaminan ke 
batinan seperti jang diminta 

dalam rekest, P.P.B.B. itoe, te- 

tapi jang demikian itoe tidak 
tjotjok dengan atoeran jang di- 
mintanja, sebab jang diharap 
ialah boekan djaminan kebati- 

nan, melainkan Gjaminan oeang 

baik terhadap pada Algemeene 
Volkseredietbank, maoepoen ter 

hadap pada bank-bank partikoe 

lir jang lain, jang mace memin- 

djamkan kapitaal kepada P.P. 
B.B., dengan perdjandjian soe- 
paja Pemerintah maoe menang- 

goeng sekalian keroegian dalam 
hal itoe bila ada keroegian ter- 

Jijadi. Djika djaminan bagi A. 

V.B. tidak perloe, jaitoe soepa- 

ja bank itoe dapat memindjam- 

kan oeang itoe oentoek pemba- 
|jar oetang itoe dengan rente 

jang lebih sedikit dari jang bia- 
|sa, maka Volksraad tidak per- 

loe dibawa mempertimbangkan 

Sameh jang perloe dianggap 
Pemerintah oentoek kepenti- 

ngan badan Pemerintah jang 

bersangkoetan itoe. 
Pemerintah sependapatan de- 

ngan toean Soetardjo, bahwa 
»selfhelp” ialah perihal jang       

      

raannja ia selaloe da- 

aan sehat walafiat, se 
ahli tabib mengatakan, 

sehabis sakit, keadaan 

senantiasa dalam an- 

macet. Dalam pada itoe 
oe digembirakan oleh ke 

ngnja soepaja tidak ingatlah 

akan hidoep jang dalam ha- 
atnja sedih sekali itoe. 

Seorang dokter jang tjakap 
tah berkenalan dengan dia, : 

menetapkan, nan tidak lama | 
lagi, aa anig itoe akan 1 me- 

sengsara. Naa soeng- 
dalam, tetapi achirnja 

1 jang demikian itoe ter- 
s oleh karena gadis jang 

| ri goena selama2nja, menoedjoe 
kenegeri Baka. 

  

Sawah Besar. Jang main anta- | 
ranja George Brent dan Hump- 
hrey Bogart dengan Bette   

Pa gadis jang da- 

— Tjerita film ini manti malam : 

“dipoeter di Alhambra bioskoop, | 

vis, " terkenal dalam teri 

Ipenting dan ichtiar P.P.B.B. di- 

DEWAN RAKJAT. 
Rentjana slagkruiser. 

Dewan Rakjat me- 

minta dalam wak- 

toe jang pendek 
didengar. 

Pada penghabisan sidang De- 
wan Rakjat hari Kemis tanggal 

15 Februari 1940, Ketoea 
mengoemoemkan, bahwa toean 
Roep, Verboom, Soekawati dan 

Blaauw telah memadjoekan se- 

boeah mosi, jang boenjinja se- 

bagai berikoet: 

Dewan Rakjat, menimbang, 
Pertama: bahwa menoe- 

:roet berita2 pers Pemerentah 
jang Tinggi (Opperbestuur) ka- 
-barnja telah memoetoeskan hen 

dak memadjoekan dan memper 

koeat Angkatan Laoet Keradja 

an dengan slagkruisers (kapal2 
perang besar). 
Kedoea: bahwa perloe 

sangat mengadakan pembitja- 
raan jang tjepat tentang ren. 
tjana itoe. 

Memohonkan kepada Peme- 
entah: : 

a. Memberikan tahoe kepada 
Dewan Rakjat apakah Pe- 

ahan jang Tinggi 
soeng oeh telah mempermak 
loemkan niatnja sebagai di- 
maksoed diatas, 
djika hal itoe soenggoeh be- 

. nar, 

   

|lagi poela perkoempoelan2 itoe | 

dja berhasil melakoekan peker- 

nar B.B. Boemipoetera, dan se- 

SI yawetanja akan memadjoe- | 
kan tenaga sendiri. 

Seperti telah diterangkan da- 
Niam Soerat Djawaban Pemerin- | 
tah perkoempoelan2 B.B. Boe- 
mipoetera ada mempoenjai tem 

pat jang loeas akan bekerdja 
dalam oeroesan itoe, tenaga sen 

diri itoe disitoe dapat didjalan- 

ikan dengan sekoeat-koeatnja 
oentoek memboeangkan sebab- 

sebab beroetang itoe, dengan hi 
doep menoeroet oeang pendapa- 

- |tan dan lagi djangan lekas sa- 
'dja memindjam oentoek belan- 
dja-belandja jang tidak perloe: 

  

yag beroesaha soepaja hemat | 
engelo carkan | ceang “baik da- 

sa oeroesan pangkat, maoe- 

poen dalam oeroesan adat, atau 

bila kaoem pamili : meminta ban 
toean. 

Dalam Soerat Djandiban Pe- 

raerintah telah menjatakan soe- 
kanja, bahwa P.P.B.B. telah be- 
kerdja kedjoeroesan itoe. Lagi 
poela Pemerintah girang men- 

Gengar keterangan toean Sala- 

moen, bahwa V.A.I.B. maoe poe | 

la bekerdja bersama-sama mem 
perbaiki keadaan jang boeroek 

itoe, waktoe Pemerintah memin | 

ta pertolongan perkoempoelan 
sekerdja. 

Djika perkoempoelan 'seker- | 

  

djaan itoe dan orang-orang jang 

bersangkoetan insjaf, bahwa se 

telah oeroesan oeang partikoe- 
Jirnja baik kembali, mereka mes 

ti beroesaha soepaja mereka 
itoe tidak diikat oetang, maka 

atoeran jang dioesoelkan seka- 

rang ini ta” dapat tidak akan 
memperbaiki keadaan ambte- 

Jandjoetnja djoega akan mem- 

perbaiki kepentingan Negeri. 

Dari sebab perkoempoelan| 

Boemipoetera dalam hal itoe da 
pat berboeat baik, walaupoen 

pekerdjaan itoe tidak moedah, 

Pemerintah merasa berketjil ha 
ti bahwa toean Soetardjo de- 

ngan bantoean toean Kerstens | 

ta' dapat menerima atoeran jg. 
dikemoekakan Pemerintah itoe 

akan memperbaiki keadaan itoe. 

Demikian djoega Pemerintah 

merasa sajang poela, bahwa 

pembitjara2 jang lain menjata- 
kan keberatan bahwa serikat 
tidak dibawa serta, sedang resi 
dent dan regent toeroet tjam- 
poer dengan langsoeng memper 
timbangkan permintaan pindja- 
man dan memberi oeang oen- |   

    

   
    

  

    

    
   
    

    

    

    

    

    

  

   
    
   
   

'soedilah Pemerentah |   .membantoe    

  

soepaja Dewan ! 

toek membajar oetang. 

Rakjat dalam sidang loear 
biasa ja.d., jang diadakan 
sesoedah sidang biasa jang 
sekarang berachir, dapat 
mendjadi penasehat tentang 
rentjana oendang2 itoe, - 
mengoemoemkan hasil pem- 
bitjaraan dengan Pemerinta L 
han jang Tinggi tentang hal 
ini kepada Dewan Rakjat. 

Keterangan: 
|. Dewan Rakjat akan menghar- 

gai sangat tentang hal ini me 
nerima keterangan dari peme- 
rentah. 
Tentang amat keperloeannja 
soal ini dibitjarakan dengan 
segera, boleh dikata tak ada 
terdapat perbedaan faham, Bi 
lamana rentjana oendang2 i- 
toe disampaikan radiotelefonis 
atau radiotelegrafis ke Indo- 
nesia, maka roepanja sadja da 
patlah Dewan Rakjat dalam 
waktoe jang singkat, membe- 
rikan nasehatnja, 
Pembitjaraan tentang soal ini 
dalam sidang loear biasa jad. 
akan mentjegah adanja sidang 
loear biasa dalam boelan 
Maart atau April. Dan oleh 

karena itoe tidaklah anggota2 
Dewan pergi ke dan dari tem 
pat tinggalnja jang kadang- 
kadang djaoeh letaknja. Dan 

'Ti Miss Roekiah, jang terkenal 

djoekkan kepandaiannja depan 
“poeblik digedoeng bioskoop Ci- 
"nema, Krekot. 

“mah Piatoe Moeslimin, jang di- 

  

an): 

ngeloearkan ongkos bepergi- 
an. 
Pemberi tahoean kepada De- 

wan rakjat, jang dimaksoed- 
kan dengan tjepat, sebab De- 
wan Rakjat bersidang hanja 
tinggal sedikit waktoe lagi. 

Selandjoetnja -ketoea mem- 
permakloemkan, bahwa mosi ini 

dengan setjepat-tjepatnja akan di 
“bitjarakan pada hari Sabtoe jang 
akan datang. (Aneta). 

  

“Akibat dari advertentie ,,Patjar” 

Beloem lama ini dalam adver- 
| tentie ,,Patjar”, jang ketjil teta- 
Pi menarik pembatja itoe, dida 
pati kalimat jang mengenai di- 

'itoe. Boenjinja : Miss Roekiah 
menghadapi oeroesan penting. 

Berhoeboeng dengan ini, ma- 
ka banjak dimadjoekan perta- 
njaan kepada kita, apakah jang 
diderita oleh Miss Roekiah ? Ba 
gaimana ia sekarang ? 

Djangan koeatir pembatja ! 
“Tjoba inilah kita djelaskan : 

Hari Minggoe, tanggal 25 boe 
lan ini (16 Sjoera pagi djam 
9) ia dengan dibantoe oleh be- 
berapa pemain dan penjanji 
jang kesohor, akan mempertoen 

Ini oentoek keperloean ' Roe- 

'oesahakan oleh komite penjo- 
kong roemah tsb. 

Kabar landjoetnja akan me- 
njoesoel, oleh karena hari ini 
tak ada tempat lagi. Tjoema 
toenggoe harinja sadja. 

  

(Samboengan dari pagina 1) 
Kapal Belgia. 

Brussel, Kemis (Tr.-Oce- 

-Kapal penangkap “ikan Belgia 
kemaren didekat pelaboehan Pe- 
ranijis, Brest dengan kapal jang 
tidak diterangkan kebangsaannja 
telah toebroekan. 5 orang dari 
kapal penangkap ikan itoe tidak 
terdapat kembali. Dikabarkan ka 
pal itoe mendapat keroesakan be 
sar, 

Tentara Finland mengoendoerkan 

He 13 Sinki, Kemis (Reuter): 
Semalan diterangkan, bahwa 

berhoeboeng dengan tekanan ten 
tara Roeslan jang sangat hebat- 
nja di tjerotjok Karelia, maka ter 
paksa dalam beberapa tempat di 
daerah medan Summa Finland me 
ngoendoerkan diri dari kedoedoe- 
kan2 digaris pertama. 

Bertempoer seroe. 
Stockholm, Rebo (Havas) 

Koresponden dari soerat ka- 
bar ,,Nya Daglight Allehanda” 
mengabarkan, bahwa ditjerotjok 
Karelia tentara Roeslan jang me- 
lakoekan serangan kini meliwati 
tempat disebelah selatan dari da 
nau Suvante, Hingga disara me 
reka berhasil memberi gentjetan 
kepada tentara Finland jang dida 
erah medan Taipale. Lebih lan 
djoet dikabarkan, bahwa pihak 
Finland melakoekan serangan ber 
balas jang ditoedjoekan kepada 
kedoea sajap dari tentara Roes- 
lan. 

Koendjoengan Sumner Welles 

2 ke Berlin 
A.N.P. dari Amsterdam (Re- 

bo) mengabarkan, bahwa kores 
ponden s.k. ,,Nw Rott. Crt” me- 
noelis tentang koendjoengan 
Sumner Welles, onderminister 
Amerika, jang kini di Berlin, di 
oemoemkan. Ia akan diterima o- 
leh Hitler, von Ribbentrop dan 
Goering, 

           
              
     

           
      

         
     

  

        

Serdadoe2 Tiongkok jang nampak diatas ini ialah ketika men- 

desak Djepang dimedan perang Kuenlunkuan, Kwangsi. 
  

INDONESIA 
  

DJAWA BARAT. 

KRAWANG.: 
Seorang Mantri Padjak tersang- 

koet dengan komplotan 
kompiotan Perampok. 

Oleh ,,Aneta” kemaren diberita 

kan tentang perampokan di dae- 

rah Tjikarang. Oentoek membe- 
narkan berita itoe boekan di Tji- 

karang tetapi kedjadian di daerah 
Krawang. 

Demikianpoen dapat diberita- 

kan lebih djelas, dalam perkara 
ini menjangkoet seorang mantri- 

belasting toean Djojo-Oepojo sa- 
lah seorang mantri-belasting di 

Meester-Cornelis. 
Pendjahat itoe ternjata dari da 

erah Meester-Cornelis, tiga anta- 
ranja pendjahat itoe sebeloem me 
lakoekan perampokan telah ke- 

pergok ditengah djalan oleh mar 
sose di Tjikarang. 

Pendjahat ini dengan menggoe 
nakan auto hendak ke Krawang, 

karena lain-lain kawannja jang 

kat lebih dahoeloe. 

Waktoe auto jang membawa ti 

ga pendjahat ini ditahan Oleh 

marsose, ketiga pendjahat ini 

lompat dan melarikan diri, seo- 

rang diantaranja dapat tertang- 

kap karena terdjoen di kali. Da- 

ri sebab dikoeatir seorang pen- 

djahat ini mati terbenam, marsose 

itoe tidak sempat mengedjar jg. 

doea orang, dan jang seorang ini 

terdapat dibadannja seboeah pes 
tol. 

Demikianlah tertangkapnja dan 
terbongkarnja rahasia mantri be- 

lasting toean Djojo-Oepojo. Ka- 

rena sedang dilakoekan pemerik- 

saan, kawan-kawannja pendjahat 

ini jang terdahoeloe dengan auto 

lain, telah lakoekan perampokan 
di Krawang, laloe minta bantoean 
marsose Tjikarang oentoek me- 
megat larinja. 

Dengan ini kedjadian pendja- 
hat jang seorang ini tak dapat 
moengkir poela, laloe menga- 
koei bahwa ia bersama doea ka- 
wannja jang beloem ketangkap 
itoe memang hendak toeroet 

merampok di Krawang itoe, ma 
reka berangkat dari Meester 
Cornelis dan berkoempoel di roe 
mahnja manteri-belasting terse 
boet. . 

Roepanja pendjahat ini tidak 
mengenal djabatan manteri ini 
jang sebenarnja, tjoema di kata 
kan seorang mantri sadja, sa- 
hingga malam itoe politie Mees 
ter Cornelis jang di beri tahoe- 
kan ta” dapat mengambil sikap 
terhadap mantri jang di oen- 
djoek itoe. Demikianlah hari 
Rebo pagi, seorang pendjahat 
jang tertangkap itoe di hantar 
oleh beberapa marsose dan poli- 
tie oentoek menoendjoekkan roe 
mah manteri jang di seboetnja, 
karoelah  diketahoei manteri: 
itoe, jalah manteri belasting' 
Djojo-Oepojo. 

Dengan sangat teliti di lakoe 
kan penggeledahan di roemah- 
nja manteri-belasting itoe di 
kampoeng Pisangan Lama. Ba- 
djak djimat jang diketemoekan, 
djoega pakaian costuum jang ba 

| goes,     Negerinoen tidaklah mesti me medan mem 

Satoe hal jang loear biasa, ti 
ang-tiang roemah manteri be- 

djoega dengan auto telah berang. 

lasting terseboet dipaloet de- 

ngan tjandjoe. 
Banjak simboel didingding 

roemahnja, simboel mana seba- 

gai biasa diketemoekan diperoe- 

mahan golongan kaoem tarekat. 

Kesemoeanja  boekti-boekti 

itoe di beslag, dan manteri be- 

lasting terseboet di tangkap di 
bawa ke Hoofdbureau politie. 

Pestol jang terdapat pada y 

djahat jang tertangkap itoe ko- 

non ada pestolnja manteri be- 

lasting ini. Sendjata itoe me- 

mang biasa di goenakan oleh 
manteri-belasting itoe selagi ia 
mendjabat manteri politie di- 

daerah Medan-Deli, dan peker- 
dja'an jang sekarang ini men- 

djadi manteri-belasting haroe 

sadja beberapa- boelan setelah 

la berhenti dari djabatan man- 

teri-politie jang tinggal disini. 

(Rep.) 

ben C2 

$ DJAWA TIMOER. 
P.S. LI. dan Minister Welter 

Hoedjan ketokan 

Seperti soedah terdahoeloe 

beritanja, tosan Abikoesno Tjok 

rosoejoso, president Ladjnah 

Tanfidzijah PSII sedang dalam 

perdjalanan tourneg ke Djawa 
Tengah dan Djawa-Timoer, 

Beliau telah mengadakan ra- 

pat2 oemoem di Soerabaja, Ba- 

ngil, Loemadjang dan Banjoe- 

wangi, dimana tiap2 rapat itoe 

berhasil dengan menjenangkan. 

Ditiap2 tempat, betapapoen 
ketjilnja, penoeh sesak. 

Ketjoeali di Loemadjang, ti- 
2p2 rapat openbaar PSII itoe 

penoeh dengan ketokan PID. 

Tetapi sprekersnja boekan dari 
kalangan PSII. 

Meskipoen demikian, dipthak 

poeblik selaloe bertambah2 se- 
mangat. 

Di Loemadjang, ada 129 
orang dari goenoeng Tenger 
(Tengereezen), sengadja  da- 
tang goena mempersaksikan. 

Sidang oemoem PSII di Solo 
baroe bisa diadakan ini malam. 

Dan... toean Abikoesno akan 
memadjoekan — keterangannja 
terhadap kepada pedato minis- 
ter Welter. 

  

ME 
Dinegeri ini soedah banjak 
bouwkassen. Meskipoen demi- 
kian toean tetap moedah me- 
milihnja. 
Masoeklah hanja pada Organi- 
sasi NASIONAL JANG SE- 
HAT dan jang makin KOEAT. 
Dimana toean bisa LEBIH 
TJEPAT mendapat pindjaman 
dan sjarat2nja LEBIH MOF- 
DAH. 

Oleh karena itoe, djanganlah 
toean menanggoeng banjak ri- 

  
sico dan. masoeklah kepada 
Cooperatieve NATIONALE 
Bouwkas, 

»Trustee 
CONIS” 
Didirikan dihadapan notaris 
A.E. Prosee. Tertjatet pada 
Raad van Justitie, 
Matramanweg 45 Mr, Cornelis, 
telf. Mrc. 358 
Ditjari agent2 jang radjin de- 
ngan djandji2 jang menjenang: 

"kan.   
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Pertoendjoekan boeat hari: 
Djoemahat 16, Saptoe 19 dan Minggoe 18 Febr. 40 

“Satoe film dari Universal: 

Son of Frankenstein” 
(Peeteranja Frankenstein) 

Koetika Mrs Shelley karang itoe bvekoe jang 
berkalimat ,,Frankenstein” dalem tahuen 1£16 
marika tida bisa membajangken djika sescedah- 
nja satoe abad lebi lamanja, boeah karangannja 
itoe telah ditjiptaken orang kedalem film, jang 
soeda menggemparken dalem doesia tontenar di 

seloeroe d@jagat. 

BOR!IS KARLEOFF 
itoe mait hidoep dalem ,,! HE MUMMY”, membikin 
boeloe badan djadi berdiri dan s-bagi ,,Boneka 
Raksaksa” dalem ,FRANKENSTEIN” soeng- 

goeh sanget menakoetken sekali. 

Anak-anak tida boleh renton. 

Il ini malam 

dan malam 

      

berikoefnja 

    

| 
| 
|     

  

Pasar Sawak Besar — Batavia-Centrum, 

DARK VISTORY 
(Gadis jang tidak beroentoerg) 

: Dengen 

GBORGE BRENT — HUMPHS£EY BOGART 

BETTE DAVIS 

  

  

    
   
   

  

   
   

   

   
   

    

Bros jang paling baroe, jang soedah menggempar- 
ken seloeroeh doenia, dan soedan mendapet per- 
hatian segenap ahli penonton. Satoe Meesterwerk 
jang akan mengiket serta meremoekan penonton 
ppenja hati...... jang diwaipkan oleh Warner 
Bros poenja Ster jang paling djempol dalem 

antero doenia filye. 
  

MATINEE 17 —18 Febr. '40 boeat segala oemoer 
Hari Saptoe djam 4,36 sore dan hari Minggoe 

djam 10 pagi dan 4,33 sore, 

BREAKING THE ICE 
Dengen BOBAY BREEN 

    

  

  

THALIA BIOSCOPE 
MANGGA BES:R BATAVIA 
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Moelai ini malem 16 Februari dan malem brikoetnja : 

MAD ABOUT MUSIC 

  

    BAY EN PS SEN KE Hen Ea 
Deanna Durbin, the glorious young singing starof "190 MenandA Girl” 
adds to ber laurels in the new Universal production "Mad About Music" 

  

  

Inilah ada namanja itoe film keloearan Warner 

1 

: Diatas sedara, dalam hoetan besar, dalam keboen 
boenga, diroemah pondok, dilacetan. ...... ali. 
Semoeanja ini orang bisa bikin fotonja pada: 

FOtoGRAaAr ,I HE SUN“ 
SENEN 127 sa BATAViIA-C. 

Tida oesa pergi djaceh2, bikin fotonja dalam Studio- 
nja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep terkenal, 
ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. Multifoto 
jang ringkas- tjepat dan bikinannja djoega sem- 
poerna (natuurlijk) roepa2 oekoeran bisa diambil 

  

semoea badan. 

   Ujiksise TOEAN dan NJONJA 

aken mendapet: 

KATJA MATA 
jAN9 ENAK DIPAKENJA 

SABELON TOEANDAN 

NJONJA PIGI LAEN TOKO. 

    
     

SATOE ASALN JA 
. 

SEMOEANJA BAROE TERBIT ! 

Pembalasannja, 

Oleh SAADAH ALIM. 
Karangan tonil 

Mr. Bahar tergila-gila kepada is- 
terinja sendiri, tidak diketahoeginja 

D»ahwa isterinja jang sah. 
Baik dan moedah oentoek diper- 

toendjoekkan perkoempoelan tonil 
amateur, 

  

       

  

     Boleh bajar menjitji! 

       an DI Ke Pergilah paris 

| tata S3 £ Toko Radja Katja Mata 

: J. H, GOLDBERG 
SGERABAIA, — TOENDJOENGAN 24, 
Laba bela naa Ng TPA 

Pe BE 

        

Harga: f 0,32. 

PEMIMPIN 

TOCEKANG SPEDA, 

Oleh J. de VOS. 
Pemimpin baik dan lengkap oen 

toek memperbaiki segala matjam 
zxeroesakan. 

        

   
  

  

Garantie 

10 tahoen 
Vulpen jang pa 

ling bagoes 
le. Keloearnja tint: 

selaloe tetep dai 
rata. 

2e. Dipakainja enak 
dan membseaskar 

      Harga: f0.70. 
Atoeran laloe lintas, 

jang berhoeboeng dengan vracht- 

auto. 

     
      
   Harga: f 0.60 

Ian jang berhoeboeng dengan au- 
tobus         

  

    
    

Harga j 0.60. 

BATJALAH RESENSIENJA DA- 

  

    
    
    

     
     

      

  

    
   

  

              

Djoega ditambah dengan, hoecat Potret orang 
Kawin, dan di Kereta api, sebeloemnja preksalah 
kita poenja studio jang serba compleet. 

TIGA MATJAM- 
   

LOTERIJ OEWANG. 

1 Lot f 11, 14 lot f 5.50, 14 

lot f 2.75, 1/10 lot f 1.10 aange- 

teekend, f 0.30 Rembours tidak 

kirim. 

MONGORIA. 

Djangan seksa atawa tahan- 

kan kaloe orang dapat sakit ti- 

djing ' (aambijen) Mongoria 

tangoeng bisa toeloeng boeat 

poetoeskan akar aambijen 3 £fI. 

tangoeng berhasil f 2.— besar 
f 3.80. 

HONORIONS. 

Orang lelaki jang diwaktoe 

malam sering2 kentjing, ping- 

gang, toelang2 pinggang sakit, 

loetoet pegel, mani entjer, ti- 

doer atawa kentjing mani toe- 

roet kloear, badan lemes, ma- 

kan 83 fl. tanggoeng baik 1fI. isi 
100 bidji f 1.25, 00 bidji f 2.80. 

Sinamon 

Soepaja bisa datang boelan se- 

perti laat sakit atau keloernja se- 
dikit, Boenting djangan makan: ti 
dak berbahaja 58 bidji fl. 75 Si- 

namon extra koeat f 5.45. 

Pesen berikoet oewang ong- 
kos vrij. 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN. 

G. Tengah 22, SEMARANG.   Rembours kirim voorsehot. 
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! 8. Prinsenlaan rinsen - Park, baravia 
  

  

Ini mslem, 16 Februari 1040 (malem pengabisan) 
Prins Theater : 

   

  

   

   

  

   

    

   
      

         

     

    

      

     
       

        

      

      
    
    

     

2ith Century - Fox mem. 
persembahken 

SHIRLEY TEMPLE 
dalem 

LITTLE MISS 
BROADWAY 

Awas! 

17 Feb. sore djam 4 

MATINEE 

LITTLE MISS 
BROADWAY 

. Moelai besok 17 Feb. 
2 3 Directie kita persembah- 
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Moela' iai malem 13 —17 Febr. '40 

Satoe Jungie film jang pertama dibikir di Indonesia 

ALANG- i LANG 
Jang memegang rol: 

  

Soera'i ... HADIDIA Rairan ... RISOE 
Soehijat. . , M. MOCH Rasmina .. LENA 

Karta ,, MOESA 
dosa malem goeda dapet sucses besar 

Matinee 17 — 18 Feb. 1940 Saptoe - Minggoe 
djam 4 sore 

»A YANK AT OKPORD: 
Anak2 tida boleh nonton, 

Film Tiongkok Super-special jang paling BESAR dan 
INDAH dari seadanja jang soedah pernah dibikin 

WU CHEH TIEN 
IBOB TJEK TIANJ) 

dengan VIOLET KOO jang terkenal, dibantoe oleh 
ratoesan orang lain lagi jang soedah terpilih betoel. 

  

  

   Pt 

Pemandangan jang indah dari astana-astana di 
ahala Tong Tiauw — Pakean jang mentereng dari 
djaman Tang Dynasty — Permainan jang sampoerna. 
— dansa dan njanjian jang menarik hati — tjerita 
jang tjotjok dengan hikajat — peperangan besar 
jang heibat dan seroe nanti bikin sasoeatoe penonton 
djadi kagoem dengan ini film Tiongkok super-special 
jang terbesar dan menarik hati. ” $ 

Wu CR ER.-TIBN 
jang dibikin dengan menoeroet hikajatnja keizerin 
BOK TJEK TIAN terkenal bagi pembatja Melajoe 
Gari tjerita ,,Hong Kiauw fe Tan” | 

Satoe film super-special jang nanti bikin sesoeatoe 
orang jang meliat djadi tambah hargakan films 
Tiongkok — satoe film jang oendjoek dengan tegas 
kemadjoeannja film-industrie di negeri leloehoer 
kita! 
Pake titels Melsjoe! Anak2 boleh nontorr! 
Moelai Minggoe 18 Februari dan malam berikoetnja di     CINEMA ORIO 

ea AR EN FEE 

  

    

   

keinginannja. LAM s.s. KABAR. 
se. T aveer hama 3 Dapat dibeli dimana-mana: pada 

Ha La Na, Sa agent Balai Poestaka, dikantor B est in 2 : 85 1 - post, pada Kantor BALAI POES- 
s hitbg GA PI- | TAKA sendiri dan lain-lain tempat. the World | bing. 0”) penandaan am 4e. Harganjamoerah 
sekali. 

    

Gagang hitam:f 1.51 
E Io, £ 200, £ 2.5t 
sampai f 7.00. 

Gagang warna-war- 
na: f 2,50 — £ 3,6t 

  

    
    
    

Pesenan-pesenan loear Batavia bisa 

OBAT TJATJING WATSON'S TJAP PAGODA 
(Koewe Kembang Pagoda dari Watson's) 

Bikin anak2 koeat, gemoek dan sehat! 
Matiken tjatjing2 dan mengloearkan kotoran! 

  

PA TIA EH 
Boeat film bitjara, 
Diminta Artist perempoean dan ' 
lelaki jang mempoenjsi soeara/ 
terang. Kirim foto berikoet ke- 

kirim rermbours. Waktoe pesen minta 
keterangan, bagaimana toelisannja 
baloes, sedeng atawa kasar. Dan 
dari hal warna-warna gagangnja. 

ORION 
atavia-C, 

TOKO 
Kramat 14 ' 

Tel. 1981 WI. 

f 3,50— f 4,00 sam: 

pai f 12.50, 
Mode! ,,N« 

Gagang hitam f 2 5 
14,00. Gagang Streep 

f 3.00— f 4,50. Ga 
gang Warna-warna 

f 4,50—f 5,00-f 6,01 
£ 650 
  

    

Tjatjing makan habis sarinja makanan hingga anak2 men- 
djadi koeroes-kering, poetjat, soeka marah dan nangis dengen 
tida ada sebab, tida bernapsoe makan, idoeng dan gigi gatel 
dll: 

- 

Ini obat tjatjing dibikin seperti manisan sehingga anak2 
soeka makan. Awas barang palsoe! 

Terdjoeal oleh toko obat Tionghoa dimana-mana atawa 
beli sendiri pada Hoofdagent: 

MEDICIJN IMPORT SAM TAK 00, 
Toko Tiga No, 64, Batavia. 

terangan sedjelasnja en con- 
ditie pada no. 1696 | 
  

DITJARI. Seorang vroedvrcuw : 
bangsa Indonesier jang berd'-' 
ploma oentoek menolong Wijk- 
verpleging hoeat lamanja doea ' 
atawa tiga boelan : 
Wijkverpleging Pasar Senen ' 
Stationsweg Senen 16-17 Tel: ' 
W. 3711. |    



   
Ea nn ruam aa ADP 

J Dalil dengan moerid 
Inja atjap kali pergi 

toek memperhati- 
2 tanaman padi kena 

n penjaki it. 

telah padi ditanamkan, ma- 
'oemoer setengah boe- 

paklah oleh mereka itoe 

pa batang padi kena pe- 
it'poetih. 
kan penjakit itoe telah di- 

al oleh moerid2 itoe. Oe- 

a ialah daoen padi keli- 
“berbetjak-betjak poetih. 

eloepoen dipebibitan ada 
penjakit itoe timboel. 

enjakit apakah ini?”, tanja 

n Dalil, sambil menoen- 
kepada sebatang padi 

kena penjakit itoe. 
ka oedjar seorang moerid: 
kenalan lama toean. Boe- 

dahoelee dipebibitan 

a datang? Ini penjakit poe 

Benar”, cedjar t. Dalil. ,,A- 

. Djawab moerid itoe: Obatnja 

ialah sawah dikeringkan sadja 
barang empat lima hari”. 

  

»Benar”, kata t. Dalil poela. 
»Roepanja beloem loepa kamoe 

| tentang apa2 jang telah kita 
pertjakapkan dahoeloe. Ada- 

       

   
   

  

   

   

  

   

  

   

   
   

    

    

   

pada waktoe padi masih moeda. 
— Kalau tanaman soedah lepas se- 
' boelan 'oemoernja, penjakit ini 
» datang lagi. Apakah kira2 

  

2 Pa ketjil. Bila padi makin toea, 

$ Nan makin keras. Djadi ta' 

 koeat lagi giginja memakan da- 

  

Pintar benar kamoe”, kata 

t. Dalil. ,,Itoelah keterangannja. 
| Binatang itoe ketjil. Tetapi 
meskipoen begitoe, haroes kita 
hati2. Kalau tanaman jang moe 

a ta” lekas ditolong, dapat ma- 

  

Tetapi”, kata t. Dalil mene- 
an tjeriteranja, ,,banjak 

jang mempoenjai paham 
entang penjakit ini. Kata- 

kalau datang penjakit ini 
agoes bagi tanaman padi. Ka- 

a nanti ena (toenasnja) 

: “ah kosong”, djawab 

moerid-moerid itoe. 

biarkan tentoe akan mati, se- 
ak-tidaknja djadi koeroes”. 

“Oleh karena itoe”, kata t. 
Dalil, ,,koeberi petoea, djangan | 

ranja kamoe soedi mendengar 

tjakap jang ta' masoek di'akal”. 

Setelah padi habis disiang 
bersihkan) pertama kali, 

da poela penjakit lain jang da 

| Penjakit apakah itoe? Penja 
t itoe ialah penjakit jang dise 

in oleh sebangsa oelat. Oe 
' daoen dilipat oleh oe- 

: diperboeatnja kamar 

e bekas dimakan oleh oelat | 

e. Penjakit itoe ta” seberapa 

      

Dioen'a at 16 Febr. 1940. 

gg berangkat besar 

'poen penjakit ini, hanja datang 

»Kalau di 

Anne amen ea gaes aapeanA 

TS Soetan san 

64 

  

: batang Dadi itoe” ata t. Dalil 
,Adakah kira-kira penjakitnja ' 

Behdrand Ybsrta mendjawab: 

»Roepa-roepanja ada djoega. 
Karena pinggir-pinggir daoen 

'banjak jang terkerat. Seolah-o 
lah ada jang memakannja”. 

,Apakah kira-kira jang me- 
makannja?”, tanja t. Dalil. 

Oleh karena ta' ada jang men 
Gjawab, maka oleh t. Dalil disoe 

roeh ambil selembar daoen jang 
kena serangan itoe. Kemoedian 
ia berkata: 
cedjoeng daoen ini! Bagaimana 

oedjoednja?” 

»Terlipat”, djawab moerid- 
$ moerid itoe. 

»Siapakah jang  melipat- 
nja?”, tanja t. Dalil poela. ,,A- 

kan mengetahoeinja moedah. 
Tjoba boeka lipatan daoen itoe!' 
Maka mata moerid-moerid i- 

toe terbeliak, karena didalam 

lipatan daoen itoe bersemboenji 

seekor oelat jang pandjangnja 

kira2 3 cm. 

»Itoelah dia djahanam janz 
memakan daoen padi kita itoe” 

kata t. Dalil . ,,Perhatikan roe- 

panja!” : 

Kata seorang moerid: ,,War- 

na badannja hidjau. Kepalanja 

hitam”. 
,Ada lagi tandanja”, kata t. 

Dalil. ,,Kalau ekornja diperhati- 

kan dengan teliti, djoega hitam 

warnanja. Betoel apa tidak”. 

».Betoel”, djawab moerid2 i- 

toe sedjoeroes kemoedian. 

Maka kata t. Dalil poela: ,,/Oe : 
“lat itoe pintar memperdajakan 

kita. Pintarnja begini: Waktoe 

siang ia masoek kamar bersem 
boenji. Keloearnja malam sam- 
bil makan. Kalau begitoe seolah 
clah orang berpoeasa dia. Ha- 

nja mengisi peroet waktoe mata 
hari soedah terbenam”. 

Moerid2 itoe tersenjoem. Ba- 

gaimanakah tjara membasmi- 
nja? 

TER 

»Membasminja”, kata t. Da- 

lil, ,daoen2 jang terlipat itoe 

dikoempoelkan. Hanja itoe 'a- 
kalnja”, 

Kemoedian  ditoendjoekkan 

oleh t. Dalil poela satoe roepa 

oelat jang kerdjanja djoega 
makan daoen padi. 

»Ini ada seroepa lagi,” kata t. 
Dalil. 
kan daoen. Tjoba perhatikan 
roepanja. 

Djawab seorang moerid: ,,Ba 

dannja hidjau. Kepalanja pa- 
kai boeloe seperti bendera se- 
pasang”, 

»Betoel”, djawab t. Dalil. 
Perhatikan poela ekornja!” 

»Djoega pakai bendera sepa- 
sang, tetapi ketjil”, kata seo- 
rang moerid. 

»Betoel”, kata t. Dalil. ,,0e 
lat ini, roepanja hatinja sangat 
berani. Main terang-terangan. 
Kalau maoe mentjoeri, dia har 
tam waktoe siang. Djadi berla- 
wanan sifatnja dengan oelat 
»Sikepala hitam” tadi. 

»Akan membasminja?”, kata 
t. Dalil poela. ,,Membasminja 
sama sadja dengan jang tadi, 

if ja'ni diboenoeh seekor2”, 
tang. 2g oleh t. Dalil se- | 

- | tiakapan .Hoe, sambil herkata : 

Toean Dalil menjoedahi per- 

»Dibelakang hari oeraian 
1 tentang penjakit2 ini akan kita 
samboeng, karena banjak lagi 
jang gemar meroesakkan tena- 
man kita.” 

  

  
  

   
   

     

    

  

     
    

    

    

   

    

   
    

    

    
    

      

    

|2. Hari Minggoe 18 Pebroeari 

»Tjoba perhatikan | 

»Terang ia sedang ma- | 

  

Conferentie Parindra Djawa ba 

rat jang ke V. 

18-19 Pabrooki 
1940. 

1. Malam Minggoe 17/18 Pe- 
broeari 1940. 

a. djam 8.30 sampai kira? 

djam 10 malam, RESEP- 
SI. 

b. djam 10 malam sampai ha- 
bis RAPAT TERTOE- 
TOEP. 

1940, 

«. djam 9 pagi RAPAT OE- 
MOEM bertempat di TA- 

MAN SISWA. 

Agenda: 

1. Pelantikan Soeria Wira: 

wan tjabang Tjirebon (o- 

leh daerah Commissaris 

: Djawa barat). 

2. Sikap Parindra terhadap 

politiek-koloniaal jang di- 

andjoerkan oleh V.C. (o- 

leh t. M.H. Thamrin). 

3. Serikat Sekerdja dan Amb 

tenaren dengan pergera- 

kan politiek. (oleh t. Soe- 

kardjo Wiriopranoto). 

4. Pergerakan Roekoen Tani 

Parindra (oleh t. M.K. 
Wigoena). 

5. Pergerakan Pemoeda Soe- 

ria Wirawan (oleh t. Soe- 

dario Tjokrosisworo). 

b. djam 4 sampai djam 6 so- 
re, PARADE S.W. dialoen 
aloen Kanoman. 

3. Malam Senen 18/19 Pebroe 

ari 1940. 

a. djam 7 berangkat ke Tji- 

ledoek mengadakan rapat 
0emoem disana. 

b. Soeria Wirawan mengada- 
kan Conferentie di Taman 
Siswa. 

c. Conferentie pemoeka seri- 
kat sekerdja Parindra di 
Clubhuis Parindra dan di- 
pimpin oleh t. Soekardjo. 

4. Hari Senen 19 Pebroeari 
1940. 

Excursie kekraton Kanoman 

ya | TJILEDOEK. 

Pee 

“| Pembantoe S. N. menoelis. 

Lampoe listrik. 

Sepandjang pendengaran di 
“Idistrict Tjiledoek pada tahoen 

“Jini moelai 
Jakan di terangi dengan Listrik. 

dari boelan Juni, 

Betapa senang dan gembiranja 
publiek dan kaoem dagang disa 
na, moedah-moedahan tjita2 jang 
moelja ini lekas terkaboel hen 

daknja. 
Perajaan Asjoera. 

Kabar dari fihak jg. lajak diper 
tjaja pada malam tg. 19-2-40 (ma 

lam Senen jad, diroemah t. Koe- 
woe Paboearan kidoel akan diada 

kan sekedar perajaan Asjoera 

1871. Dan dalam tjita2 meraja 

kan itoe akan diadakan poela 

pidato2 jg. mengandoeng pen 

ting teroentoek bangsa dan moe 
sanja. 

Openbare vergadering 

Malam Senen (19-2'40) di So 

cieteit ,,Keroekoenan” Tjiledoek 
lakan diadakan openbare verga 
dering oentoek "Parindra”, dan 

pada malam 'itoe akan dikoen 
djoengi poela oleh toean2 M.H. 

Thamrin,  Soekardjo Wirjopra 

noto dll.nja. Dan mama2 tsb. 

tentoe tidak asing dari fikiran 
kita. 

RANGKASBETOENG. 

Roemah Jatim Moehammadijah 

Perajaan 3 ta- 

hoen di oendoer 

kan sampai Ju- 

ni 40. 

"ANTARA" mengabarkan, 

bahwa perajaan 3 tahoen berdi 

rinja Roemah Jatim Moeham 

madijah jang tadinja akan di 

langsoengkan dalam hari2 boe 

lan ini dengan mengadakan per 

toendjoekan Amal dll. kini da 

pat dikabarkan, bahwa pertoen 
djoekan terseboet akan bertem 

pat digedoeng baroe Societeit 

Pamitran. 

Berhoeboeng dengan gedoeng 

'Iterseboet beloem lagi selesai, 

menoeroet keterangan Boepati 

Lebak jang mendjadi Eerevoor 

zitternja, dan selambat2nja sele 

sai dalam boelan Juni jad. ma 

ka Komite telah mengambil ke 

poetoesan, mengoendoerkan pe 

rajaan terseboet sampai ge   dan Kesepoehan. 

  

A DJUNCT - Landbouw- 

consulent Solo, toean 

Soewardi, achir boelan Decem- 
| ber 1939 memboeat perdjalanan 

kebagian Selatan” district Soe- 
kohardjo. Ditempat ini banjak 

tanaman 'Tjantel tak berhasil. 
Sebagian Tjantel jang gagal di- 

pakai sebagai makanan kerbau 

atau lemboe. Tetapi sebagian 
lagi tinggal dilapangan. 

Dalam daerah ini dimakan 
djoega ampas singkong. Soepa- 
ja ampas itoe ada enak sedikit 

rasanja, maka ampas itoe di- 

tjampoeri goela-djawa. Warna- 

nja mendjadi merah toga. Se- 

kab goela-djawa sekarang ter- 

laloe mahal boeat makanan se- 

moerah itoe, maka orang de- 
ngan wmempergoenakan daon 

Djati mewarnakan ampas sing- 

kong itoe mendjadi merah toea 

kembali. 

Kini Adjunct-Landbouwcon- 
sulent Soewardi itoe berpenda- 
patan, apakah batang? tjantel 
jang tak dipakai itoe dapat di- 
pergoenakan oentoek memboe- 
at goela. Dan ampas singkong 
itoe kelak dapatlah lagi ditjam-   
poeri goela. 

| Kenaman anter” Bare 

  

doeng itoe selesai. 

  

Pertjobaan membikin Woata jang 
bagoes 

TJARA2 JANG GAMPANG OEN TOEK DIPRAKTEKKAN. 

Soedah lama diketahoei, bah- 

wa anak-anak didesa memakan 

dengan enaknja batang2 tjantel 

jang soedah matang. Mereka 

memamah batang itoe dan me- 

ngisap airnja jang manis. 

Toeax Soewardi berpendapa- 

tan, bahwa djika pemboeatan 
goela ini berhasil, goela ini akan 
bergoena oentoek pendoedoek 
disana, Tetapi hasil ini boleh 
djadi djoega berharga boeat ma 
kanan hewan, antara lain dapat 
dipakai oleh orang jang menje- 
wakan andong. Tidak berhasil- 
nja sama sekali atas sebagian 
dari tanaman Tjantel, jang ma- 
sih sering terdjadi, tidaklah 
akan meroegikan besar lagi pa- 
da pak tani sebagai sekarang. 
Djika tjantel itoe dipotong, a- 

tau djika tidak menghasilkan 
boeah, tetapi boeahnja petjah a- 
tau dipotong, maka sesoedah be 
berapa hari lamanja berpoe- 
tjoek kembali diboekoe2 bagian 
atas. 

Menoeroet keterangan2 o- 

rang tani tangkai2 tjantel pa- 

da masa itoe paling manis ra- 
sanja. Poetjoek2 dari boekoe? 
paling bawah ada berbahaja, se   bab terlaloe banjak mengan- 

  

Lembaran ke doea Pagina I. 

  

Mtb akan san sera 8 

SIAPAKAH KIRANJA JANG BERANI MENJEBERANG RIJN? 

Pertanjaan seperti diatas itoelah jang 
dimadjoekan oleh opsir Perantjis jang 
mengintip dengan peristoop, 

terloekis. diatas ini. 
seperti 

  

Lebih landjoet dapat dikabar 

kan, jang Komite telah menda 

pat kesanggoepan dari Kunst 
vereeniging Panti Kridra Poe 

tra” dari Djatinegara dan Hawa 

ian Band Happy Boy's dari 

Rangkasbetoeng, oentoek mem 

bantoe meramaikan pertoendjoe 
kan terseboet. 

magma aman 

BOGOR. 

Pembantoe menoelis: 

Doenia Persibo. 

Pada hari Selasa malam Rebo 
tanggal 6-7 Febr. 1940, moelai 
poekoel setengah delapan oleh 

,Perserikatan Sepak Raga In 

donesia Bogor” (Persibo) telah 

dilangsoengkan rapat Pengoe- 

roes di roemahnja Toean Dar- 

min, ketoea moeda dari perse- 

rikatan terseboet, di Gang Men 

teng. Selain dari pembitjaraan- 
pembitjaraan tentang keoea- 

ngan Persibo dan penerimaan 
V.V. Good Year mendjadi ang- 

gauta S.B.B., djoega pada rapat 

itoe diambil kepoetoesan, bah- 

wa nanti pada hari Minggoe pa- 

gi tg. 25 Febr. jg. akan datang 

oleh Persibo akan diadakan 

»Rapat Anggauta” di salah sa- 

toe gedoeng sekola HL.I.S. ,,Pa- 

soedan”. Pada rapat ini akan di 

ambil kesempatan oentoek me 

masrahkan piala kepada. Ps 

Sangkoeriang jang dalam Com   petitie 1938-39 dapat gelaran 

kampioenschap dari Persibo. 
    

   

17 : i FEBRUARI K40 
Pen 2 apa Ag 

Ta “SomoUwBuRG sa 
Barangkali telah kita “toelis, 

bahwa perkoempoelan kesenian 

pemoeda ,,Anggana Raras” hen 

dak mengadakan petoendjoekan 

wajang orang dengan tjerita 

»Pregiwo-Pregiwati” pada hari 

'Sabtoe, 17 Februari 1940, di ge 
dong Stadsschouwburg, jang 

pendapatan bersihnja goena ke 

pentingan sosial, ialah akan di 

bagi-bagikan kepada Stichting 

»Toeloeng Sakit dan Sengsara” 

( # Jan 8. ) dan Nera a voor en 

doeng asam jang beratjoen. Hai 

ini diketahoei oemcem didesa. 

Dalam pertjobaan2nja toean 

Soewardi hanja mempergoena- 

kan tangkai2 jang matang jang 

berpoetjoek kembali diboekoe2 

jang sebelah atas. 

Tangkai2 itoe ditjaboet, diber 
sihkan dari akar2nja, tanah 
jang menempel padanja dan ke- 
lopak2 daon, sedangkan bagian 
atasnja sampai dekat boekoe 
jang berpoetjoek lagi dipotong. 

Sisa tangkai sekarang dipo- 
tong-potong kira2 5 cm pan- 
djangnja, laloe ditoemboek da- 
lam tempat menoemboek padi 
dan kemoedian diperas dengan 

kedoea belah tangan diatas se- 
boeah koeli tanah dengan mem- 
pergoenakan seboeah pengaja- 
kan bamboe. Sesoedah ini am- 
pas itoe ditoemboek lagi dalam 

lesoeng dengan memakai air. La 

loe diperas kembali diatas koe- 
ali, 

Air tangkai Tjantel jang soe 
dah diperas itoe ditjampoeri air 
kapoer dengan sekian banjak- 

nja sampai air tangkai Tjantel 
itoe kira2 tidak boeroek oleh air 
kapoer itoe. Sekarang air itoe 
dibiarkan agar soepaja bahan2 
kotoran toeroen kebawah. Air 
jang djernih kemoedian ditoe- 
angkan kekoeali jang lain dan 
dikentalkan diatas api. Sesoo- 
dah itoe maka terdapatlah se-   bangsa stroop goela. 

      

wenarbeid in Mobilisatie 
(COVIM). 

Ketjoeali pertoendjoekan itoe 

diadakan djoega pertoendjoe 

kan pakaian poeteri Djawa da 

lam beberapa djaman sebagai 

atraksi, jang diadakan oleh pe 

ngoeroes madjalah boelanan is 

teri ,Doenia Kita”. 

Pertoendjoekan ini adalah soe 
atoe kesempatan oentoek mem- 

persaksikan sampai dimana ke 

madjoean kesenian jang dipela 

djari oleh pemoeda2 kita dan 

sambil beramal. 

  

Pertjobaan2 oentoek memboe 

at goela selaloe tak berhasil. 

Djika stroop itoe soedah ken- 

tal sampai keras sebagai goela, 

maka sesoedah beberapa djam 

lamanja stroop itoe mendjadi 

tjair kembali. 

Heyne menoelis, bahwa air 

itoe mempoenjai banjak zat te- 

poeng dan sebangsa karet, jang 

tidak memoengkinkan air jang 

kental itoe mendjadi bekoe. 

Rasa stroop jang kental itoe 

tidak begitoe lezat. 

.Soeatoe tjontoh stroop diberi 

kepada fg. Inspecteur Dines Ke- 

sehatan Rakjat di Solo, jang 

mengirimkan tjontoh itoe kepa- 

da Instituut boeat Makanan 

Rakjat di Betawi. 

Dari apa jang ditoelis diatas 
terboekti, bahwa semoea masih 
berada dalam pertjobaan. 

Orang bekerdja dengan mem. 
pergoenakan sebangsa tanaman 
jang terdapat ditempat itoe, 
jang diseboet ,,Mentik". 

Toean Soewardi telah mem- 
boeat seboeah alat memeras da- 

ri bamboe dan dengan perkakas 

ini dia akan melandjoetkan pe- 

kerdjaannja. Dengan memper- 

goenakan alat memeras jang le- 

bih baik soedah barang tentoe 

hasilnjapoen akan Tn bagoes 

poela, v 
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Pajoeng hoedjan ke- 
— loearan Java 

   
   

Pane SEAT Enam PENAMAAN NN NNN NN 

Akan membandjiri Pasar 

— PDjoewiring akan mendapat kapitaal 
rentjana 

Alatnja dan j 

S RANG djangan loepa, | g: 
| MF bahwa harga kertas jg. | 

hendak dipakainja nanti ada | 
djaoeh lebih mahal dari pada | 

kertas jg. sekarang digoenakan | 

disana. Boeat sekarang orang | 

masih pakai kertas jang har- | 

ganja f 2.10 per 100 lembar, 

jalah kertas jang harganja doc | 

“loe hanja f 1.25 per 100 lem. | 

engikoeti perbaekan tech- 

nischnja, jalah membikin le- | 

bih koeatnja bagian penahan | 

sajap, memang soedah seharoes 

- nja begitoe, djika orang ingin 

dengan harga pasar jang sedi- 

kit bagoes. 

Baik djoega rasanja bagi me- 

reka jang soeka mengetahoei 

tentang pembikinan pajoeng, 

maka rasanja orang tidak be- 

gitoe memboeang tempo jang ti- 

dak karoean kalau disini kita 

tjoba toetoerkan satoe dan la- 

innja, jalah hasil dari kita poe 

nja penjelidikan didoesoen Ka- 

li Bagor. Apa jang kita hendak 

terangkan, jalah bermatjam 2 

lat bahan berikoet harganja de- 

ngan kira2 sampai sedjoemlah 

berapa pajoeng jang bisa di- 

bikin daripadanja. 

Boeat keperloean rantjangan 

(djari - djari)  diboetoehkan 

bamboe, ,,bamboe tali” jg me- 

mang bisa didapat dalam desa 

Kali Bagor sendiri dengan har- 

| ga kira2 13 cent per londjor.Be- 

toelada djoega jang harganja 

sampai 714 cent per batang, 

'akan tetapi bamboe jang sehar- 

ga ini tidak begitoe baik, se- 

“bab beloem toea betoel atau 

. pendek. : v | 

Dari satoe batang bamboe ta 

li jang 13 cent orang bisa bikin 

'koerang lebih 20 stel djari-dja- 

ri. : 

. Kemoedian boeat gagangnja 

haroes dipakai bamboe ,,genda- 

ni” jang paling bagoes. Kare- 

“na di Kali Bagor sendiri tidak 

ada toemboeh matjam bamboe 

“ini, maka terpaksa dibelinja da 

| ri satoe tempat jang djaoeh, ja 

lah dari boekit ,,Kendeng” di 

sebelah Selatan dari Banjoe- 

mas. : 

Harganja 40 cent per 100 ba 

' tang jg. pandjangnja kira2 3819 

meter. Dari sedjoemlah itoe 

| bisa dibikin sampai koerang le 

bih 400 gagang pajoeng. 

Goena. bagian atas, jalah ka- 

joe jang mendjadi penoetoep a- 

tau pentoinja pajoeng, orang 

TA CE 
          

  

'Sorenja pada hari itoe djoe-! 

| ga akan lantas dilangsoengkan 

pertandingan kehormatan (eere 

wedstrijd) antara kesebelasan 

,Rest-Persibo” dengan kesehe- 

lasan Ps. Sangkoeriang terse 

boet, di lapang S.V.P. di Pasir | 

koeda. Pendapatan bersih dari 

pertandingan ini akan dihadiah 

kan pada kas Persibo. 

Melompat dari kereta api. 

Petjah kepala:| 

nja. 

Kemis pagi seorang perempoe 

ap Tionghoa, jang menoempang 

'dari pemerintah. Kali Bagor 

     
   

   
       

   

an saingan heibat. 

eh: A. Hamid dalam tournee. 

kajoe waroe ,,watang” a- 

aroe »Lenga” dengan har- 

10 cent per londjor jang pan 

Ijangnja kira2 sampai 12 me- 

ter, tjoekoep boeat 100 pajoeng. 

Kemoedian satoe pajoeng me 

makai satoe lembar kertas lin- 

nen dengan harga kira2 2,1 

cent per lembar pada sesoedah- 

'nja harga kertas naik. 

Sesoedah itoe baroelah dipoe 

'as dengan minjak tjat ditjam- 

poer dengan tangjoe. Seharga 

kira2 f 1.40 boeat 100 pajoeng. 

Reorganisatie product dan 

pendjoealan. 

Tentang bagian technischnja 

kita anggap memang soedah bo- 

leh dibilang tjoekoep baik dan 

setimbang oentoek menahan be 

yatnja tekanan dari bagian sa- 

jap pajoeng. 

Diatas kita soedah terangkan, 

bahwa sampai sebegitoe djaoeh 

Kali Bagor, seperti djoega Djoe 

wiring, masih membikin pa- 

ioeng daripadz kertas. 

Sementara ini harga kertas 

soedah naik, dari f 1.25 per 100 

lembar sekarang soedah men- 

djadi f 2.10 per 100 lembar. 

Boekan sadja kenaikan dari 

harga kertas membikin repot- 

nja kaoem producenten pajoeng 

di Djoewiring, dan Kali Bagor 

akan tetapi lebih soesah lagi di- 

rasakannja karena tidak gam- 

png didapat. 

Itoelah sebabnja, maka re- 

gent Banjoemas jang berkedoe- 

doekan di Poerwokerto seka- 

rang, lantas .memberi pertolo- 

ngannja dengan mendjadi pe- 

yantaraan oentoek mendapat- 

kan itoe kertas goena keperloe- 

an Kali Bagor. 

Kemoedian pada waktoe2 be- 

lakangan ini kita menjaksikan 

djoega satoe reorganisatie dalam 

soeal pembikinan dan .pendjoea 

lan pajoeng-pajoeng di Kali Ba 

gor. Pertama adalah sedang dibi 

kin satoe pertjobaan membikin 

pajoeng daripada kaen mori, kaen 

mentah seperti kita soedah oerai 

kan satoe dan lain goena nanti 

nja orang maoe membikin perban 

dingan tentang ,,oentoeng roegi 

nja” serta bisa atau tidanja meroe 

pakan satoe bandingan jang te 

'goeh dengan pajoeng Siam jang 

padahal hanja sama-sama pa 

1 joeng kertas sadja. Boeat.menja 

'makan kwaliteit soedah disedia 

kan tjoekoep kertas jg. spciaal, 

sehingga orang harapkan akan se 

@jedjer dng. kwaliteit Siam da 

(lam djoega kekoeatannja, sedang 

conducteur, apakah trein itoe 

akan berenti di Pegangsaan. 

Djawab conducteur tidak dan 

haroes toeroen di Manggarai sa 

dja. Apa jang diperboeat oleh 

perempoean terseboet? Waktae 

kereta akan berenti di station 

Manggarai, ia melompat sedang 

trein masih berdjalan dengan 

sehingga kepalanja petjah kare 

“Ina terbanting pada oebin de. 

| ngan hebat. 

Masih oentoeng baginja tidak 

'terpelanting masoek kebawah 

'treinwagen tapi meskipoen de 

mikian didalam keadan pajah   sneltrein dari Bogor berangkat 

| djam 7.28 ketika akan tiba di 

' Manggarai ia bertanja pada 

  perempoean jang malang itoe di 

(dibagian “harga didoega akan 

tetap lebih moerah dari pajoeng 

Siam. 

|ka kwaliteitnja dari pajoeng Kali 

ngan pajoeng kain, jang didoega 

'hanja bisa mendapat pasar da- 

| satoe massa-productie boeat 

|dan kemoedian 

    

kentjang. Ia djatoeh tjelentang |. 

Boeat didaerah Poerwokerto 

harga pajoeng Siam tertjatat sa | 

toe angka jang f 5.20 besarnja sa 

toe kodi, sedang pajoeng Kl. Ba 

gor harga f3.40 pr kodi. Dengan 

harga pendjoealan jang sama, Ma 

Bagor akan bisa lebih baek rasa 

nja atau boekan satoe moestahil, 

kalau malah masih bisa mendjadi 

lebih moerah dari pada productic 

loear negeri. 

Berlainan dengan itoe rantja 

lam kalangan jang koeat tena- 

ga membelinja, djadi boekan 

cemoem. 
Tentang pendjoealan telah di 

bangoenkan satoe badan coopera 

tie jang boeat mereka kaoem pro 

ducenten disana hanja maoe dise | 

boet: "Pagoejoeban Sri Rahajoe.” 

Badan ini mengoeroes tentang 

segala-galanja dalam pembikinan 

sampai pada 

mendjoealnja keloear. Tentang 

pembikinan dilakoekan peme- 

riksaan jang sangat teliti, soe- 

paja tidak sembarangan asal 

klaar sadja, atau:, een twee 

drie” lantas djadi. 

Djika productie itoe maoe di 

kirim, terlebih dahoeloe haroes 

dikeur oleh pengoeroes dan ke 

moedian dikasih tjap. 

Meskipoen banjaknja produ- 

centen dalam “Kali Bagor ada 

koerang lebih 60, sementara ini 

jang toeroet masoek pada Sri 

Rahajoe baroe 10 producenten 

sadja dengan kekoeatan kira2 

600 pajoeng dalam seboelan- 

boelannja. Djika semoea itoe 

| soedah mendjadi satoe, nistjaja 

'djoemlah productie akan koe- 

rang dari 3.600 pajoeng pada 

tiap2 boelan. Dalam sedikit 

tempo lagi 

hasil bisa didapat. 

Adapoen mereka jang doe 

doek dalam pengoeroes' adalah 

kaoem producenten djoega, di- 

antaranja: . , 

Toecan  Kertamenawi sebagai 

K Voorzitter. 

- Toean Misngan sebagai Secre 

taris. 

Toean Kertamedjo boeat oeroe 

san pendjoealan. 

Demikianlah pemandangan ki 

ta tentang pajoeng Kali Bagor 

jang mendjadi satoe peroesahaan 

tetap dari mereka disana dan 

oleh pemerintah roepanja te- 

roes diintip akan madjoe-moen- 

doernja. Asal sadja djangan di- 

tinggal lari, apabila kelihatan 

tanda2 jg. moengkin membikin 

kaloet. 

Kita tentoe djoega sangat acc. 

bila dari fihak negeri soeka mero 

go sakoenja dan berikan sedikit 

toendjangan mata oeang kepada 

Kali - Bagor ,seperti terhadap 

Djoewiring dengan koerang !e 

bih 400 producentennja dan 

mempoenjai kekoeatan membi 

kin sampai diatas djoemlah se 

perampat millioen pajoeng da 

am setahoen. & 

TANGGERANG. 

Waktee main dadoe kena golok. 

. Pada djam doea hari Rebo 

malam,. telah dibawa seoranz 

laki-laki bernama Kimli, dengan 

loeka parah karena mendjadi 

makanan golok. 

Menoeroet keterangannja, ia 
seorang orang dari Tjadas bila 
ngan Sepatan, dengan teman te 

mannja sedang bermain dadoe, 

dan didekat tempat itoe sedang 

ada tontonan. Sekonjong ko 

olehnja, golok telah menjapari 

ke C.B.Z. 

  

Dari Pemb. kita M. 

orang harapkan | 

njong dengan tidak diketahoei 

pelipisnja. Setelah dibaloet se 
perloenja orang ini telah dibawa 

Lembaran ke doea Pagina II 

    

DJAWA TIMOER. 

  

SOERAKARTA. 

Memperingati Wafatnja Seri 
Soenan X. 

Berhoeboeng dengan setahoen 

wafatnja Seri Soenan X, maka 

pada hari Saptoe 10 Febr. ini 

dalam keraton diadakan ,,paso- 

wanan” semoea prijaji habdhi- 

dhalem masoek keraton, oen- 

  

  

ngetjat. 

Segala keperloean boleh dipanggil keroemah. 

Meubel - Industrie 

uDelyana & 
KRAMAT 120 

SAN DA RAN Sa San KENA 

1 an ea LN Nae 

Adres jang soedah terkenal oentoek membikin 
segala roepa2 meubel merberoet oekoeran dan 

gambar, menerima pekerdjaan politoer dan me- 

Lonen" 
TEL 1439 WL. 

    
      
   

     

   

    

   

    

   
  

toek menghadliri selamatan se- 

tahoen wafatnja Seri Soenan 

itoe. Malam-Saptoe dalam kera- 

ton diadakan do'a tachlil. Ba- 

njak perhimpoenan jang mem- 

batja tachlil. Senin 12 Febr. 

G.K. Ratoe Pakoe-Boewono XI 

djiarah ke makamnja Seri Soe- 

nan X. 

Algemene Kinderdag. 

Atas oesahanja ,,Badan Akan 

Perlindoengan Anak-anak” ma- 

ka pada hari Saptoe 10 Febr. 

ini, dari djam 4 hingga 6 sore 

telah diadakan algemeene kin- 

der-dag, bertempat di Koesoe- 

mowardani-plein (dimoeka so- 

cieteit Mangkoenagaran), jang 

dihadliri oleh koerang-lebih 

1000 anak-moerid, lelaki dan pe 

rempoean, dengan diadakan pi- 

dato sekedarnja, oentoek mene- 

rangkan kinder-dag, jang isi 

pembangoenan baiknja boedhi 

dan watak, begitoe djoega dola- 

Kleermakerschool en Coupeur Cursus 
Djalan Mesdjid Lama Palembang 

Memberi peladjaran theorie dan practijk memotong dan 

medjahit segala matjam pakaian lelaki, dengan pembajaran 

EA per boelan sedang lama beladjar hanja 1 tahoen Geran- 

tie. Dan segala alat-alat beladjar ditanggoeng oleh sekala- 

han dengan Gratis. Goeroe-goeroe Gediplomeerd dan achli- 1 

achli. Dioega ada sedia Internaat dengan pembajaran f 10 
per boelan. 

Menoenggoe dengan hormat, 

M. NOERDIN THAIS. 

    

    

  

    

  

  

  nan-anak2. 

Keradjinan Ra'jat di Sekat€n. 

Selama keramean Sekat€n, da 

ri tanggal 12 hingga 22 April 

1940, departement Economische 

zaken dari pemerintah Kera- 

djaan Kasoenannan akan me- 

ngadakan tempat sendiri, oen- 

toek mempertoendjoekan kema- 

djoean keradjaan Ra'jat, de- 

ngan demonstratie. 

Assaineering besar. 

Berhoeboeng dengan koerang 

nja civiele-lijst, ada f 1.000.000. 

dari keraton dikembalikan ke 

rijkskas tiap2 tahoen, maka pe- 

merintah Kasoenannan beker- 

Gja giat boeat memperbaiki kota 

(2ssaineering) dan djalan besar, 

djembatan dan sebaginja. Se- 

karang telah moelai dikerdja- 

kan. 

Boeat tahoen 1941 soedah di- 

masoekkan rentjana, meme- 

tjah kali Pepe dalam kota men- 

djadi.2, - jaitoe dari moekanja 

station Solo-Balapan ke Selatan, 

akan dibikin kali-baroe, oeroet 

tepi djalan-besar, melaloei Mad- 

yotaman, Poenggawan, Ngape- 

man, Teposanan, Pasarkem- 

bang, Prapatan Kawatan sampe 

Poespan - menoedjoe tanggoel 

ring-dijk sebelah Selatan, de- 

ngan beja koerang-lebih f 100. 

riboe. 

'Grediet-cooperatie P. P. B. 

Ahad-pagi 11 Febr. ini C.P. 

dari ,,Pangreh Prodjo Bond” 

tjabang Soerakarta telah me- 

ngadakan rapat-tahoenan, ber- 

tempat di roemah koemidi So- 

noharsono di Pasarpon (Solo), 

jang dihadliri oleh hampir se- 

moea anggotanja. Dalam rapat 

ini membitjarakan dan me- 

ngessjahkan pelapoeran tahoe- 

nan dan membagi keoentoengan. 

Djam 9 pagi dimoelai hingga 

djam 1 siang baroe boebaran. 

DJOKJA. 

KOMITE PENDIRIAN GEDOENG 

NASIONAL. 

Dari Djokja diberitakan kepada 

Aneta bahwa disana soedah diben- 

toek soeatoe komite goena mendi- 

rikan seboeah gedoeng nasional. 

Gedoeng itoe dapat dipersamakan 

dengan G.N.I. di Soerabaja. 

Komite itoe ada dibawah pim- 

pinan toean Dr. Soekiman.     Pn ke C.B.Z. 

    

   K2 TP 

Niatan baek 
2x 

Waktoe Tahon Baroe 
Disini tocan mempoenjai satoe niatan jang betoel-betoel 

baek, gampang dilakoekennja, dan.... tida berongkos 

apa-apa: kasi preksa lagi toean poenja mata oleh op- 

tic'en jang boleh-di-pertjaja, jang bseat itoememposnjat 

pekakas-pekakas kaperloeannja. 
Kita lakoeken pepreksahan mata satjara achli dengan 

goenaken pekakas-pekakas paling modern dan jang pa- 

ling tertib, dengan pertjoema dan zonder mempoenjai 

kewadjiban membeli ! “ 

Opticiin berdiploma 
dari Pasar Baroe.     

  

C. FIELIEN O.D. 
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OENTOEK KEPENTINGAN TOEAN! 
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LAME!!! 
Sepeda keloearan 

paberik Negeri B E- 
LANDA merk 

pATLAS". 
Harga hoeat 20 ter- 
mijn f 65,— (£ 3,25 
St seboelan). 
Harga boeat 10 ter- 
mijn f 57,— (£5,70 

seboelan). 
#F contant tjoema 

£ 48,75. 

    

G & Co.” 
BATAVIA-C, — BUITENZORG — SOEKABOEMI 

TJIANDJOER — BANDOENG — POERWAKARTA 
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— OENTOEK KEPENTINGAN 

KRAWANG. 

FAMILIE TOEAN! 

OENTOEK KEPENTINGAN BANGSA TOEAN! 

HIMPOENAN BOUW & SPAARKAS 

,BOROBOEDOER" 

bersedia boeat membelikan atau membikin oentoek Toean-toean 

(Njonja-njonja) 

dong dalam waktoe jang pendek. 
tanah-tanah, roemah-roemah dan gedong-ge- 

Simpanan tiap boelan f 0.50 dapat pindjaman seharga f 250.— 

Simpanan tiap boelan ,, 1.— dapat pindjaman seharga ,, 500.— 

Simpanan tiap boelan ,, 2.— dapat pindjaman seharga ,, 1000.— 

Simpanan tiap boelan ,, 3.— dapat pindjaman seharga ,, 1500.-— - 

dan begitoe seteroesnja sampai boeat pindjaman 

HN 1 seharga ,, 1500.— 

HIMPOENAN BOUW- & SPAARKAS s»BOROBOEDOER” ada 

satoe badan codperatie satoe-sateenja kepoenjaan bangsa Indo- 

nesia, jang mengoesahakan bouwkas boeat seloeroeh Indonesia 

dan boeat bangsa Indonesia, dengan djalan memberikan pindja- 

man deang tiada pakai rente. Peratoeran sangat me€njenang- 

kan. Mintaklah keterangan lebih djaoeh pada Hoofdkantoornja 

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

Directeur: Mr. ALWI. 

Dimana beloem ada Agent bisa diadakan dengan peratoeran 

jang memoeaskan! 

.BOEM 
xx van 19 

HOOFDKANTO OR 

itoe diwaktoe toea.— 

goena keperloean Indonesiers. 

   

    

  

   

  

   

  

   

    
   

  

   
   

  

       

   

    

    

    

No. 403 

Telf. WI. 5290. 

Batavia-Bantam: Wiriadisastra, 

Kebajoeran. 

Soekaboemi. 

  

Onderl. Levensverzekering My. 

I-POETERA" 
12 
DJOKJAKARTA. 

Simpanlah oeang diwaktoe moeda, dan pakailah oeang 

Itoelah motto dari O. L. Mij. Boemi-Poetera jang 1007 

Inspectiekantoor bagian Djawa Barat: 

! Bandoeng: R. P. S. Gondokoesoemo, Nassaulaan 65 Telf. 

| Cheribon: R. Soemardjo, Kedjaksan No. 20 Telf. No. 403. 
Batavia-C. Badjoeri Soerjoatmodjo, O. Tamarindelaan 67. B 

Colporteurs : 
P. Pinangweg 4-A, 

@ Batavia-Mr. Cornelis: K. Pakpahan, Kramat No. 158. 

1 Batavia-Buitenzorg: R. Slamet Soemodirdjo, 
O. Tamarindelaan. 

Agentschappen : . 

Buitenzorg: Boerhanan, Bioscoopweg No. 8 Buitenzorg. aa 

1 soekaboemi: W. Danoeasmoro, Kerkhofweg No. 17 B 
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' salah, tjoeman negeri2 jg. 

   . | donesia - dinegeri Be 
a Lan Ne an roe- 

   
    

    
' banjak, ensepoer-ense- 

Ba gsa Indonesia djoega di- 
isasi.          

    

    

  

   

boekan boeat bladjar nang 

tapi boeat bladjar...... ma- 

biin lampoe. 

Itoe kalau malam. 
Kalau siang, dimobiliseer, boe 

tjepat-tjepatan ngoempat. 

Bangsa bang Bedjat jang ka- 

pernah bladjar nembak, 

esti pinter lari. 

Barangkali kalau diadoe per- 
| kara oeroesan lari, bisa dapet 

— record di Olympiade. 
Tapi, 

“bab, lari djoega baroe diadjar. 

Ngoempet baroe bang Bedjat 
— bisa sekarang. 

— Perkara matiin lampoe, mah, 

biar zonder goeroe soedah pa- 
ing pinter. 

        

     

   

    

  

   

  

     

    
   

BANG BEDJAT. 
  

| Rapat anggauta P. P. S. I. 
.” ANTARA” mengabarkan, bah 
wa pada hari Saptoe malam 
' Minggoe tanggal 10-11 Februari 
40 PPST tjabang Djokjakarta, te 

melangsoengkan rapat ang 
“gauta bertempat diroemah toe 
an Wongso, kampoeng Pringgo 

. koesoeman. 

    

  

   
    

    
   

    
   

   

     
    

  

   

Giboeka djam 9.30. 
Dalam rapat itoe diperbin 

tjangkan verslag Konperensi 
- jang diadakan di Mataram 
dan kemoedian Penca 

Dana ke Kongres PPST jang 
akan diadakan dikota Sema- 

daki tan ia dan naa 
ah dengan beberapa oesoel2. 

" Walkakan onde ketoea 
t. Atmodiwirjo, Vakgroep Rem 

| personeel. 

Ketoea toean Ta Vak- 

  

ara Naas Yekuroep 
. Locomotief (depot) personeel- 
Ketoea masih vacant. 

"e Djam 12.30 rapat ditoetoep 
— dengan selamat.     

Pasar kn Tionghoa. 

Tahoen jang soedah perhim 

nan Tionghoa "Kong Tik 
e” berniat dalam th. ini me- 

an Pasar Malam jg. besar. 

maksoed ini dahoeloe soe 
h disediakan oeang sedjoem 

.f 8000.— Tetapi oleh karena 
hal Pasar Malam itoe 

t diadakan dan mesti 

erkan sampai waktoe 
asih haroes ditetapkan. 

— Kini dikabarkan, bahwa pem 
boekaan Pasar Malem itoe ba- 

ngkali dapat dilakoekan da 
m boelan Juni atau Juli j.a.d. 

Re .maksoed ini soedah ada 

  

  

  

  

| Gerak gerik 
3 djoebkan 

ESOEDAHNJA Generaal 
gi Inggeris Perantjis ada meroe| 
pai tamparan hebat tidak laen. | 

8 jini, atas Hn Bedjat 

: sopan: senada jang kaga' 

Boekan boeat bladjar n&m- | 

jah, belon tentoe, se- | 

: dipimpin oleh toean | 

Entang, ketoea tjabang dan 

Se  Kemoedian dioemoemkan ke | 

  

PEnsTwa Sanca) 

Weygand pemimpin ten 

tara Porantjis di Timoer dekat me 
ngoendjoengi Toerkia, jang di 

kala itoe poela berbareng da- 
tangnja dengan seorang ahli 

Inggeris ja'ni Sir Wyndham 
Deens, dan jang menoeroet 

» | trompet Reuter dan Havas, ada 
lah jang pertama goena meli- 

hat lihat sadja, dan jang kedoea 
oentoek membawa bala ban- 

toean goena palang merah Toer 
ki, goena meringankan moesi- 
bat ra'jat Toerki jang sedang 

meradjalela di sana itoe...... Tete 

itapi warta dan kedatangan jang 

| agak mentjoerigakan itoe, soe- 

dah tentoe mendjadi perhatian 
orang jang sangat, karena se- 

beloem mereka datang berkoen 
| djoeng ke Toerki itoe, seboeah 

warta soedah lebih dahoeloe ter 

osiar, ja'ni tertjapainja perdjan 

.djian dagang antara Toerki- 

Djerman, dan sebagaimana te- 

Jah kita perkatakan beberapa 

(Minggoe jg. silam, bahwa keda 

“tangan mereka itoe kesana, soe 

dah tentoe adalah karena terke- 

Gjoetnja pehak London dan Pa- 

ris terhadap berita sematjam di 

atas tadi dengan ta'ada alarnja 

lebih dahoeloe..., kemoedian 

Minggoe jang kanda laloe ini ki 

ta. telah oetarakan sedikit ten- 
tang soeatoe berita jang tjoe- 

koep oentoek ditjoerigakan oleh 

pehak pemarentah London-Pa- 

ris, berita mana seperti telah ki- 

ta katakan ialah jang kononja 

soedah tertjipta perdjandjian 

antara Djerman - Roes jang goe 

nanja semata mata oentoek me 

ngangkoet bahan-bahan jang 

di boetoehi Djerman dari Iran- 

Persie dan akan mengambil dja- 

lan darat Roes ...,djoestroe sa 

toe kabar jang agak bahkan be- 

nar2 mengedjoetkan pehak Ing- 

geris-Perantjis, dan sebagaima 

na telah kita ramalkan Minggoe 

jang “silam bahwa moengkin 
Weygand awan ke Mesir..., ma- 

ka sesoedah itoe tidak salah la 
gi menoeroet warta dan berita 
jang telah sampai di simi ada 
mengatakan bahwa Generaal 

Weygand soedah berada di Cai- 

1 dan di sana telah datang poe 

Perantjis daratan, oedara dan 
lacetan, goena mengatoer pem- 

belaan bersama sama dengan 

peraimpin2 tentara Inggeris dan 

Mesir..., dan warta jang paling 

ahir mengatakan bahwa de- 

| ngan pesawat terbang Weygani 

| telah kembali ke Syrie sesoedah 
mengadakan pembitjaraan -dan 

| berdiam beberapa Iima di iboe 
kota Mesir, Cairo. 

Sekian oedjar berita, tap: 

menoeroet hemat kita, keperg' 

an dan koendjoengan Weygand 
ke Cairo itoe boekanlah semata 

mata oentoek mengadakan in- 
speksi tentara di Mesir itoe, 

akan tetapi di balik warta jang 

tersiar itoe ada poela sesoeatos 

jang rahsia orang soedah 

sama mengetahoei bahwa anta 

ra Mesir dengan Iran ada mem 
poenjai perhoeboengan dan sil- 

latoerachim jang  soenggoeh 

l. toerachim jang soenggoeh 

sangat rapat sekali ja'ni dengan 

terdjadinja perkawinan antara 

| soedara moeda King Farouk 

dengan Crown Prins dari Iran, 
maka dengan itoe roepanja pe 

| kak Inggeris - Perantjis hendak 

mentjoba oentoek mentjoembo- 

pamarentah Mesir itoe jang se 

| dapat moengkin kalau bisa, toe 
roet mentjoba oentoek mengh: 
lang halangi niat pamarentah 

Iran diatas itoe, ma'loem tiap 
tiap sesoeatoe apa poen djoega 

jang moengkin membawa ke:   
la beberapa pemimpin tentara | 

NN Ba mart 

jang menta' 

Oleh BAFAGIH. 

oentoengan kepada Djerman ba 

Weygand telah kembali ke 

Syria tapi berhasil atawa tida' 

lagi dapat dipastikan, tapinja 
ta benar bagi kita bahwa Gene 
raal Weygand itoe boekan ha- 

nja ahli militer sadja tapi roe- 
pranja seorang diplomaat jang 
seloeng...... ,. tapi kalau dari 

meramalkan akan hasilnja, da- 

pat kita katakan, djika pendiri 

an pamarentah di Taheran itoe 
akan tetap memegang kene- 

tjam apa poen akan soekar oen 

toek mengalihkan maksoednja 

oentoek berhoeboengan baik 

dengan negeri asing itoe, walau 

poen Mesir akan giat beroesa- 
ha mengkelokkannja...... , apa 
lagi djika pamarentah di Tahe- 

ran itoe hendak mengkenang- 

kan nasibnja pada seperampat 

abad jang laloe, dimana kedoe 
doekannja  mendjadi reboetan 

dari kekoeasaan asing, ja'ni 

Roes dengan Inggeris, dan jang 

achirnja dari perloembaan oen- 

toek mengoeasai Iran itoe, men- 

djadi nihil. karena jang satoe 

berbalik belakang dan bangkit 

berdiri membantoe pamerentah 

Iran itoe, ja'ni pehak Roes, ka- 

rena di kala itoe Inggeris soe- 

dah agak tjoeriga dengan sikap 

Roes, dan pemerentah Roes di 

masa itoe ada lebih mengoeta- 

makan 

han 

di Sana. 

ngingat peristiwa dan keadaan 

jang telah lampau dan apa ke 

lak jang mendatang, pada he- 

mat kita Iran akan memperta- 

hankan sikap kenetralannja. 

Apakah Iran dan Afghanis- 

berita sematjam ini adalah jg. 

sangat di terompetkan dan di 

gembor-gemborkan oleh pehak 

London-Paris, tiap2 gerak Roes 

atawa poen Djerman di katakan 
nja adalah jang kelak mengan- 

tjam kedoea pamerentahan i- 

toe, tapi mengingat soember 

berita tadi, kita tentoe menda- 

pat soeatoe kias bahwa berita 

jang sematjam itoe tida lain 
dari bersifat  propagandistis 

belaka, dan kita telah terang- 

kan dahoeloe apa sebabnja ma- 

ka ta' moengkin kedoea pameren- 

tah itoe kena serangan asing, 

dan kini boleh kita terangkan 

lagi bahwa dari pihak pers Pe- 

rantjis sendiri ja'ni jang tjoe- 

koep insjaf ada mengatakan 

bahwa kemoengkinannja Iran- 

Afghanistan di serang ada ke- 

tjil sekali...... , sedang dari pe- 
hak pers Iran baroe baroe ini 

soedah menentang keras seka- 

li terhadap berita berita jang di 

siarkan Reuter-Havas dan pers 
disana itoe, dan pers Iran me- 

ngandjoerkan pemerentahnja oen 
toek melakoekan protes keras ke 

pada pihak jang bersangkoetan 

itoe::” 

Dengan itoe terang dan njata 

soedah sampai di mana kala- 

ngan -kalangan Iran jang hen- 

dak mempertahankan kenetra- 

lannja terhadap perang seka- 

rang ini, bocat mana pamaren- 

tahnja akan membikin perhoe- 

boengan jang baik dengan pe- 

marentah2 di loear negeri. 
Dan kini tersiar poela berita 

jang mengatakan bahwa pa- 

marentah di Moskou telah me- 

madjoekan permohonan kepa- 

da pamarentah Iran oentoek 

nja oesahanja itoe, kini beloem | 

kini-kini kita mentjoba oentoek | 

tralannja, maka oesaha sema-| 

berdirinja pemerenta- | 

Iran aseli daripada penga- | 
roeh Inggeris dapat mendalam | 

maka dengan me-' 
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Djangan ajal lagi telan 2 sampai 3 tablet "Aspro” tiap” 2 djam sekali, 

djika ada keloear tanda” penjakit demam lima hari, hingga demam itoe 

toeroen dan rasa lemah hilang. ” Aspro” adalah obat paling moedjarrab 

sekali jang pernah di kenal oleh doenia oentoek melawan ini penjakit 

demam. Lain dari pada itoe ”Aspro” menoeloeng baik sekali terhadap 

Pilek, Influenza, Sakit kepala dan Sakit gigi. Bakerdjanja tjepat sekali, 

tetapi aman dan djitoe, tersebab ia tida mendjadikan apa” didalam peroet 

dan tida membahajakan djantoeng. Djagalah socpaja toean selamanja 

ada sedia ”Aspro” didalam roemah 'oentoek dapat mengasih pertoe- 

loengan dengan tjepat. 

  

  

  I
T
 

boengkoesan Aspro jang 

locar biasa gampang. Ta- 

bler#aja terboengkoes satoe? 

dan tida perloe dipegang 

dengan tangan. Djika toean 

maoe, bisa djoega taroeh 

di kantong beberapa tablet 

dengan boragkoesannja. 
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    Awas kepada ... Tam    
”Aspro” selamanja baik dan aman di telannja. 
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sASPRO" 

menoeioeng terhadap: 
Sakit kepaia 

Entjok 

Sakit gigi 
Sakit asabat 

Sakit koeping 
Sakit pinggang 
Pilek 

Demam 

Demam lima hari 

Sakit tenggorokan 

Sakit datang boelan 

Sakit oerat-oerat sjaraf 
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Menoeroet poetoesannja Dienst der Volksgezondheid, Aspro dimana-mana boleh 

di djoeal « didalam semoea . toko? dan waroeng? dengan tida memakai licentie. : 

MOETASI. 

D.V.G. 

Dipindah dari Singaparna ke 
Segalaherang, t. R. Ardani, op- 

zichter pada Pestbestrijding (Wo 
ningverbetering) dari D.V.G. 

Diangkat Gouv. Ind. Arts pada 

D.V.G. t R. Prabowo, belaka- 

ngan Gouv. Ind. Arts oentoek se- 

mentara pada D.V.G. tsb. dengan 

tetap ditempatkan di Bondowoso. 

Moelai penghabisan Februari 

1940 dikerdjakan ter beschik- 

king direg. Soemenep, Gouv. In- 

dische Arts pada D.V.G. t. Oes- 

man Saleh gelar Soetan Temeng- 

goeng, sekarang ditempatkan pa 

da Krankzinnigengesticht di La- 
wang. 

Moelai penghabisan Februari 
dipindah dari Soemenep ke Ma- 

lang, Gouv. Ind. Arts t. Mas Dra- 
djad Partoatmodjo. 

  

  

jang moengkin menjamboeng 
antara Roes dengan daratan I- 

ran....., jah, kalau moengkin 

sampai ke Mausoul daerah I- 

djoestroe berita ini 

soedah mendjadi pembitjaraan 
di kalangan pamarentah di Lon 

don, begitoelah menoeroet beri- 
ta tadi. 

Wait and see...... !!. $ 
— d memanas 3 

aa £ 2 hah 

— Ng BENER RR NA TN sa 

Soerat Kirimai TS 
Ana una guna 

z KEK ANT TATAN 

  

  

(Loear tanggoengan Redaetie.) 

Menghindarkan  sangkaan jang 

ta' baik. 

Bagaimana oemoem telah ke- 

tahoei, jaitoe tentang warta jg. 

tertjantoem dalam ini sk. tg. 

25 Augustus 1939 lembar ke ISnb 

jang ditoelis oleh t. Maibar Se- 

cretaris Comite perajaan Djati 

Petamboeran Batavia-C, sam- 

pai ini waktoe masih didalam 

perkara, dan akan diperiksa 

nanti tg. 14 Maart 1940 oleh 

Landraad Betawi. Jang ter- 

sangkoet dalam itoe perkara, ia 

lah penoelis tsb, karena didak- 

wa oleh salah seorang H. jai- 

toe H. Oemar, sebab dirinja be- 

rasa dihina, katanja. 

Disini, saja berasa perloe se- 

dikit oentoek mengoeraikan ma 

na jang perloe, dan benarnja 

itoe perkara. 

Saja telah diperiksa oleh po- 
litie beberapa kali, dan djoega 

telah diperiksa oleh pengadila 

Landraad boeat jang pertam 

kali, jaitoe pada tg. 10 ini 

boelan. Disitoe kita telah menj 

takan dengan teroes terang, ba'   

hasa warta jang saja toelis itoe 

memang saja karang sendiri, 

toelis sendiri dan kirim sendiri 

kepada Redactie Pemandangan, 

dengan tidak diperintah oleh. si 

apapoen, dan saja menjatakan 

poela, bahasa itoe H. Oemar pa- 

da tg. 7-8-1939 itoe betoel da- 

tang ke Mesdjid Djati Petam- 

boeran boeat meminta wang ke- : 
lebihan dari sedekahan dan 12 

boengkoes berkat, katanja atas 

perintahnja toean Hoofdpeng- 

hoeloe Betawi. 

Dalam ini perkara, dari moe- 

lai hingga achirnja, kita akan 

pertjaja sama diri kita sendiri, 

dan kita tidak bersipat main 

poetar lidah, melainkan apa jg. 

kita alami, itoelah jang kita oe- 

raikan, dan kita bawa2 lain o- 

rang. 

Soepaja jang bersangkoetan 

djangan sampai salah sangka 

terhadap kita, disini kita oe- 

langkan lagi, bahasa kitalah jg. 

tanggoeng djawab didalam ini 

perkara hingga sampai beres- 
nja. 

Hormat dan ma'af dari saja, 

MAABAR SOETAN 
R. MOEDA. 

Angsa nama 
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| 1.20 Berita Pers 
as 1.30 Toetoep 

. Bandoeng 1 192 dan Hi 50, 
  

EN O.R. 0. “ 

  

2 BE ata 'at 16 Fe br, 
17.00 Lagoe Tiong Hoa. 

17.30 Lagoe Arab. 

— Kabar harian. 

'Boe. 

djiloleh O.C.R.0. 

20.00 Krontjong Orkest .2ar 

radijs”. 

' 23.00 Berhenti. 

Sabtoe 17 Febr. 40 

10.00 Roepa2 Lagoe Krontionk| 

dan stamboel 
11.00 Roepa2 Lagoe Soenda 
11.30 Roepa2 Lagoe Djawa 
12.00 Roepa Lagoe Melajoe 

—. Seberang. : 

12.30 Roepa2 Lagoe Tiong kl 
15.00 Roepa2 Lagoe Gambang 

Kromong 
113.30 Roepa2 Lagoe Arab 
14.00 Berenti. 
11.00 Proef uitzending The Mo- 

luku Hawaiian Boy Band 
atas pimpinan W, Hallatu 

18.30 Roepa2 Lagoe Tiong Hoa 
19.00 Pembatjaan dari soerat2 

kabar 
19.25 Roepa2 Lagoe Ptuntaa 
20.00 Ketjapi Orkest Galoeh 

Pakoean Tjabang Djatine 
gara atas pimpinan Toe- 

» an Kartawinata. 

20 Berhenti. 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 
Djawa Barat. 
P.M.H. 45. 

“ Djoem'at 16Febr. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.03 Isi programma. 
17.05 Soerabaia-Orkest. 

18.30 Lagoe Hindustan dan Ur- 
: du. pe . 

19.00 Landbouw Onderwijs. 
19.30 Berita Pers dan Dagang. 
20.00 Tanda' waktoe peladja- 

ran bahasa Belanda. 

20.40 Strijkorkest ,,Belloni”. 

—. 21.00 Tjindoer Mata. 
& 23.00 io 

  

“Nabtoe 17 rah 40 
. Bandoeng 1 192 dan NI 50, 

“Batavia II 197. 

—..09 Tanda waktoe. Pemboe- 

- 6.03 Lagoe Hawaiian 
6.30 Berita Pers 
6.40 Gending2 Djawa Mang: 

koe Negaran (1) 
7.00 Tanda waktoe 

Gending2 Djawa Mang- 
koe Negaran (II) 

      

    

  

“ BOENGA SANGGOEL. 

Oleh: A. Hamid. 

—. Sedjoeroes nampak keenam 

orang itoe sebagai terkedjoet. 
| Entah karena orang jang men- 
djawabnja itoe tidak mempoe- 
“njai tempat tinggal jang tentoe. 
“entah karena bahasanja tidak 
begitoe baik, berlainan dengar. 
lidah Solo. . 

: »Djadi tidak bantosr Men- 

| rgoelangi lagi toean toko de- 
| ngan sabar sekali. 

»Betoel toean”! Menetapkan 
2 ia Iting jang segera menoe- 
kar actie, meroepakan sebagai 

“orang jang sedih. 
»Apa barangkali kau baroe | 

| datang di Solo?” Menanjakan 
isteri dari tocan toko dengan 

bar poela. 

  

ider X.D.G. 8 golflengte 2082 5 

ti Ik. 45 Lagoe gamelan Djawa da 

. 18.00 Pembatjaan dari Soerat2 | 

11825 Lagoe toean Kua Toem |? 

19.00 Oentoek anak2. Sian 
119.20 Pembatjaan kitab In 

| 0.30 Toetoep. 

'langi eigenaar toko. 

Batavia I! 197. 
| “ Tanda waktoe. Pemboe- | 
   

| kaan 
12.03 Matinee-Concert oleh Stu 

20 dio-Orkest: 
Berita Pers 

  

     
   

ri Djokja. 
4.15 Berita Pers 

14. 30 Toetoep 
    

   

  

P.M.H. 45. 

| kaan 

1703 Isi programma 
17.05 Klingan Soenda 

119.00 Soal jang menarik perha- 

tian kaoem iboe 
19.25 Beberapa lagoe 
19.30 Berita pers dan dagang 

20.00 Tanda waktoe Pergiwa- 
(ti 

PROGRAMMA NIROM.. 

Penjiaran Barat. 

Archipelz. 99 dari 1i.— 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 
196, Semarang 122, Malang, Djokja 

181, Solo 188, Tjepoe. 

Djoem'at, 16 Febr. 

17.00 T ada waktoe. Pemboe- 

kaan 
17.01 Isi programma 

17.03 Boenga rampai 
18.00 Peladjaran Bernjanji 
18.40 Aneka warna 
119.00 Berita Pers dan Oedara 
19.25 Fluitconcert 
15.40 Godsdienstig - cultureele 

lezing 
20.00 Dari plaat gramohoon 

20.05 Pemandangan oemoem 

20.20 Omroep-orkest 
21.00 Radio-Hoorspel 

21.45 Tino Rossi 
21.58 Koers di Amsterdam 

22.00 Tanda waktoe 
22.01 Muziek dansa 

22.30 Beberapa permainan solo 

23.00 Toetoep 

Sabtoe 17 Febr. 40 

6.30 Pemboekaan 

6.31 Berita Pers 
€.38 Gymnastiek 

6.50 Dari plaat gramophoon 

d1) 
7.00 Tanda waktoe 

7.01 Dari plaat gramophoon 

(TI) 
7.30 Berita Pers 
7.387 Dari plaat gramophoon. 

(TIT) 
8.00 Toetoep 

11.00 Tanda waktoe. 

kaan 
11.01 Orkest Barnabas von Gec 

zy 

Pemboe- 

  

SEETEEFAE Naa 

miss Iting jang merasa kagoem 

melihat sinarnja peniti jang di 

Lakai oleh isteri itoe. 

,Sebetoelnja kau ini datang 

dari mana?' ' Menanja poela 

jang lain. 

- »Dari Priangan, toean!” 
»Dari Priangan?”! Mengoe- 

Saja, toean” 

»Dari Bandoeng, barangka- 
11?” Bertanja poela R.M. Soer- 
joloekmono dengan tjoba meng- 

goenakan bahasa Soenda jang 
laloe mendjadikan ' tertawaan 
orang. 

»Lebih bisa dia berbahasa 

Djawa dari pada engkau berba- 
hasa Soenda, Soer!” Menetap 

kan saudara toea dari toean 

| Soerjoloekmono. 
»Dimanakah kampoengmoe?” 

'Menanjakan seorang  perem- 

poean lain. 
“ »Di Sindanglaja”. 
,»Apakah kau soedah lama di 

sini?” Bertanja lagi tocan Soer- 

oh 
»Soedah hampir setengah boe     njonja!” Menjahoet lan”, 

idoeng II 192, Batavia 1 197 | 

11.00 Tanda waktoe. Pemboe- 

hanja berkoeli-koeli sadja!” 

bekerdja dalam toko ini? Men- 
djadi toekang pelajan seperti- 
nja?” 

'Makan dapat, kamar poen dise- 

  

PEMANDANGAN” 

au 

    

11.40 Karangan Ketelbey 

12.00 Doea sonate 

12.30 Omroep-Orkest 

13.20 Berita Pers dan Oedara 

13.35 Lunch-coneert. 

14.20 Berita Pers dan Oedara. 

14.30 Toetoep. 

17.00 Tanda waktoe Pemb. 
19.01 Isi programma. 

17.03 Boenga rampai. 

18.00 Afrika Selatan. 

18.15 Serieus concert. 

19.00 Berita Pers dan Oedara. 

15.25 Poespa ragam. 
20.00 Saxophoon-Soli. 

20.15 Dari plaat gramophoon. 

26.20 Ensemble Julius Tauster. 

20.45 Nirom Solisten Ensemble. 

21.30 ,,De Mikado”. 

22.10 Ensemble Mantovani 

22.45 Muziek Dansa 

23.00 Toetoep 

B. R. V. 

der 61,66 M. 

D jo emat 16 Febr. 

17.00 Tanda waktoe pemb. 

17.04 Berita pers. 
17.04 Moesik 

(stadz.). 

17.25 Vocaal. 

18.00 Cursus stenografie. 

18.00 Swing music. 

18.30 Berita pers. 

18.00 Njanjian. 

18.45 Wagneriana. 

19.40 Causerie Finlandanfpori 

dan pendoedoek. G 

20.00 Concert B. R. V. 

21.00 Phohi-relay. 

21.10 Lagoe2. 

22.15 Roepa2. 

23.00 Toetoep. 

Cinema-orgel | 

Saptoe 17 Febr. 

6.00 Tanda waktoe pemb. 

6.04 Berita pers. 

6.25 Programma gembira. 

1.05 Berita pers. 

7.25 Soeara gembira. 

9.00 B.R.V,-marsch. 

9.20 Pang ea aa 

9.45 Vocaal. 

10.15- Programma accordeon. 

10.35 Moesik orkest Peranfjis. 

O ja! Siapa namamoe?” 

,»,Nama saja Roemsiah dan 

Apakah sekiranja kau mace 

Soeka sekali toean!” Me- 
njahoet miss Iting atas perta- 

njaan toean toko tadi dengan 

hormat dan moeka goembira. 

Maka diterimalah miss Iting 
bekerdja pada Raden mas Soer 
joloekmono dalam toko batik- . 
nja oentoek pertama kali men- 

djadi pembantoe pelajan de- 
ngan bergadjih f 0.25 sehari. 

diakan berikoet dipan beranda 
kasoernja. 

Selama miss Iting bekerdja 

satoe minggoe, orang jang ber- 
belandja mendjadi semangkin 

banjak. Langganan dan pesa 
nan dari loear kota poen ber- 

tambah-tambah, hingga mem- 
bikin sangat goembiranja toean 

dan  njonja Soerjoloekmono.   
    

   
   
    
   

  

   
   
    
   

Stadszender 157,39, Archipelzen- 

5 Schriftelij k. Dikirim se- 
| minggoe sekali (seboelan 4 boe- 
Ikoe) Tiap-tiap peladjaran dite- 
“|rangkan dalam bahasa Indone- 

    

  

Orang? 

dikagoemi 

11.00 Viool-soli. 

11.25 Soeara Zigeuner. : 

12.00 Symphonie Fantastigue. 
12.50 Vocaal. 

13.00 Concert makan siang oleh 
B.R.V. 

Soeara roepa2. 

Toetoep. 

Tanda waktoe. Pemb. 

Berita Pers. 

Orkest. (Stadsz.) 

Orkest. 

Vocaal. 

Kwartet in f. majeur. 

The Kentucky Minstrels. 
18.30 Berita pers. 

18.45 Orkest. 

19.00 Ik zou graag...... 
23.0 Toetoep. 

14.00 
15.00 
17.00 

17.04 
17.04 
17.25 
17.40 
18.00 

118.25 

  

  

  

Cursus BELANDA dan 
INGGERIS 

Peladjaran dengan soerat 

sia, practisch dan moedah. 

Peladjaran bahasa Belanda tam 
mat sampai No. 52. 

Peladjaran bahasa Inggeris tam 
mat sampai No. 32. 

CERTIFICAAT di berikan, 
djika soedah terajata peladjar 
setia dambeladjar dengan soeng 
goeh, teliti dan tjermat. 

Oeang langganan tiap2 baha- 
sa f 125 seboelan, haroes di- 
kirim lebih dahoeloe pada: 

Administratie. 

»PENDIDIKAN OEMOEM” 

Post Box 26 Soerabaia 
  

  

BEN nenan AN ARE BEE 

Het Djamoehuis ,,JONG" 
Kramatplein 87 Bat..C. 

Djamoe tjap Djago dan Babon 
jang soedah terkenal, boleh da- 

tang mampir dan ambilpertjo 
baan.   

  Kemadjoean jang loear biasa 

ag en Ie en 

KEP aa 

itoe dianggapnja oleh kedoea 
sneami-isteri adalah disebab- 

kan bekerdjanja miss Iting 

jang bergelar Roemsiah. Maka 

herkatalah isterinja toean Soer- 

jo pada soeatoe hari kepada pe- 

lajan baroe itoe: ,,Roemsiah! 

Moelai ini hari akoe kasih 
naik gadjihmoe dengan f 0.15, 

djadi f 0.40 sehari, ja!” 

Oleh miss Iting diterimanja 

dengan moeka senang, meski- 

poen djoemlah itoe hanja ada 

seperdoeapseloehnja dari dia 
poenja gadjih dari Itikoerih 

Opera., Sebagai opera actrice 

dia dibajar f 8.— sehari, main 

atau tidak main, akan tetapi 

sekarang Sean hanja f 0.40 

sehari sebagai satoe pelajan 
jang haroes bekerdja dari pagi 

djam 7 sampai malam djam 8 
dengan mendapat tempo 3 

djam boeat beristirahat. , 
Soedah doea minggoe miss 

Iting  bekerdja disitoe. — Ada 
djoega kalanja dia permisi 
keloear, maksoed hendak men- 

tjahari tahoe dimana tinggal- 

SATOE ORANG SOEDAH TJOEKOEP 

Ini agent politie jang koeat dan 

tjerdik ada mendjadi kembangnja 

dari golongan politie. Begitoelah ada 

banjak orang? jang koeat dengan 

gampang dapat mendjaga keamanan. 

jang begitoe koeat dan 

minoem 
       

   

    

    

Menoenggoe dengan hormat. | 

  

    
      
   

  

    
   
    

  

   

   

    

  

    
   

    

   

    

    

    
     selamanja: 

BA Da TT en be Ta 
EN Eh Kay 
NE Lana Ma 

BA S3 3 

Orang tegap 
dan koeat 

minoem 

JAVA BIER 

x 
Tiobalah djoega 
JAVA BGC K dan 

        
    

      

  

Kita poenja adres 

jang soedah popilair, 

sebab  mempoenjai 

persediaan kain ser- 

batjoekoep darijang 

kasar sampai jang 

haloes. 

Selamanja  poto- 

ngan kita menoe- 

roet keadaan za- 

man. Pekerdjaan tje- 

pat, rapi dan netjis, 

sedang harganja ada 
bersaingan keras. 

Bikinlah pertjo- 
baan pada: 

Kleeding - Magazijn 

.SETIA- 

OESAHA" 

“Bekasiweg 34 

Mr.-Cornelis.   
  

E 

sia-sia belaka. 
Moelai dia tidak merasa senang 

tetapi, hanja 

lagi tinggal bekerdja di satoe 

tempat karena memang djoega 

boekan itoe maksoednja. 
,Apakah sesoenggoehnja a- 

koe ini tidak bisa bertemoe de- 

ngan, Soetarni......... T 

Begitoelah berfikir miss 

Iting dalam waktoe beristira- 
hat dikamarnja dengan seorang 

diri. Kembali dimoekanja ter- 
hajang semoea sahabat dalam 

opera, satoe persatoenja per- 

mainan hingga kepada tertem- 
baknja Ir. Hermana. Fikiran- 
nja mendjadi keroeh, otaknja 
sebagai akan petjah rasanja. 

Sesoedah itoe dia pergi keloear 
dan permisilah kepada njonja 

Soerjoloekmono oentoek kepa- 

sar. 
,»Apakah kanda baroe poe- 

“Ilang dari Lampoeng?” Bertanja 
miss Iting kepada seorang pe- 

rempocan setengah toea ke- 

tika orang ini bertjakap-tjakap 

dengan seorang pedagang kain 
di pasar.   nja orang toea Soetarni. Akan »Saja,”  m djawab orang 

  

sebentar dan teroes meraba-ra- 

  

  

Sekalian Langsa. ada 

ME. perda kemocotadjalannja 

  

   
    

3 “Obat tjap Matjan 
bogat menjemboehiken roepa? penjakit didalam dan logar badan. 

“mx Obat tjap Matjan 
dalam roemah atawa dalam. perdjalanan ! 

— BISA DAPAT BELI DI SEGALA TEMPAT 

  

itoe dengan kaget dan laloe me- 

neroeskan pembitjaraannja. 

»Kebetoelan sekali, itoe o- 

rang adalah pelajannja raden 

ajoe Soerjo”, kata toekang kain 
sambil menoendjoekkan miss 

Iting. 

»Apakah  betoel  begitoe, 

ndo?” Bertanja lagi orang toea 

tadi setelah menelan sirih jang ' 
dikoenjahnja dan melandjoet- 
kan: 

,Kalau begitoe, soekoerlah! 
Sebetoelnja akoe ini memba- 
wa pesanan dari Tandjoeng 
Karang una 

Sementara berhentilah dia 

ba koetang dan setagennja. 
Bersama-sama rokok kemenjan, 
Gikeloearkannja djoega kertas 

jang dilipat rapih. Diberikan 
soerat itoe kepada miss Iting 
seraja berkata: ,Inilah pesa- 
nan jang “sebetoelnja akoe ha- 
roes sampaikan kepada raden: 
ajoe Soerjo”, 

(Akan disamboeng) - 
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