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PEMBAJARAN DI MOEKA. 

“Lokeh bajar boelanan, tetapi berhenti 
haroes diachir kwartaal. : 
  

  

INI lan Ie nota 2 
  

EPERTI telah diketahoci, 

Batan tahoen 1940. Soe 

sidang pembatja dapat me- 
setinja, dilain bagian disa- 

verslagnja bertoeroet: 
€ 

Dari soal sebanjak dan ber- 

natjam-matjam itoe, satoe 

akan kita roendingkan jaitoc 

tentang oesoel anggota Partai 

Katolik toean van Poll menoe- 
2 .adanja IndischWelvaarts- 
jang diongkosi oleh Ne 

rland. Soepaja djelas, perlo 
terangkan bahwa welvaart ar. 
| kemakmoeran, sedang 

snds ocang jang dikoempoel 
kan goena sesoeatoe. Djadi wel. 
yaartsfonds jaitoe seboeah ba 

n jang beroeang goena me | 

edjar kemakmoeran Indone 
, Terang, bahwa ia haroes d 

a dengan segala senan: 

, apalagi karena ia dibelan 
jai oleh Nederland. Tjoema sa 

a, teringat kepada peribas: 

$ Janda ,Voor wat hoort wat: 

1 oeat sesoeatoe tentoe oran, 
mengharapkan oepah), kita ha 

— roes menjamboet oesoel var 
itoe dengan awas sekali. ' 

Apa sebab? 
Perongkosan dari Nederlanc 

sedang jang ingin ditjapai ke: 

makmoeran Indonesia. Ini sato 

'impian jang kosong. Perta 
ma, beloem tentoe ra'jat Neder . 

d maoe memboeka dompet | 

. Terketjoeali, djika dengai ' 
Indiseh welvaartsfonds itoe djo 

ga kemakmoeran Nederlan: 
1 i. Kedgsa, beloen 

ntoe Indonesia dapat 

| ma oesoel van Poll tadi, karen: 
| didalamnja terselip ,,teka-teki' 

. jang moengkin meroegikan ke 
kmoeran Indonesia. Ini di 

djoekan oleh anggota S.D.A 
professor van Gelderen, jang 

“dengan djitoe mengoepas oesoe 
n Poll dengan oetjapan seper 
berikoet, jaitoe  menoeroe 

elang jang dikawatkan olel 

line 

Sanakar taraf. van Gelderen : 

arschuwt tegen opvoerin: 
er defensie-uitgaven en be 

ijdt het pian- Van Poll voo 
instelling van een welvaarts 
ds, daar hieruit een grooter- 

'moejenis van Nederland me' 

Indische zaken . zou kunner 
ortvloeien”. 

Maksoednja: prof. van Gelde- 
1 memberi nasehat, soepaja px 

geloearan ocang oentoek detfei 

ie djangan dinaikkan dan me- 

'ngoepas oesoel Van Poll tentang 
pendirian  seboeah welvaarts- 

. fonds, karena dengan tjara demi: 
| kian moengkin Nederland akar. 
mempoenjai kesempatan lebih b: 

jak oentoek  mentjampoeri oe- 
pesan Indonesia. 
Ga yan Gelderen soe- 

tjoekoep oentoek menolak 

oel Van Poll jang aneh itoe. 
toe tidak perloe kita pan- 

lebarkan disini. Kalau ki 

m ad seboetan ,,wel- 

ids”, kita Tantas teringai 
anja: ,welvaartsfonds” 
Madoera Ia 

setelah  pegaraman 
c diambil oleh nege- 

. setelah sendi ke- 
ra'jat Madoera dipa 

oe welvaartsfonds oen- 
c Madoera seolah-olah bersi- 

-,penghiboer” (schrale troost) 
'i ra'jat Madoera jang kehila- 

| karang ini. 

  Sea 

Spa: Tai N Kena sa yemnoo 
spionn ago loeas 

| tesabaran Inggeris tak tertahan 
lagi. 

Goena apa Sumner Welles me- 
ngoendjoengi Mussolini dan Fitler ? 

TANGKAPAN BERAMAI 

— Spanjol menolong. 

TA Coruna, Kemis (United 
Press): 
Kapal penangkap ikan Spanjol 

telah sampai dengan mengang- 

j Ikoet 12 anak kapal ,,Tara” seba 
KARENA SPIONNAGE. 

Groningen, Kemis (ANP): 

Setelah dilakoekan penjelidikan teliti dan loeas oleh reserse 

| Groningen dengan dibantoe oleh 

| socal spionnage bertjabang-tjabang diseloeroeh Nederland. Pada 

reserse negeri, maka ternjata 

malam 20/21 Februari beberapa orang jang tertoedoeh jang ber- 

diam di Groningen Barat dan Holland Oetara telah ditangkap oleh 

polisi dimana antaranja seorang bangsa asing. 

Lebih landjoet diterima berita, bahwa anam orang jang ter- 

foedoeh itoe moela-moela diangkoet ke Groningen dan pagi ini di- 

hadapkan kepada Djoestisi. 

Seketika polisi mempoenjai alasan oentoek mengambil tinda- 

kan, maka 2 militer loear negeri jang pada malam Selasa oleh mar- 

sose didjebloskan dalam tahanan 
Mereka jang ditangkap itoe ialah 
paja pelarian diri ini. 

berdaja oentoek melarikan diri. 

berhoeboengan dengan daja oe- 

Medan pertempoeran moengkin 
meloeas ketimoer dekat. 

Inggeris hilang kesabarannja. 

Londen, Rebo (Havas). 

Pendapat oemoem di Inggeris 

nendjadi gontjang, karena men 
lengar kabar, bahwa Italia ma- 

sih teroes mengirim batoe bara 

nenoedjoe Djerman. Dimana 
nenoeroet kabar selama waktoe 

jang tertentoe diangkoet dari 

Zotterdam. 
Orang tidak lama-lama lagi 

sentoek mengambil tindakan da 
am pemberian hak jang mele- 

xihi ini kepada Italia. 
Poen djoega' pendapat. oe- 

TE noem Inggeris siboek memper- 
ratikan keboektian, bahwa Djer 

nan inasih mendapat barang2 

sesi dari Zweden dengan mela- 

-oei daerah laoetan Noorwegen. 

?oen djoega sangat diperhati- 
zan pengeloearan kembali dari 
yahan-bahan Nederland menoe- 
ijoe Djerman. 

Noorwegen ta” akan didjawab. 
Dalam kalangan jang menge- 

Lalam kalangan jang menge- 

ahoei diterangkan, bahwa pe- 
nerentah Inggeris tidak akan 

nemberi djawaban terhadap 
pernjataan minister Noorwegen 

»eroesan loear negeri Koht da- 

am soeal incident — Altmark. 

Poen akan ditoenggoekan sikap 

lari pemerentah Oslo, dimana 

»kan menggambarkan sikap pe 

nerentah Noorwegen dalam per 

-anjaan lord Halifax ketika me 

ngadakan pertemoean dengan 

rezant Noorwegen di Londen. 
  

pesoelnja itoe? Kita lebih se- 
aang melihat tidak ada ,,Madoe- 
ca welvaartsionds” daripada sen 
di - ekonomi pendoedoek (pega- 

raman) diroesak. 

Kalau t. van Poll betoel meng 
mendaki kemakmoeran Indonesia, 

dia haroes mentjela dan meno- 

lak politik opendeur, jang mem- 

berikan kesempatan jang loeas 
sekali kepada sembarangan mo- 
dal asing oentoek berkembang 
di Indonesia dengan dasar jang 

meroegikan Indonesia seperti se- 

Millioenan kekajaan 
Indonesia mengalir tiap-tiap ta- 
hoen keloear negeri. Kalau ini 
ditjegah oleh van Poll, itoe soe- 
dah satoe oesaha menoedjoe ke- 

makmoeran Indonesia jang sedja 

ti. Selama itoe tidak terdjadi, 
selamanja Indonesia tidak bisa 
makmoer, soenggoehpoen didapa   ndi kemakmoerannja itoe. 

barangkali jang dimak- 

dkan 'oleh t. Van Poll dengan 

ti Indisch welvaartsfonds jang di 
belandjai oleh Nederland. 

M.T. 

Welles ke Rome dan Berlin. 

Rome, Kemis (Transocean) | 

Menoeroet kalangan jang me 

ngetahoei pada 2) Februari vice 
minister Amerika dalam oeroe- 

san loear negeri, Sumner Wel- 

les akan sampai di Napeis. Pa- 

da 26 Februari ia akan mene- 

kan harinja akan meninggalkan 

Rome dan hendak mengena 

Berlin. 

Minjak oentosk Djerman. 

Boekaresi, Kemis Te 

MAMA BN AN 
Pengangkoetan minjak Roes- 

lan pertama kali telah dilakoekan 

oleh kapal2 Roeslan di Constan- 
za. 

Minjak itoe boeat sementara 

akan disimpan di Constanza dan 

djika kelak Donau dapat disebe- 
rangi, maka minjak itoe akan di- 

angkoet ke Djerman. 

Menjerang Belgia. 

. Londen, Kemis (Reuter): 
Soerat kabar ,,Essener Natio- 

nal Zeitung” jang terkenal seba- 
gai terompet Goering melakoe- 
kan serangan terhadap Belgia 

bahwa Maatschappjj Belgia telah 
membeli 8 kapal2 Amerika. 

Soerat kabar itoe menerang- 
kan, bahwa pemerintah Belgia 
mensanctie transactie jang mem- 
beri keoentoengan bagi Perantjis 
dan Inggeris dengan maksoed 
menjeloendoepi hoekoem kene- 
tralan Amerika oentoek keoentoe 
ngan negeri2 Eropah barat. 

Pembelian kapal2 jang akan 
berlajar antara New York, Belgia, 
Inggeris dan Perantjis dioemoem 
kan pada tanggal 18 boelan ini. 

PEPERANGAN DILAOET. 

»Petten” karam. 

Ymuiden, Kemis (ANP): 

Tentang nasib ,,Petten” lebih 

landjoet dapat dikabarkan, bahwa 
setelah djam 5 kapal itoe de- 

ngan sekotji2nja telah karam. 

Kapal selam diserang. 

Paris, Kemis (Reuter): 
Dikabarkan pesawat2 Inggeris 

di Borkum dan Helgoland telah 

melakoekan serangan terhadap 
berbagai kapal selam Djerman. 
Hasil dari serangan itoe beloem 

dapat dikabarkan.  Dinjatakan 
bahwa R.A.F. pada hari belaka- 

ngan membikin banjak penerba- 
ngan penjelidikan diatas Laoetan 
Oetara.   

| nisterre. 

moei Mussolini dan pada keeso- 

gaimana dikabarkan telah karam. 
Sekotji dimana menoempang 12 
anak kapal hingga kini beloem 
djoega didapat. Didoega menda 
pat pertolongan dari lain kapal 
penangkap ikan. 

Treiler Spanjol. 

De n Haag, Kemis (ANP) 

— Menoeroet telegram Reuter da 
ri Madrid dikabarkan, bahwa Trei 

ler 'Spanjol telah mengangkoet 
sampai di Lacoruna sebanjak 23 
anak kapal dari ,,Tara” jang teng 
gelam di 30 myl dari djasirah Fi- 

e Ia tidak mendengar ten 

tang nasib 12 orang lainnja jang 

menoempang seboeah sekotji. Jg. 

mendapat bantoean itoe mentjeri 
takan, bahwa mereka telah diba 

(Ingoenkan karena peledakan. Se- 
dangnja berdjalan2 diatas kapal 
peledakan kedoea terdengar di- 

mana kapal itoe laloe karam. 

— .,Gueen Elizabeth” terbakar 
Milaan, Kemis (Tr.-Ocean) 

Soerat kabar ,,Popolo d' Italia” 

mengabarkan dari Londen, bah- 

wa diatas kapal penoempang Ing 
geris ,,@ueen Elizabeth” jang se- 

matjam ,,@ucen Mary” telah tim 
boel kebakaran. Kebakaran itoe 

Tama Aan keroegi- 

an. 
Lokah Elizabeth” beratnja 

85.000 ton dan terletak dibeng- 
kel kapal. 

Beberapa djam dipergoenakan 

brandweer oentoek memadamkan 

api. Sebab2 dari kebakaran itoe 
tidak diterangkan. 

Hen aa 

Nuri Said membentoek kabinet 

Bagd a d, Kemis (Reu- 

ter) : 

Dengan setjara membagi kem 

bali djabatan2 dan mengang- 
kat 2 minister baroe, Nuri Said 

telah memperbaiki kabinet. Ia 

sendiri boeat sementara me- 

ngambil djabatan oeroesan loe- 

ar negeri. 

Nuri Pasha Said 

Bagdad, Kemis (Ha- 

vas) : 

Lebih landjoet oleh Havas di- 

kabarkan, bahwa Nuri Pasha 

Said telah membentoek kabinet 
jang baroe. 

Manoenvre di Jaoetan hitam 

Moskou, Kemis (Trans- 

ocean) : 

Soerat2 kabar di Moskou pa- 
da hari ini mengabarkan ada- 

nja manoeuvre jang besar2an 

jang hendak dilakoekan oleh ar- 

mada Sovjet' Roeslan di Laoe- 

tan Hitam. Doea pertiga dari 

kapal2 jang hendak toeroet ma- 

noeuvre itoe ialah kapal2 jang 

baroe. Poen djoega batterij2 pe 

sisir dan kekoeasaan oedara ma 

rine akan ikoet serta dalam pe-   ladjaran perang-perangan itoe. 
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KEADAAN PEPERANGAN. - 
Makloemat Perantjis. 

Paris, Kemis (Reuter): 
Makloemat pagi mengabarkan, 

bahwa serangan pihak Djerman 

disebelah timoer Moezel telah di 

poekoel kembali. 

Djerman ditawan oleh salah se- 
orang patroeli Perantjis. 

Makloemat Djerman 

Berlin, Kemis (Trans- 

ocean) : 
Overste Heeresleitung menga 

dan barat dilakoekan keaktipan 

man diatas Perantjis bagian ti- 

moer. Sekalipoen pihak moe- 

soeh melakoekan 'aksinja de- 

ngan mempergoenakan pesawat 

pemboeroe, tetapi pihak Djer- 

man tidak mengalami kekala- 

han. Daja oepaja pihak moe- 

soeh oentoek menjerboe Djer- 

man dengan melaloei medan ba- 

rat telah gagal. 

Makloemat malam | 

Paris, Kemis (Reuter) : 

barkan pada 21 Februari dime- | 

oleh kekoeasaan oedara Djer- | 

2 onderofficier 24 

Boeat sakit 
Influenza, 
kepala, pilek, entjok, 
demem, di, 

PAKELAH TASLET 

  

kan. dari kedoea pihaknja dila- 

koekan pertempoeran artillerie 

lebih2 disebelah barat Saar dan 

disebelah timoer Blies. 

Pertempoeran jang lebih he- 

bat lagi dari kekoeasaan kedoea 

pihaknja dilakoekan antara 

Moezel dan Rijn dan diatas El- 

Zas. 
“   Makloemat malam menjata- (Liat samboengan di Pagina 2) 

  

  

opsir Djoestisi   

  

Berlin. 

Iran ditolong Inggeris 

Londen, Kemis (Havas): 

Dalam kalangan politik di Lon 

den dinjatakan, bahwa pemerir- 
cah Inggeris telah memcetoeskan 

ventoek memberi pindjaman ke- 

pada pemerintah Iran oentoek ke 

perloean defensinja. Soepaja ne 
geri itoe memperloeas pendjaga- 

annja karena moengkin menda- 

pat serangan dari loear negeri. 

Antjaman itoe datangnja dari 
Roemenia sampai India jang di- 
sebabkan makin mendjadinja im 

perialisme Roeslan. 

Inggeris-Perantjis bertjektjok. 
Rome, Kemis (Trans- 

ocean) : 

Soerat kabar ,,Tevere” pada 
hari ini menerangkan, bahwa ki- 
ai timboel perselisihan jg. besar 
sekali antara dewan pemimpin 

tentara Perantjis di Orient, djen- 
dral Weygand dengan djendral2 
Inggeris di Asia Ketjil. 

Perselisihan ini ditimboelkan 

karena soeal apakah tidak baik- 

nja di Timoer Dekat dipergoena- 

kan tentara besar2an sebagai se 
karang jang dibentoek oleh Djen 
djral Weygand.. 

JANG TERPENTING. 

D jepang menganggap hadjat Amerika membikin slagschip se- 

berat 45000 ton sebagai perloembaan persendjataan baroe. Dan 

chawatir djoega dengan adanja poetoesan Nederiand jang mema- 

kai 3 slagkruiser bagi membela kenetralan Indonesia. 
2 

Seloeroeh armada Sovjet Roeslan dibagian oetara dari IJszee 
siap-lengkap oentoek membikin aksi. 

s 

Djendral Stern, bekas opperbevelhebber tentara Roesian di 

Timoer Djaoeh kini dengan diserahi 300.000 orang hendak me- 

nemboes garis pertahanan Finland. 
: 2 » 

Spionnage di Nederland ternjata sangat meloeas dan bertja- 
bang-tjabang, dan sementara beberapa orang jang tertoedoeh di- 

angkoet ke Groningen oentoek kemoediannja diserahkan kepada 

Vice Minister Amerika oeroesan loear negeri, Summer Welles 

jang besok pagi sampai di Napeis pada 26 Februari akan mene- 

moei Mussolini dan keesokan harinja teroes berangkat menoedjoe 

Sampai kemonakah. api peperangan 
mendjalar $ 

Gempar keadaao di Irak. 
Irak chawatir 

Ankara, Kemis (Transo- 
cean). 

Semalam di Ankara diterima 

kabar lebih landjoet tentang se 

bab2 timboelnja krisis kabinet 
di Bagdad. Menoeroet ketera- 

ngan itoe meletakkan djabatan 
nja premier jang laloe itoe di- 

pandang djalan satoe2nja, ka- 

rena ketidak senangan makin 

hari makin meloeas dikalangan 

tentara jang terkemoeka terha- 

dap pemerentahan Nuri Said 
jang pro Inggeris. 

Kemoedian oentoek membas- 

mi perasaan tidak senang itoe, 

pemerentah Irak jang boeat se- 

mentara kemaren memoetoes- 
kan dengan dipengaroehi Ing- 

geris oentoek melepas Hussein 
Fawzi, komendan dari divisi 

Irak jang pertama, djendral 

Amin Omar dan bevelhebber ten 

tara bermotor, kolonel Yamulk. 

Tetapi beloem djoega dapat 

dibanteras kemoengkinan tim- 

boelnja pemberontakan militer 

jang ditoedjoekan kepada poli- 

tik pro Inggeris. 
Dikabarkan bahwa hoekoem 

perang akan dimakloemkan. O- 
leh pembesar2 militer Inggeris 

tentara India dihimpoenkan jg. 
bersedia-sedia dimana perloe 

oentoek mendoedoeki ihoe kota 
Irak.    



    

   

    

   

   

  

     

    
2 menolak bentjana. 

  

   

  

jang ditoctoep, sebab diselatan | 

      

Minta 

3 BANDan DIOEIARA, pasun- 
f Lan — ae 

DOENG SEBELAH SELATAN. 
  

  

edjadian didalam, Ta 
sekarang i ini, maka moedah t: Pi 
An bahwa Saga 

5 sadja. 

bahwa kapal-kapal nege 

agi-lagi terdengar, ba 
kapal-kapal meutraal ditahan |" 
oleh kapal-kapal jang melakoe- F 

' kam blokkade Inggeris. 
— Lagi-lagi terdengar kabo 
bahwa - diatas negeri neutraal 

Alat 3 berterbangan pesawat-pesawat 
Na Dea Ta rang sedai 

  

$ “Akibat Lek un hasil s9 

rangan dengan sendjata bagi 

toe-begitoe djoega. 
Tidak ada daerah atau kota 

jang terampas, tidak djoega ada 

serdadoe Djerman jang menjer 

Loe ke Perantjis ataw Inggeris 
dan sebaliknja tidak satoepoen 
“kaki orang Inggeris atau Peran 
tjis jang bisa mengindjak tanah 
Djerman. 

Mata doenia seakan-akan ti- | 

| dak tertambat lagi kesitoe, te- 
tapi kepada segala gerak-gerik 
diplomasi negeri-negeri itoe ber 

kenaan dengan daerah2 negeri 
diloear gelanggang perang. 

Kalau oemoem sedang terpoe- 

sat perhatiannja kesebelah oe- 

— dara, maka disebelah selatan se 

koenjoeng-koenjoeng timboel 

gempar, baik oleh peri-perhoe- 

boengan ahli2 negara, ataupoen 
gerak2 militer jang diloear pe- 

- perangan. 

Dioetara masih hebat sera- 
. ngan Roeslan. Garis Manner- 
heim soedah temboes, sedang 

segala bantoean sendjata atau 
militer nampak hanja ,,membi- | 

kin lama perang”, tetapi tidak 

Sementara itoe niatan Djer- 
man kian hari kian njata hen- 
dak mendjadi badan perantara- 
an antara Roeslan dengan Fin- 

“land itoe. 
. Orang bilang: Finland soeka 
damai asal djangan menghilang 
kam kehormatannja. 

Kata negeri sekoetoe: Roes- 
lan tidak maoe, selama Finlang! 
beloem terampas sama sekali. 

Kata sebelah atas bisa diang- 
gap pantas, tetapi jang kedoea, 
walaupoen Roeslan bersifat ke- 
jam, moengkin dia soeka djoe- 
ga, asal Djerman jang menda- 

maikan, lagi poela disebelah se- 
latan barisan negeri2 sekoetoc 

(di Irak atau Iran) nampak 

makin koeat, segala matjam ser 

dadoe djadjahan terdiri dari 
anak negeri djadjahan roepanja 
hendak dipergoenakan disitoe, 
hendak .didjadikan pintoe air 
oentoek mentjegah aroes me: 
rah. 

Aroes merah sedang bergelora 
dioetura, tetapi pintoe selatan 

 banjak hak milik negeri sekoe: 

  

  

  

Perajaari Aiter 
Perkoempoelan Perajaan Pi- 

| sanganbaroe (Mr. Cornelis), ma 
lam Minggoe ini akan mengada | 
'kan perajaan Soera dengan di- | 
ramaikan oleh pertoendjoekan | 
,wajang koelit”, 
Tempatnja  diroemah Apagai 

   

  

    

      

   

      

at 

membikin 

Hadiah ajonja rjarda van 
. Starkenborgh Stachouwer 

Witte Kruis Kolonie, soeatoe | 
4 | peroemahan jang terkenal boe- 

'at anak negeri jang miskin dan 

'sengsara didekat Salatiga, achir 

jachir ini dengan tak disangka- 

sangka mendapat hadiah dari 

INjonja. Tjarda van Starken- 

$ | borgh Stachouwer. 

  

rang dirawat di Salih Poetih 

'ada | 1294 orang dan di Kalek- 

sanan ada 635 orang. Djadi se- 

moeanja ada 1929 orang jang 

| dirawat. Boeat tjabang roemah 
Lagi-lagi terdengar berita, ai 

miskin itoe. jang letaknja di 

IKaleksanan, (disebelah Selatan 

| Tasikmalaja) tiap boelan diboe 

toehi oeang pe oanbiah f 600.- 

  

Yayan sa dan akibatnja 

Landraad  Meester-Cornelis 

telah memeriksa perkara arak | 

gelap: Seorang nama Naim di- 

, Ihadapkan sebagai pesakitan, se- 

| bab dia pada boelan October 

1939 telah memboeat arak ge- 

I1ap: diroemahnja dikampoeng 
| Keningan Pasar Minggoe dibi- 
langan Meester-Cornelis. 

Polisi telah mengeledah roe 

mahnja dan dapat membeslag 

perkakas boeat memboeat arak 

dan lain-lain lagi. 
Pesakitan mengakoe teroes te 

rang. Dia dihoekoem 5 boelan 

pendjara. 

padjak keoentoengan pe- 
rang. 

Soal 

Yo Heng Kam mem- 
Telan si ketik 

Sementara ,,March of Time” 

persediaan oentoek 

membikin film, maka dalam si 

dang volksraad dimoelai pembi- 

tjaraan membitjarakan rentjana 

padjak keoentoengan perang. 

| Yo Heng Kam, jang membatasi 
pembitjaraannja oentoek membe- 
ta siketjil. Didalamnja ia mener 
djang prinsip oentoek memoe- 
ngoet padjak keoentoengan pe- 
rang dari semoea jang mendapat 
oentoeng, dan sebabnja moeng- 
kin. 

t 

Toean Prawoto atas nama 
fraksi P.P.B:B. mengoesoelkan, 
'Soepaja memoengoet padjak dari | 
mereka jang mendapat oentoeng 
dari perang ini sedjoemlah 50 
prosen, jang dapat memikoel poe 
ngoectan jang lebih tinggi lagi. 

(Aneta). 

  

O.K.S.B. Mr. Cornelis. 

Pengoeroes menoelis: 

“Dipermakloemkan, bahwa 
nanti pada hari Minggoe tg. 25 

Februari j.a.d. O.K.S.B. tjabang 
Mr. Cornelis akan mengadakan 
rapat anggauta digedoeng roe: 
rah sekolah O:K.S.B. sendiri di 
Balseelweg Mr. Cornelis, rapat 
mana akan dimoelai poekoel 9 
pagi. 

Agenda: | 

Verslag rapat anggauta jang 
soedah laloe, Verslag Commissit 
Schoolreglement O.K.S.B. insti- 
tuut, Berita dari H.B. lama daf 
H.B. baroe, pilihan Bestiur tja- 

| baiig. 

  

| Hampir satoe djiwa tiwas diroda 
tram. 

'Di Halte Kramat telah terdjadi 
ketjelakaan disebabkan koerang 
hati-hati. Seorang Tionghoa jg. 

I berbadan besar, menoempang da 
lam tram jang hendak berhenti di 

Haite terseboet.. 

Orang Tionghoa itoe, waktoe 
tram beloem berhenti telah me- 
lompat. Sebab apesnja ia telah 

terdjatoeh, sjoekoer tidak ma- 
soek di kolong tram. Tetapi lan 
taran loekanja parah djoega, 

ia ta' djadi poelang keroemah,   5. Anang. 
melainkan diamgkoet ke C.B.Z. 
BERNNah u 

. (Marine 

| moelai 1 Maart 1940. 

dari 

Pembitjara jang pertama toean | 

Peratoeran jang berkenaan 
dengan LS. 

Dengan besluit: goepernemen 

Idan 34 (Indiseh Staatsblad No. 

1583 dan 584) masing2 jang beri- 
si 
1939” dan 

1939”, akan dilakoekan 

  

. Wandelmarsch LSI. 
Saptoe 9 Maart 

1940. 

rin: 

Pada rapat anggauta malam 
Selasa jang laloe I.S.I. tjabang 

Djakarta telah menetapkan 
akan mengadakan sport-berdia- 

Ian bagian pemoeda (jeugd-wan 

delmarsch) pada hari Saptoe 9 
|Maart jang akan datang. Wan- 
delmarsch LSI. jang pertama 
ini dipimpin oleh Dr. R. Hendar 
min. Peratoeran tentang sjarat 
sjarat (eischen), hadiah2 (prij- 
zen) d.LI. dari sport berdjalan 

LS.I. ini segera akan direntja- 

nakan dan disiarkan oleh beli- 
au. 

Sekarang bolehlah diketahoei, 

bahwa jang boleh toeroet kepa- 

da jeugd-wandelmars ini ialah: 

a. anak-anak sekolah bangsa 

kita (schoolsgewijs) oemoer 
10-15 tahoen: 

b. perhimpoenan2 pemoeda, 

sport, dan kepandoean Indone- 

sia (ingroepsverband), oemoer 

paling tinggi 25 tahoen. 
Boeat anak-anak jang beroe- 

moer 10-12 tahoen pandjangnja 

djalan 10 km., oentoek anak2 
13-15 tahoen 15km. dan 

boeat golongan2 (groepen) dari 

perhimpoenan2 sub b 20 km. 

(Boeat golongan ini diminta 
berdjalan .dalam costuumnja 

masing-masing. 

Pembajaran boeat anak-anak 

sekolah f 0:10: boeat anggauta 
anggauta perhimpoenan sub b 

/020seorang. 

Pada mereka jang food itoe 

oleh Direetie soerat kabar .Pe- 
mandangan” disediakan diplo- 

ma2 sedang dari Centraal Bes- 

tuur L.S.I. dan beberapa peroe- 

diakan piala-piala (wisselbe- 

kers) jang indah. 

Djoega dari ,,theepropagan- 

da” dan lain-lain peroesahaan 

oentoek wandelmarseh ini telah 

disanggoepkan bantoean. 

Wandelmarseh dimoelai dari 

roemah Ketoea L.S.I, toean Soe- 
tardjo, Raden Salehlaan 18, 
djam 3 sore. 

Keterangan lebih landjoet da- 

pat dipinta pada Pemimpin ,,I. 

S.Il. jeugdwandelmarsch toean 
Dr. Hendarmin, Kramat 172, 
Batavia-C. (,,Antara”). 

  

Peramipasan dan akibatnja. 
Pada soeatoe malam hari di- 

boelan December 1939 seorang 
njonja Eropah bernama 'A 
Droof) sedang berdjalan-dja- 
lan mentjari angin di Kebon Bi- 
natang di Betawi. Sekonjong2 
tasnja jang berisi ocang con- 
tant lebih koerang f 57.— di- 
rampas orang, dan katanja njo- 
nja itoe mendapat beberapa poe 
koelan poela dari si penjamoen. 

Hari Kemis tanggal 22 boe- 
lan ini si penjamoen itoe, ber- 

nama M(oehamad) bin M(oein) 
diperiksa perkaranja oleh Land 
raad Betawi. Pesakitan menga- 
koe teroes Na Stan 

nja. 
Sesoedah bofetnpkasin kai di- 

dengar keterangannja, Land- 
raad mengadakan raadkamer. 

Pesakitan . Pegagan, 2 ta- 
hoen & Moman 

Pelkat osang oleh V.C. 
Melebihi deton. 

Pengoempoelan oeang oleh 
kaoem V.C. goena koerban pce- 
rang bangsa Belanda kini soe-   

AN MMI — en Da PLAN Me Penanaman 

ditentoekan, bahwa: Firman: Ra-| 
ata 13 September 1939 No: 33/| 

»Besluit mobilisatie laskar | 
.Besluit mobilisatie 

|Ttslam), 

Menjamboeng berita kema- | 

sahaan bangsa Indonesia dise- | 

B8. P.G. IL. bertemoe 

Goeroe2 Islam be 

“roending. 

Hari Senen mendjelang Sela- 
sa, tanggal 26-27 boelan ini 
akan mengadakan pertemoean 
tertoetoep, bertempat digedoeng 
Pertemoean Moeslimin, Def, v. 

d. Bosch 161. Adapoen jang pen 

ting akan Gibitjarakan ialah 

|Azas dan Toedjoean B. P. G. 

Membentoek badan? 

jang perloe. 

  

Pokerol menggelapkan mesin toelis 

Dalam oeroesan po 

FEs 

Toean Moh. A. adalah seo- 

am di G&. Djamblang Kp. Doeri 

Djembatan Iimaweg. Ketika da 
lam permoelaan boelan Decem- 

ber 1939 adalah seorang poke- 

rol bernama R. jang 
| membawa mesin toelisnja ke- 

tempat perbaikan mesin tadi, 

perloe oentoek dibetoelkan. O- 

leh karena pokerol itoe banjak 

kerdja, maka ia minta soepaja 

toekang membetoelkan mesin 

itoe soeka memindjamkan me- 

sinnja jang baik goena menger- 

djakan pekerdjaan jang banjak. 

Inipoen diloeloeskan oleh pem- 

betoel mesinnja. 

Setelah mesin jang dibetoel- 

kan itoe soedah baik, maka di- 

antarkan kembalilah oleh pem- 

betoel itoe kepada pokerol di- 

roemahnja di Gang Hober. Dan 

mesinnja jang dipindjam itoe 

diminta kembali, tetapi beloem 

bisa diberikan, oleh karena ma- 

sih tak sempat katanja. 

Ini poen dibiarkan sadja. Te- 

tapi kemoedian terboekti, bah- 

wa lama kelamaan pindjamar 

tadi boekan pindjaman jang se- 

benarnja, melainkan mesin tadi 

masoek kedalam......... roemah 

gadai, setelah jang empoenja 

tjoeriga atas alasan2 jang di- 

madjoekan oleh pokerol tadi, 

dan beroesaha sendiri oentoek 

menjelidikinja dalam roemah 
gadai dan nampak ada. Nomor 

dan semoeanja persis. 

Hal ini oleh jang empoenja 
mesin laloe diadoekan pada 

tanggal 17 boelan ini, hari Sab- 

toe, kepada seksi III Pasar ba- 

roe. Oleh karena disini tak men- 

dapat kepoeasan, maka jang em 

poenja mesin meneroeskan pe- 

ngadoean itoe kehopbiro. Sete- 

lah dioeroes segalanja, maka da 

patlah procesverbaal dibikin, di 

seksi III djoega. 

Menoeroet pendengaran kita 

jang empoenja mesin itoe ingat 

benar2 angka nomor mesin itoe 

jang ia tjatat djoega, poela ia 
mempoenjai saksi jang bisa 
memboektikan, bahwa mesin i- 

toe adalah kepoenjaannja. 
Sampai sekarang hal ini ma- 

sih dalam oeroesan polisi, se- 

dang orang pokerol jang dia- 

doekan itoe masih diloear ta- 
hanan. 

Tentang Interpellatie Thamrin. 

Diroendingkan be- 
sok. 

Interpellatie “Thamrin, jaitoe 

seperti diketahoei berkenaan de 

ngan beleid polisi terhadap hak 

bersidang, oeroeng diroendingkan 

hari ini dalam sidang Dewan Ra'- 

jat, melainkan ' ditanggoehkan 

sampai besok: 

  

KABAR TONTONAN. 

A h “ ta bra: 

moon”, 

Rialt.o: ,The Drum”. 

Thalia: ,Dancing Star”. 

Cinema Orion:,,Wu Cheh 

Tien”. 

Prinsen Park:,,Imitation 

of Life”. 

Paris Honey-:   dah melaloei djoemlah 4 100,009 
(Aneta). 

Kenonrg war, 

rang jang membetoelkan mesin | 
mesin toelis dan hitoeng. Ia di- | 

| sol Finland karena kekoerangan 

ment Eropah adalah lebih gam- 

soekaran di Indonesia beloem 

Lae ME NPL NE aaLa ANN Ken ENERNI     
  

(Samboengan dari pagina 1) 

Perang Roeslan-Finland 

Stockholm, Kemis 

(Reuter) : 

Menoeroet koresponden ,,Af- 

ton Bladet” di Moskou Volks- 
komisaris marine dari  Roeslan 

| dengan menoempang pesawat 

oedara telah menoedjoe Moer- 
mansk. Koresponden itoe mene- 
rangkan, bahwa seloeroeh ar- 

mada Sovjet jang terletak di 

Ijszee bagian oetara bersiap 
.oentoek beraksi. 

Landstorm dipanggil. 

Helsinki, Kemis (Havas) 

Kini bangsa landstorm jaar- 

klasse 1894/1895 mendapat pang 

djata. Pada 28 Februari mereka 

haroes menjatakan diri. 

Kemadjoecan Roeslan. 
Stockholm, Kemis (Reu- 

ter): 

Menoereot makloemat tentara 

Finland jang dikeloearkan ma- 

lam ini, tentara Roeslan telah men 

tjapai djaian sepoer ditjerotjok 

Karelia dengan sampai ditempat 

jang letaknja 27 km. dari Viipu- 

ri. 

Ski dari Nederland. 

Den Haag, Kemis (ANP)) 
Oproep jang diboeat oleh kon 

ski di Finland, maka dari Neder 

land telah ditawarkan beberapa 

ratoes stelan ski. 

Rovale, Rovaniemi diserang. 

Kirkenes, Kemis (Reuter) 

Pesawat pelempar bom Roes- 

lan jang mempoenjai pangkalan 

di Moermansk dan dilain2 tem- 

pat Roeslan disebelah Oetara te 

lah melakoekan serangan terha 
dap Ivalo dan Rovaniemi. Sete 

lah melakoekan  bombardement 

itoe terdapat 50 pesawat Roes- 

lan jang lari kentjang menoedjoe 

Selatan. Dikabarkan, bahwa ka 

rena bombardement Roeslan itoe 

Ivalo mengalami keroesakan jang 

sangat besar. 

Djerman menengah. 

Kopenhagen, Kemis (Ha 
vas): 

Soerat kabar ,,Berlingske Ti- 

dende” mengabarkan dari Berlin, 

bahwa kalangan di Djerman kini 

memandang masanja telah tiba 

oentoek menjorongkan oesoel per 

damaian Roeslan dan Finland. 
Menoeroet Havas itoe Djerman 

tak akan dapat mengadakan pe- 

perangan selama Sovjet Roeslan 
melakoekan aksi militer dan eko- 

nominja ditoempahkan kedalam 

oeroesan Finland belaka. 

NEDERLAND. 

Begrooting Indonesia 

Den Haag, Kemis (A. 

Na 

Mr. J. M. van Poli (R.K.) me- 

njatakan dengan djelas, bahwa 

dalam hal ini tak bisa orang 
menjeboet ,,Indonesisch” volk 
(rakjat Indonesia), oleh karena 
pendoedoek Indonesia itoe ada- 
lah terdiri dari matjam2 golo- 
ngan daerah jang mempoenjai 
basa2 sendiri dan tjita2 sendiri. 
Oleh karena itoe parlement In- 
donesia adalah bertentangan, 
baik dalam arti politik, maoe- 
poen dalam artian kenasiona- 
lan. (Poll ini roepanja masih se 
laloe loepa, bahwa tjita2 parle- 
ment itoe poen dimintakan oleh 
semoea lapisan rakjat, jang me 
nganggap bangsa Indonesia dan 
tergaboeng poela dalam perhim 
poenan. Red. Pemandangan). 

Menoeroet pembitjara parle- 

pang mendirikannja dari pada 
parlement Indonesia (Tetapi ke-   

gilan oentoek memanggoel sen- | 

boekan? Red.) Ia sela 
setoedjoe adanja djoe 
ra kemakmoeran. Pot 
ngandjoerkan soepaja didiri 
Indiseh Welvaartsfonds ( 

'kemakmoeran di Indone 

jang akan diberi osangnja 
negeri Belanda. 

Toean Meyerink (A.R:) koea- 
tir, kalau2 waktoe kemakmo 

ran sekarang ini tjoema poela- 

kan pengoeatan bathin, dan me 

kan penghematan pada bada: 
jang perloe goena kemakmoera 

volksraad. 

Toean J. van Gelderen ( Sdap) 
setoedjoe dengan adanja padjak 
keoentoengan perang, karena 

Indonesia. 
& 

ri kalangan Indonesia soal par- 
lement Indonesia. Dalam hal ini 
ia menghoeboengkan soal parie 
ment ini dengan keadaan ekono 
mi. Ia mengatakan, bahwa per 
boeatan ini adalah lebih berba- 
haja sekali dari pada pr opagan 
da Nasional Socialis. 

Toean Roestam (Koeminis) 
menocendjoekkan, bahwa rakjat 
Indonesia adalah melarat, teta- 
pisrakjat Indonesia tadi ta'kan 
sesabar seperti 25 tahoen jang 
lampau. Ia mempoenjai pencen- 

diri, darsdalam yendjslasan ini 
diambilnja tjontoh India. Pem- 
bitjara memintakan hapoesnja 
Digoel, dan menjampaikan kri- 
tiknja djoega kepada Sdap jang 
mengenai 
mas'alah2 Indonesia. 

djawab: 

tjapan persetoedjoean dari para 

ambtenaar terhadap pimpinan- 

kan oentoek kebaikan, tetapi 

ini tidak berarti bagi oetjapan2 

sceara dan isinja ada diloear da, 
ri kebaikan kritik itoe. 

Ia menerangkan pentingnja 
bersedia-sedia dalam soeal ka- 

ret synthetisch dan persediaan 
sebesar moengkin dalam soeal 
pekerdjaan research di Buiten- 
zorg dan Delft. Dinjatakan, bah 
wa penjampoeran makanan oen 
toek pendoedoek adalah menje- 
nangkan, tetapi instituut oen- 

lapang pekerdjaannja memenoe 
hi kewadjibannja dengan soeng 
goeh2. Terhadap perdjoeangan 
beberapa partij menoedjoe Par 

tidak akan merintangi aksi itoe 
asal sadja berlakoe didalam ba- 
tas oendang2 ketertiban dan 1” 
amanan oemoem. 
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—    

  

        berarti, bahwa tidak moengkin    

menoeroet dia pemerentah ada- 
lah lebih tjerdas dari pada ta- 
hoen 1914-'18. Ia mengingatkan 
djangan meninggalkan penge- 6 
loearan goena pembelaan negeri 
dan menerdjang plan jang dima 
djoekan oleh Poll jang menge- 
nai fonds kemakmoeran, karena 
dengan ini maka nanti akan ke- 3 
banjakan pertjampoeran tangan 
negeri Belanda dengan oeroesan 23 

    

Toean Bajetto (R.K.) mengi- 
ngatkan adanja propaganda da- | 

toetan hak mengatoer diri sen- 3 

sikapnja terhadap 

Dalam sidang Tweede Kamer | 
tentang begrooting Indonesia ' 

boeat tahoen 1940 ini minister : 
oeroesan djadjahan, Weltermen 

,terima kasih atas oe- 

    

nja. It berpengharapan soepaja 1 

semoea kritik dapat dipergoena 
   

  

Roestam Effendi jang karena | 

toek makanan rakjat ini dalam ' 

lemen Indonesia jang penoeh pe 
merentah mengambil pendirian 

    

     

     

      

    

  

   

      

   
   

        

    
   

  

    

    
   

           

  

san sadja. Ia. memoedji oesaha 
'pemerentah  oentoek mengada- 

   
         

   
   ngingatkan, djangan mengada- .    
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DJERMAN 
' 2 JAN nano, TETAPI MENJADI IDAMAN ' 

& 

ng EA mengoen- 

akan merasa legah 

ntaman negeri itoe 

k ada sesoeatoe hal 

akan orang akan 
ngan jarg sedang dilakoe | 

udi Mat Maraen itoe tr : 

oleh Akataian ae 
idak ida serdadoe-serda- 

Peras ea itoe IM 

3 Nan amnan kota Ne 
ad satoe kota tang modern dila- 

dengan setjepatnja poela. 
erdjaan oentoek memakmoer 

Penngen itoe Inap Sg dalam 

pa dengan Kar: 

—.. Tetapi | walaupoen demikian 
Irak tidak bisa berboeat seperti 

5 
an itoe. 

dapat djoega dilihat bahwa 
a kechawatiran terhadap pada 

ang merasa legah dan la- 

dada ketika mendengar ka- 
tr bahwa Toerki telah pasti me 

nanda tangani perdjandjian de- 
: Inggeris dan Perantjis. 

Dengan demikian maka Toerki 

an (Parsi) mendjadi nege 
egeri penahan serangan (buf- 

staten )antara Irak dan Roes- 

jang sangat dichawatiri itoe, 
aupoen sikap Iran masih be- 

1 dapat ditentoekan dan ter- 
toeng pada kemoengkinan2 
boleh menerbitkan kechawa 

an. 
Permakloeman perang jang di- | 

njatakan Inggeris pada Djerman 
meminta perhatian 

soeng dari Irak. 

. Dalam - Perdjandjian Inggeris- 
Irak, Radji Irak telah memboeat 
perdjandjian dimana dinjatakan- 

aa ja bahwa pada waktoe perang 
“ia akan memberikan kepada Se 

| ri Baginda Radja Inggeris dida- , 
— lam daerah Irak segala bantoean | 
— dan sokongan oentoek kekoeasa- ! 
g anna”. 

sb Seperti Mesir, djoega Irak ti- 
dak mempermakloemkan perang 

Setelah menga- 

jang lang- 

“pada Djerman. 

dakan pembitjaraan dengan per- | 
ag ritaraan telefoon antara Premier 

ak dan Perdana Menteri Me- 
maka Irak memoetoeskan per 

riksai tempat2 kediaman bang | 
' Dj man dan menahan ipang 8 

4 1 dat Arak ie Iran. Se 
ga ena akan cen 

ngeh Djerman ha oemoem | 
engambil segala peratoeran 

toeran jang dianggap perloe 

tock keamanan negeri dan ke | 

ak perdoeli akan adanja pepe- 

Ikoepi, akan tetapi soedah diada 

Oleh A. Martini Correspondent 

»Daily Telegraph di Penagh 
Ea 3 # 

ban negeri aikaatesan ii 
Dengan demikian maka ternja- 

'|talah bahwa Irak dengan sesoeng 
goehnja mendjalankan kewadji- 
ban jang telah diperboeatnja da- 

lam perdjandjian dengan Inggeris 
titoe. 1 

Negeri jang tidak berhoetang 
Sesoenggoehnja peratoeran pe 

(rang jang dikenakan dalam nege 
ri itoe sangat ringan. Persediaan 
keperloean hidoep sangat ba- 
njak. Harga barang-barang ha- 
nja sedikit naiknja. 

Sesoenggoehnja boleh dikata- 
kan bahwa censuur beloem didja | 
lankan dinegeri itoe. Penilikan 
atas harga oeang beloem didja- 

lankan dan jang ada ialah penili 

|kan atas perdagangan dengan ne 

geri-negeri neutral dan Djerman. 

Ada djoega terbit kechawati- 

ran berhoeboeng dengan keada- 
an penghasilan bertjotjok tanam, 

teroetama sekali gandoem, jang 
mesti diexport dan dari export 
mana tergantoeng penghidoepan 
Irak. 

Orangpoen chawatir bahwa ka 
pal2 oentoek pengangkoet peng- 
hasilan Irak tidak akan mentjoe- 

kan peroendingan dengan peme- 
rintah Inggeris oentoek mendapat 
kapal2nja boeat pengangkoetan 
sedjoemlah besar daripada peng 
hasilan itoe dan persediaan2 jang 
moengkin diminta oleh tangsi- 
tangsi di Syria dan Palestina, a- 
kan membenarkan pengharapan   

| bahwa kesoekaran - kesoekaran 

jang sangat -dichawatiri itoe ti- 
dak akan tebit. Dalam waktoe 

|petjah perang Irak dalam keada- 
an jang makmoer, karena dalam 
tahoen2 jang lampau pemerintah 
jang kokoh mendjalankan poli- 
tik ekonomi dan keoeangan Irak 
dengan sebaik-baiknja. 
Disamping oeang masoek js. 

setiap tahoen teroes meneroes 
bertambah, ada djoega pengha- 

dan penghasilan dari soember2 
minjakpoen naik sehingga mem 
berikan kepada negeri itoe ke- 
moengkinan oentoek meneroes- 

dak terpaksa memboeat hoe- 
tang. 

Pada waktoe ini boleh dika- 

djika boleh  diketjoealikan 
djoemlah pindjaman dari Ing- 
geris jang besarnja £ 3.700.000 
boeat pertahanan negeri, dan 
goena menjelesaikan djalan ke- 
reta api ke Mosul, kedoea-doe- 
anja sangat berharga oentoek 
meneroeskan peperangan, dan 
'Voorschot pindjaman sebesar 
£ 3.000.000 dari maskapai-mas- 
kapai minjak, sebagai kenaikan 
nja keoentoengan dari tambang 
tambang minjak itoe, bocat ka- 
pitaal oemoem dan ongkos-ong- 
kos pertahanan negeri. 

Djika diperhatikan bagaimana 
loeasnja propoganda Djerman 
didjalankan di Irak itoe, sedang 
Inggeris meboeat sedikit seka- 
li oentoek menjainginja boleh- 
lah orang merasa heran apa se 
| bab sekarang tidak ada lagi pe- 
rasaan pro-Djerman di negeri 
itoe. 

Minister Djerman beberapa 
tahoen lamanja mengadakan 
perhoeboengan jang rapat de- 
ngan golongan dari pendoedoek 
itoe. Ia mengeloearkan sedjoem 
lah besar oeang oen 
bantoe Pers dinegeri 
mana-mana ia mempoenjai a- 
'gennja dan mereka banjak be-   
silan jang berlebihan (surplus) 

kan kemadjoeannja dengan ti- | 

takan tidak ada hoetang negeri, | 

: nar pengaroehnja diantara rak- | ' 
: jat. Th 

Poesat propaganda Djerman 
pada waktoe ini ialah Teheran, 
iboe kota Parsi (Iran) darimana 
Djerman dapat mendjalankan 
pekerdjaannja sampai ke Asia | 

| Tengah, kepoesat Afghanistan | 
| serta tetap mengadakan perhoe- | 
Iboengan dengan Irak dengan 

| perantaraan Koweit. 
Oeang Djerman oentoek me- 

ngongkosi propaganda 

negeri itoe. 

Seperti djoega di lain-lain 
tempat di negeri-negeri Arab, 
bangsa Irak itoe sangatlah me- 
ngagoemi tindakan Nazi dan 
kemenangan jang moedah- di 
perolehnja atas Austria, Czecho 
|Slowakia dan Polonia. 

Akan tetapi perhoeboengan- | 
nja dengan Roesia menjebabkan 
bangsa Irak terkedjoet dan me- 
njebabkan ia menghadapi satoe 
|rahasia sehingga karena itoe 
poela maka kepertjajaannja pa- 
da Djerman 
rang. 

Kesoekaran dalam Politiek 

Tampaknja Irak soedah da- 
pat meloepakan kedjadian jang 
menjebabkan kematian Radja- 

|nja, Chazi, jang masih moeda 
itoe. Regent (Wali) dari Radja 
Irak jang sekarang adalah sau- 
dara sepoepoenja. Ia masih moe 
da, beroesia kira-kira 26 tahoen 
dengan tampang jg. gagah dan 
tangkas dalam pembitjaraan- 
nja. 

Ja dapat berbahasa Ihggeris 
| dengan lantjar dan telah men- 
dapat pendidikan di Victoria 
College (Sekolah Tinggi) di Is- 

kandria, satoe tempat berladjar 

| jang sangat baik oentoek mem- 

peladjari keboedajaan Anglo- 

Saksis di Timoer Dekat dan A- 

sia Tengah. Dan dari sekolah i- 

ni banjak keloear orang-orang | 

pandai dari loear negeri. A b- 
doel Illah mempoenjai 
intellek jang tinggi. 

Sedjak ia menerima pekerdja 
annja jang membawa tang- 
goeng djawab itoe pada bebera- 
pa boelan jang laloe sering ia 
menoendjoekkan ketjakapanja 

dan menoendjoekkan ketetapan 

fikirannja dalam hal-hal jang 

mesti diketahoei pendapatan- 
nja. 

Sangatlah menjenangkan ka- 

lau pada waktoe ini, dan dalam 

keadaan jang menchawatirkan 

dan soekar jang sedang dihada- 

pi, Irak soedah ada mempoenjai 

seorang pemimpin dalam peme- 

rintahan jang mempoenjai si- 
fat-sifat jang baik dan tegoeh. 

Pengabdiannja jang toeloes 

terhadap pada Radja Ketjil 

jang diwakilinja mendjalankan 

dalam negeri, maoepoen kesoe- 

kaan Radja Faisal jang ketjil 

itoe terhadap pada saudaranja, 

besar artinja boeat kebaikan pe 
merintahan dimasa jang akan 
datang. 

Bahwasanja ada djoega kesoe 

karan-kesoekaran politiek jang 
menanti diwaktoe jang akan da 

tang diakoei oleh oemoem, 

Kabinet Irak pada masa ini 

jang dipimpin oleh Nuri Said 

Pasnja, panglima perang Arab 

dan politiekus jang terpandang 

dan banjak pengalamannja pa- 

da waktoe belakangan telah me 

loeaskan kekoeasaan kabinet- 

nja, sehingga beberapa waktoe 

jg. laloe tampaknja keadaan ini 

mengchawatirkan. Akan teta- 

pi partij militer mendorongkan 

| seorang daripada mereka boeat 

mendjadi kepala dari pekerdja- 

an-pekerdjaan — pemerintahan 

'itoe, dan walaupoen ada pera- 
saan chawatir dan tidak sabar 

jang semakin lama semakin be- 

sar karena menantikan per- 
tjampoeran Militer dala oeroe 
san politiek itoe, sangflah di-   koeatiri bahwa Nu Pasja 

'semocanja 
"hyen. 
| Begrooting jang sekarang diba 

itoe | wa ke Hoogerhuis ini tidAk men- 
masih djoega masoek kedalam | dapat perobahan apa-apa. 

he Japan menerangkan, 
pemerintah Amerika bermaksoed 

TIMOER DJAOEH. 

Begrooting disitedjosi 
Tokio, 22 Febr. (Reuter): 
Sidang pleno Lagerhuis mene- 

rima dengan tidak memakai per- 
(debatan begrooting jang biasa ke 
fjoeali begrooting militer jang loe 
jar biasa. Besar begrooting: itoe 

ada 10.300 miljoen 

I pengangkatan dalailama baroe. 
''Lhasa, 22 Febr. (Reuter): 

| Dalailama jang baroe telah di 
'angkat. Doedoek diatas palan- 
kyn (sebangsa koersi) dari emas 

dan diantarkan dengan kebesa- 

(ran ia dibawa dari istananja ke 
tepi kota menoedjoe istana pota- 
la jang menghebatkan itoe. 
— Arak-arakan ini dipersaksikan 
oleh missie Inggeris dibawah 
pimpinan J.B. Gould. Politie a- 

| genten memakai sikkim. 
semakin berkoe- 

Japan chawatir? 

Tokio, 22 Febr. (Tr. Oce- 
jan): 

Pembawa pembitjaraan Mari- 

bahwa 

hendak memboeat kapal pe- 
rang jang beratnja 45000 ton di 
dalam perlombaan persendjataan 
jang baroe. Diterangkan poela, 
bahwa Japan dengan kechawati- 
ran melihat kedjadian ini. 

Japan djoega chawatir waktoe 
"mendengar. maksoed pemerintah 
Belanda hendak 

pal 
memboeat ka- 

perang dari.26500 ton jang 
akan digoenakan berkeliling dan 
goena membela kenetralannja In 
donesia. Pembitjara tidak me- 
ngerti, . mengapa 3 kapal sadja 
oentoek membela kenetralannja 
Belanda di Timoer. 

Ketjoeali itoe kalau melihat be 

ratnja kapal maka tidak pantas 

'atau tjoekoep oentoek membela 
kenetralan. 

  

moengkin akan toendoek ke- 
moedian. 

Apa sebabnja maka kedoe- 

oekan Kabinet itoe mengala- 

mi kesoekaran ialah karena soal 

Palestina. Ini soenggoeh gandjil 

kedengarannja. 

Soal Palestina 

Sesoenggoehnja ada perloe- 
nja oentoek dapat mengetahoei 

bagaimana loeasnja keadaan 

Palestina dan Syria, teroetama 

jang. pertama  itoe,  terma- 

soek- dalam  oeroesan-oeroe- 
san dalam jang besar dari 
negeri Irak. Tidak satoe kabi- 
net Irak berani berlakoe tidak 
ambil perdoeli dalam poetoesan 
poetoesannja, dan barangkali 
boekan tidak sewadjarnja ka- 
lau kedoedoekan Inggeris di I- 
rak mesti akan mendapat poe- 
koelan atau menghadapi rinta- 
ngan-karena tjaranja Pemerin- 
tah Inggeris menjelesaikan soal 
soal di Palestina itoe. 

Dimana-mana di Irak orang 
menaroeh perhatian atas soal 
Palestina itoe. Keterangan jang 
penghabisan oleh Commissaris 
Tinggi di Palestina telah me- 
njebabkan keketjewaan jg. be- 
sar diantara pendoedoek: Irak. 
Oemoem berpendapatan mereka 
jang bisa kembali lagi ke Pales- 
tina pada waktoe ini karena di- 
sana tidak ada lagi apa2 terha- 
dap pada mereka, akan mendja- 
di korban sesoeatoe tindakan 
jang mereka hendak singkirkan 
dengan tinggal diloear lingkoe- 
gan itoe, djika nanti ketera- 
ngan dan boekti jang boleh me- 

karena melanggar peratoeran- 
peratoeran besar.   narik mereka kedalam perkara |   

Ge EU EA TE Ta 
oenggoehpoen. PT su TA Ang 

nan kita oenfoek waktoe HM TAN EN 
SA sekarang menaboengkan oeang, 
tempai-jang seamananja | ialah MERE EN 

  

aa 
"na : 

  

ENG ETRNENARN, Yasis 

  

DJAWA BAR 

BOGOR. 

Mas Moetalib wafat. 

Hari Kemis pagi tanggal 22 

boelan ini telah meninggal doe- 

nia di Bogor toean Mas Moeta- 
lib. Adapoen beliau itoe ketika hi- 

doepnja ada kepala Gemeentelij- 

ke Veterinaire Dienst dikoto ter- 
seboet. 

AT. 

DJAWA TENGAH 

SOLO. 

Makloemat P.B. Perpindo. 

Empattjabang Per 

pindo dipetjat. 

Pengoeroes Besar Perpindo 

(Persatoean Penganggoeran In- 

donesia) meminta ,,Antara” me- 

ngabarkan, bahwa oentoek men- 

djaga keberesan dan kesehatan 

organisasi Perpindo oemcemnja, 

moelai boelan Februari 1940, ka- 

rena melalaikan kewadjibannja 

atau karena tidak bisa memenoe 

hi sjarat2 sebagai jang dikehen- 

daki oleh organisasi, telah dipe- 

tjat Perpindo dari tjabang2 Kla- 

ten, Magelang, Semarang, dan 
Pekalongan. 

Sikap ini diambil sebab sikap 

ke empat tjabang diatas, dalam 

hakekatnja sangat  meroegikar 

perdjoangan Perpindo. 

Selandjoetnja pada Ex sean 

disten dari tjabang2 jang telah d 

petjat itoe, diseroekan, djika ma- 
sih berkepentingan, soepaja soe- 
rat2 dialamatkan pada Pengoe- 
roes Besar Perpindo p/a toean 
Josohardjono Singosaren 41 So- 
lo. 

POERWODADI. 

Gosroe mentjoeri sepeda. 
Goeroe Indonesia jang dipetjat, 

jang tempoh hari mentjoeri se- 
peda directeur Mulo Salatiga, t. 
H. dari roemahnja, oleh  Land- 
raad dihoekoem dengan 5 boe- 
lan pendjara. Orang itoe bera- 
sal dari Poerwodadi.  Sesoedah 
dipetjat dari pekerdjaannja, dia 
djatoeh miskin dan melakoekan 
beberapa pentjoerian. 

Mengoendjoengi daerah Ko- 
lonisasi. 

Bosp ata akamuke 
Soelawesi. 

Boepati Poerwodadi toecan R. 
A.A. Soekarman berniat oentoek 
mengoendjoengi daerah koloni- 
sasi di Soelawesi Selatan dalam 
pertengahan boelan April, ber- 
sama dengan gerombolan 3 o- 
rang wedana dan 12 orang kepa- 
la kampoeng dari kaboepaten ter 
seboet. Perloenja oentoek me- 
njaksikan keadaan daerah kolo- 
nisasi baroe disana,   

  

PASAR BETAWI 

Goela pasir per karoeng dari 
102 kg. terima di goedang pen- 
djoeal f 11.20. 

Tepoeng terigoe: tjap Kodok 
J 2.30, Koeda merah, Boeroens 
kaleng dan Harrison f 2.15 dat 
lain-lain tjap f 2.— sampsi 
f 2.196 per bantai. 

Minjak kelapa: per blik dari 
14234 kg. bruto dari f 1.621/ 
sampai f 1.65. 

Bawang merah: Toaliap f 8.50 
Tiongtoa f 7.50 dan Tiongliap 
f U— per 100 kg. 

Katjang tanah: 
f 11.50. 

Emping menindjo: Laboean 
no.1 f 27. no. 2 f 24— Tji- 

legon no. 1 f 26.—, no: 2 f 22.—- 
per 100 kg. netto. 

Kentang: per 100 kg. dari 
J 5.50 sampai f 6.75. 

Damar A.B, Pontianak f 25.50 

Sumatra f 27.— per 100 kg. bru 
to berikoet peti pendjoeai 

Copra: melihat kwaliteit dari 
f 5.75 sampai f 6.— per 100 kg. 

Katjang kedele: kwaliteit Ba- 

li cif Batavia Febr.-Mart. f 6.— 

pembeli, f-6.15 pendjoeal, Gen- 
dja Tegal franco prahoe Tegai 

Febr.-Mrt. f 5.501 pendjoeal, 
Panaroekan fob Panaroekan 
Febr.-Mrt. f 51341, nom. Djem- 
ber franco wagon Djember Febr 
Mrt. f 5.10 pendjoeal dan Pasoe 
rcean-Probolinggo franco praoe 
Febr.-Mrt. f 5.10 pendjoeal per 
100 kg. 

Tapioca meel: kwaliteit Me- 
dium boeat roepa-roepa merk 
dari f 6.20 sampai f 6.60: AA 

J 6.90 pendjoeal per 100 kg. 

Lada item Lempong: e.k. Te- 

lok. Febr.-Mrt. f 8.70 pembeli, 

j 8.85 pendjoeal, Mrt.-Mei f 8.55 
pembeli, f 8.70 pendjoeal dan 
Aug.-Oct. f 8.25 pembeli, f 8.40 
pendjoeal. H.k. Batavia Febr. 
j 9.50 nom. per 100 kg. London 
noteering 8! d. p. Ib pendjoeal. 
Noteering New York Spot 385 
pembeli, tetap: Mrt. 382 pembe- 
li, tetap dan Mei 388 pembeli, 
toeroen, 2. 

per 100 kg. 

Lada poeti Muntok: fob Pang 
kal Pinang Febr. f 20.25 nom. 
per 100 kg. London noteering 
4 3/16 d. p. Ib. pendjoeal. 

Koffie Robusta Lampong : 
1576 ek. Telok Mrt.-Mei f 9.25 
pembeli f 9.60 pendjoeal per 
160 kg. 

Citronella olie: A-contract ke- 
maren djadi Febr.-Mrt. f 1.—: 
ini hari Febr.-Mrt. f 1.— pem- 
beli f 1.027, pendjoeal dan Ap- 
ril Dec. idem per kg, 

Karet: Febr. . Sheets 
Crepe 8814 cts, nom. per V, 

23 

2 ks,  



  

  

Ini malam 

Ilden malam 

berikoetnja 

    

: pi is Nasa 
dengan 

Fing Crosby - Franciska Gaal — Akim Tamiroff 
Shirlky Ross— Edward Everett Harton mat en. Blue 

26—27 28 Febr. 1940 

.Music for Madame" 
Saptoe djam 430 sore dan 
Minggce diam 10 pagi dan 4,39 sore. 

JOY OK T, IVING 
dengan 

Douglas F» irbanks Jr. - Irire Dunne 

  

Mafineer : 

  

    

CINEMA ORION 
Gn ap OK PRATAV'A 
     

Ini malem dan skala brikoetnja 

Atas permintahan orang banjak ditambah berapa 
malem lagi. 

WU CHEH TIEN 
(BOE TJEK TIAN) 1 

Permainan jang sampo rna pembikinsn jargrapih 

MATINEE 24—25 Febr. 1940 Saptoe — Mirggoe 
djam 4 sore, 

,Sixty Glorious Years" 

ANNA NEAGLE TE TON WALBROOK 

    

   
     

   
   

  

PANTJORAN OUEEN THEATER ANT3ORA 
Ini malem 23-24 dan 25- Februari 1949 

Sekarang kita kloearken lagi satoe film FEWARNA 
| jang besar. 

,Valley of the Giants" 
dengen 

WAYNE MORRIS — CLAIRE TREVOR 
ALAN HALE . 

Sensatie jang heibst didalem negrinja orang2 
berbadan besar aa Raksakga. 

  

  

  

Prinsenlaan 

F BATAVIA Prinsen - Par 
Prins Theater: 7.30 & 9.30 
Ini malem pertoendjoeken €CLAUDEITE COLBERT dalem 

J#MITATION ot LIFE" 
(Tircehan Fenghidoepan Aseli) 

  

  

Wi 
WARREN 
WILLIAM 

5 The tremen- 
dous drama of 

.@ mother and 
daughter who ROCHELLE 
are unknowing HUDSON 
rivals 23 Ned Sparks 

Henry Armetta 
wt v 103. 

— mung MOLIFE 
neng jang manoesia toentoet ini adasan tjoema 
Imitation of Life” tiroehan dari pengidoepan aseli. Ini djitoe 

sekali diloekiskan dalam djalannja tjerita jang meloekiskan 
. pengidoepan dari orang-orang sederhana, dari orang-orang se- 
perti jang bisa tertampak di saban hari, akan tetapi toch tidak 
seroeng menjengkrem hatinja penonton setjara jang tidak bisa 
diloepa. 
Ian aa Ini film dari bermoela sampai pengabisan ada menarik. 
uang jang Bap lihat film bagoes haroes djangan kasi liwat. 
LELIATAN SEN INA PPI PERAN ORKES DIK TR TER YEN TER 

  

  

KleermaAkeracnoo! en Cou peur Cursus 
Djalan M-sdjid Lama Paiembarg 

Memeeri prladaran theorjie dan practijk m emotong Jan 
medjahit segala matjam pakaian lelaki, dengan pembajaran 
f &— per bcelan seding lama beladjar hania 1 tahoen Geran 
lie. Daa seg.la a'at-alat beladjar ditanggoeng oleh seknla- 
han dengan Gr tis. Gueroe-gosros Gediplomeerd dan acbli- 
achli. D ega ada sedia Internaat dengan pewbajaran f Ju 
per hoelar. 

Menserggoe dengan hormat, 

M. NOBRDIN THA!S. 

    

    

  

   

   
   

    

     

Yai jumlah ink na 21 Naa 1549 
dan malem brikoetnja 

»SDANCING STAR" 

  

   
       

  

Nona IEA MING CHU ada satoe toekang dansa 
jang soeda djadi kesohor lantaran kepandeannja 
berdansa dan parasnja jang tjantik molek, Lockan 

Ken ar pi Pe jang Kanan ai padonjart ! 

  

aan sos — ng 

Mangga | Besar 

  

    

   Batavia, 
       

      

  

  

    
    

  

  

the World 

Pesenan-pesennan loear Batavia bisa 

kirim rembours. Waktoe pesen minta 

keterangan, bagaimana toelisannja 

haloes, sedeng atawa kasar. Dan 

dari hal warna-warna gagangnja. 

roko ORION 
Kramat 14 Batavia C. 

Tel. 1981 Wi, 

1 se. Graveer nama d 

    

Garantie 

10 tahoer 
Vulpen jang pa 

lag bagoes 
le. Keloearnja tinta 

selaloe tetep dan 
rata. 

2e. Dipakainja enak 

dan memoseaskan 

keinginannya. 

vulpen  denge 

gratis — dariito 

vulpennja tida bi- |: 
sa hilang. 

4e. Harganjamoerah 
sekali. 

Gagang hitam: f 1.5: 
ENI 210 1-25 
sampai f 7.00. 
Gagang waraa-war- 
na: f2r0—f 3,00 
f 350 — f 4,0 sam- 
pai f 12,50. 

Model ,,N” 
Gagang h tam f 2,50 
£ 4,09. ng Streep 
f NN 5). Ga. 
gang Warna- warna, 
f 4,50 — £ 5,50-f 6,60 
BO 

  

  
  

RIALTO BIOSCOOP 
Pas ar Seri en 

  

Djoemahat 23, karkas 24. Tg ito 25 Febr. 40 

“Dengen sanget bangga kita aten stegoe hken: 
Alexander Korda poenja fiim bewa 1ni jang paling 

besar! 

THE DRUM 
Dengen SABU itoe acteur ketjil naen dalem 

ELEPHAN BOY 

»The Drum” memperlihatken pergerakandi Pritsch 
Indi8, waktoe masih satoe poelauJiar dengan per- 
Goedoeknja jarg mssih boewas , 
kali terbit pembrontakan dan perang ssbi' terka- 
dep pada pemerentah Inggris Maha Ksdis Methar 
dari Chirtal ala memseriken 3000 soldidoe jarg 
gagah perkosa dan gap: toenggang koeta, boewat 

maenken rol-rol berkelahian jang heibat. 

Anak-anak tida boleh ronton. 

   

   

    

J. H. GOL DBERG 
SOERABAIA, 

Te EPA — MPR NGS — 

YOTET. SOPPABLIPA (Usru 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden — Batavia-Centrum. 

Inilah satoe-satoenja Hotel Indonesia jang terbesar dan 
termashoer didalam kota Betawi. 
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan 
station Weitevreden. : 
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe hoe- j-—.- 
lanan dengan harga pantas. 
Perkara tarief boleh berdamai Tempat bersih dan rawa- 
tan memoeaskan. 

Menocenggoe dengar, hormat. 

  

    
    Batavia.C. 
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9 
Djikaloe TOEAN din NJONJA Bo. 

aken mendabet : B0 

KATJA MATA | : 
JANG ENAK DibaKenja H-0 
3SABELON TOEAN DAN HI - 
NJONJA PIGI LAEN TOKO. B 

      

   
    

Boleh bajar menjitjil 
u| 

Pergilah pada: : 2 

Toko Radja Katja Mata P 

TOENDJOENGAN 24, 

DJOCJA 
Ta PE MEN PAS 

   

          

   

   

   

    

  

       
Hotel) ITA 

  

D2 Directis 

  

    
GLOBE 

        
  

| Didalam 

sedikit hari lagi 

BIOSCOOP 
moelai pakai 

WESTINGHOUSE 

odir- 
HAWA ADEM 

Conditioning 

@ HAWA KASEHATAN 

  

   

sa | toek memperbaiki segala matjam 

3 | Atoeran laloe lintas, 

2 |jang berhoeboeng dengan Yradht: 

2s3 | auto, : 

s4 |dan jang berhoeboeng dengan 'au- 

  

TIGA MATJAM.- 
SATOE ASALNJA 

F 
. 

SEMOCEANJA BAROE TERBIT |! 
Pembalasannja, 

Oleh SAADAH ALIM. 
Karangan tonil. 

Mr. Bahar tergila-gila kepada is- 

terinja sendiri, tidak diketahocinja 

| 
$ 

F1 

g |bahwa isterinja jang sah. 
Baik dan moedah oentoek diper- 

toendjoekkan perkoempoelan tonil 
amateur. 

  

: Harga: f 0,32. 

PEMIMPIN S 

TOEKANG SPEDA, 

2: | Oleh J. de VOS. 
Pemimpin baik dan lengkap oen 

keroesakan. 

Harga: j0.70. 

Harga: f 0.60 

tobus 

  

Harga f 0,60. 

BATJALAH RESENSIENJA PA- 
LAM s.s. KABAR. 

Dapat dibeli dimana-mana: pada 
agent Balai Poestaka, dikuntor N 
post, pada Kantor BALAI POES- 
Tenan Panen im dakota tempat, 1     
   
     

   PATI A 1. 
DiMINTA | 

Monteur jang tjoekoep penga- 
liman Datang menghadap sen 
diri di Antohandel Twg 
Kebon Sirih No. 4. 1 

Boeat film bitjara. sn 

   
       
      
   

  

   

      

    

  

      
Diminta Artist perempocand 
lelaki jang mempoenjai soea, 
terang. Kirim foto berikoet k: 
terangan sedjelasnja en co! 

   

            
  

ditie pada no. 1696   
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3 3 LEH karena itoe rente 696 

| "Ne djadi tidak dapat dikata- 
| kan tinggi. Dalam hal itoe ada 

KK " “lagi jang baik dikemoekakan. 
— Rente itoe biar sekalipoen di- 
| toeroenkan 2/4 angsoeran tiap 
| tiap boelan tjoema sedikit seka- 
— Ji dipengaroehinja. Misalnja ja' 

Ini, pindjaman f 1000, diloenas- 

kan dalam 6 tahoen, angsoeran 

  

tjoema f 1.—, djika rente itoe 
ditoeroenkan dari 696 sampai 

mendjadi 490. Kalau masa pin- 

Gjaman 8 tahoen perbedaan ti- 

ap-tiap boelan tjoema kira-kira 

FIK 

Post anggaran 4.12A 11 se- 
soenggoehnja post peringatan, 

"tetapi pendapatan toean Soeria 

“ Nata Atmadja tentang itoe, 
— bahwa Pemerintah kalau perloe 

lebih dari 1 setengah ton akan 
memberati post itoe, tidak be- 

— mar. Seperti telah diterangkan 
|. dalam soerat Keterangan (Me- 

. .morie van Toelichting) alinea 
0.6, Pemerentah soeka mendja- 

min 1076 dari djoemlah oeang 
| jang dipindjam sampai seba- 
rjak2nja f 150.000. 

.. Toean jang terhormat itoe 
' roepanja salah paham djoega 

| tentang doegaan Pemerintah 
tentang asal pokok beroetang 

itoe sebagai jang diseboetkan 
|. dalam Soerat Djawaban, seper- 

ti beberapa anggota jang lain- 

Is'n. Salah paham itoe soedah 

diselesaikan dalam djawab Pe- 
merintah kepada t. Soetardjo. 

—. Berhoeboeng dengan permin- 
taan toean Soeria Nata Atma- 
Gja, dapat saja terangkan, bah- 

—. wa Pemerintah soeka member: 

5 keterangan jang lebih landjoet 

kepada Volksraad tentang loeas 

Ga sebabnja beroetang itoe 

. bila telah didapat keterangan 

|. jang tjoekoep tentang itoe. 

    

    
    

  

Toean Soeroso rasanja tidak 

akan tjotjok dengan Pemerin- 
|. tah, tentang benar tidaknja am- 

tenar B. B. Boemipoetera ,,Pe- 

. mimpin anak negeri jang sedja- 

— ti”, sebab anggauta jang terhor 

mat itoe njata sekali mengang- 

gap, bahwa pemimpin2 perkoem 
poelan politieklah jang pada 

tempatnja mendjadi pemimpin 

anak negeri atau pemimpin jang 

,sedjati”, sedang pegawai B.B. 

Boemipoetera tjoema toekang 

| mendjalankan perintah sadja 

— Jain tidak tentang hal perbeda- 
an pikiran itoe, menoeroet pera 

saan Pemerintah tidak per- 

loe dibitjarakan lebih dalam. 

Djika t. Soeroso ada memba 
tja stenografisch verslag pida- 

tc t. Soetardjo anggota jang 
terhormat itoe njatalah akan 

mengetahoei, bahwa perkataan 

saja ada berhoeboeng -dengan 

“oetjapan t. Soetardjo, jaitoe 

bahwa Pemerintah menerang- 

kan, ,,bahwa disini tidak ada 

badan pegawai Negeri bangsa 
Indonesia, jang dalam hal itoe 

: ternama Tan pegawai B.B. 

Indonesia.” Perkataan saja, 

| bahwa jang demikian itoe seka 

1 kali tidak ada dikatakan Pe- 
3 merintah, benar adanja. 

| Toean2 Soeria Nata Atmadja 
“dan Soeroso telah mengemoeka 

|. kan pendapatannja, bahwa sa- 
| toe dari pada sebab2 maka amb 

| tenaar B.B. Boemipoetera me- 
An .oetang na ialah 

  
      

   

   

    
    

     
   

  

   
   
   
    

    
    
   

   
    

  

Fi Huta dan ondardistriet. Dite- 
— rangkan mereka, bahwa berhoe- 

".. boeng dengan pekerdjaan loear, 
wedana banjak djoega assistent- 
wedana terpaksa mempoenjai 

auto sendiri. Wang djalan oen- 
aa: Pena AR auto itoe tiada    

  

3 ” B. dan Oetangnja 

tiap tiap boelan koerangnja | 

    

Beloem selang beberapa lama 
ini, Kantor Reiswezen telah me 
njelidiki 
dienst kepala2 district di Djawa 

perihal — perdjalanan 

dan Madoera. Penjelidikan ini di 
'lakoekan oentoek boelan Sep- 
|tember hingga boelan Maart '39 
' Boekoe 

|tenar2 
tjatatan harian am- 

itoe diperiksa — dengan 
saksama, oentoek mengetahoeci 

semoea perdjalanan dienst jang 
| soedah dilakoekan. Dengan dja 
lan jang demikian ternjatalah, 
bahwa kepala2 district di Djawa 
dan Madoera poekoel rata men- 

djalani k.l. 275 km. dengan me- 

makai atuto tiap-tiap boelan. Am 
tenar itoe djarang sekali mema 

kai kendaraan jg. lain dan ber- 

malam di loear tempat kedoedoe 

kan. 

Hasil pemeriksaan ini sangat- 
lah berlainan dengan jang dika 

takan orang, jaitoe seolah—olah 

perdjalanan jang dilakoekan 

cleh kepala district di Djawa 

itoe amatlah banjaknja, sehingga 

tidak boleh tidak mesti memper- 

goenakan auto sendiri. Didalam 

madjallah salah satoe perkoem- 

poelan amtenar B.B. Boemipoete 

ra pernah dioesoelkan oentoek me 
naikkan wang djalan. Dikata- 

kan disitoe bahwa mempergoe 

nakan auto sangatlah perloenja 
berhoeboeng dengan pekerdja- 

an, sebab setiap boelan poekoci 

rata haroes didjalani 750 km. 

dengan memakai auto. Djoem- 

lah ini hampir tiga kali lipat da 

ri perkiraan jg. diseboetkan ta- 

di, perkiraan jg. soedah dilakoe 

kan dengan sangat teliti oleh 
Kantor Reiswezen. 

Oentoek 275 km. poekoel rata 

diberikan wang djalan f 32.50, 

jaitoe sama dengan 12 sen satoe 

km. 

Dengan mengingat boekti itoe 
semoeanja, sangatlah soesah ba 

gi Pemerintah oentoek menga- 

koei, bahwa wang djalan jang 

diberikan itoe tiada menjoekoe 

pi. Wang djalan 50 pCt. lebih 

tinggi dari jg. diberikan kepa 

da amtenar, jang memboeat de- 

claratie menoeroet boenji Reis 

besluit, misalnja Controleur B.' 

B. di Djawa, Mereka ini hanja 

ngan auto sendiri. Karena per- 

Boemipoetera tsb. tiada sebere 

pa djaoeh, Pemerintah tiada me 

lihat alasan oentoek mengada 

kan sesoeatoe peratoeran mema 

kai auto, sehingga amtenar itoe 

mendapat oeang keroegian seloe 

roehnja atau sebagian jang ter 

besar goena menoetoep ongkos 

memelihara auto itoe. 

Dengan ini teranglah, bahwa 

oemoemnja orang tidak dapat 

mentjoekoepi, tetapi hal itoe be 

loem mendjadi . boekti, bahwa 

tidak ada hal2 jang terketjoea 

li, sehingga perloe menaikkan 
wang djalan bagi amtenar jang 

tersangkoet. - 

Didalam hal ini Kantor Reis 

wezen telah mengambil peratoe 
ran jang. perloe2. Jaitoe moelai 
tg. 1 Januari 1937 wang djalan 
dinaikkan dari f 30.— hingga 

f 45.- dan f 50.—, oentoek dae- 

rah jang soekar.. Jeksktngeri de 

mikian masih ada djoega kesem 
patan oentoek meminta dinaik- 

kan wang djalan, oentoek itoe 

tjoekoeplah mengirimkan kete 

|rangan kepada kantor Reiswe- 

zen tentang perdjalanan jang 

dilakoekan selama 6 boelan.   
  

mendapat 8 sen oentoek tiap ti 

ap kilometer jang didjalani de-' 

djalanan dienst amtenar B.B.' 

mengatakan wang djalan tiada 

PEMANDANGAN 
  

  

Pegawai polisi. 
Mosi dalam volks- 

raad. 

B., goena meloeaskan pegawai 

lam volksraad, telah memadjoe | 

kan pendapatannja, bahwa per- 

loe sekali oentoek mengangkat 

gai anggauta dalam komisi pe- 

njaringan goena menambah 1 

gawai polisi. 
Pembitjara telah memadjoe- 

Wakil pemerintah t. Dros- 

saers, mengatakan, bahwa 

peratoeran sekarang ini berla- 

koe dengan baik. Djadi tak per- 

loe oentoek memperloeaskannja 

dengan tambahan bangsa Indo- 

nesia. Selandjoetnja pembitja- 

ra mengatakan, bahwa so'al 

perbedaan bangsa memang ti- 

dak ada, bahkan dengan oetja- 

pan jang dimadjoekan oleh toe- 

an Soeroso itoe seakan2 dima- 

djoekan soepaja adanja perbe- 

daan bangsa tadi. 
Toean Kerstens memban 

toe dengan memadjoekan perta 

njaan, apakah pemerintah se- 

waktoe2 tidak akan dengan soe- 

ka hati sendiri mengangkat ang 

gauta bangsa Indonesia dalam 

koemisi penjaringan itoe. 

Toean Soetardjo menjam- 

boeng pendapat toean Kerstens 

ini dengan mengatakan, bahwa 

memang ada alasan-alasannja 

toean Kerstens memadjoekan 

demikian itoe. 
Toean Wirjopranoto 

menjatakan, bahwa ia dengan 

golongannja kerap kali menge- 

tahoei, bahwa bangsa Indonesia 

kerap dikebelakangkan. Ia me- 

njatakan, dapat merasai apa 
'jang dimaksoedkan oleh toean 

Kerstens. 
Wakil pemerentah mendja- 

wab oetjapan toean Kerstens, 

bahwa akan dioesahakan oen- 

toek mengangkat anggauta 
bangsa Indonesia dalam koemi- 

si penjaringan, manakala dari 

pegawai polisi nampak bebera- 
pa jang tjakap dan berpengala- 
man. Ini akan dimadjoekan ke- 

pada direktoer B. B. 
Tjoema dalam hal ini jang 

perloe diperhatikan ialah soal 
kepandaiannja orang jang ber- 

sangkoetan. 
Berhoeboeng dengan ini ma- 

ka toean Soeroso tak poeas de- 

ngan djawabnja dan memperta- 

hankan oesoelnja. 

Mosi dipoengoet soearanja 

dan berachir dengan 28 lawan 
13 stem diterima. (jang tidak 

setoedjoe ialah I.E.V., LK.P., 

V.C., Econ. Groep, t. Mussert 

dan t. De Raad). 
  

P. B. P. tjabang Djakarta 

Pengoeroes menoelis: 

Berhoeboeng dengan verlof- 

nja saudara kita Secretaris P. 

B. P. tjabang Djakarta, sau- 

dara kita Halim jang 1 boe 

lan lamanja poelang ke Suma- 

tra, moelai dari tanggal 22 Fe- 

Maart 1940. Kepada sdr. ang- 

gauta P. B. P. tjabang Dja- 

karta jang mempoenjai kepen- 

tingan dengan segala galanja, 

soepaja dilangsoengkan kepada 

sdr. Secretaris II sdr. R oem 

sin, Gang Solutide, kam- 

poeng Ramboetan, Mr, Corne- 

lis. 

  

Dari paberik tenoen Garoet. 

Paberik tenoen Garoet (sa- 
roeng) telah mengirimkan ka- 

lender 1940 jang indah warna- 

nja. Peberik itoe kepoenjaan 

toean Abdullah bin Afiff di Ga-   roet. Terima kasih. 

  

Lini 

Dalam membitjarakan angga | Febr. "40 jbl. sebagai berikoet : 
ran belandja tambahan dari B.- | 

polisi, maka toean Soeroso da- 

djoega bangsa Indonesia seba- | 

lam tangsi veldpolitie. 

kan mosi jang berkenaan de-| 

ngan itoe jang diperkoeatkan | 

djoega dengan toean2 Soe - 

aerdjo.dan. Yamin. 

bruari ini sampai tanggal 26 

| Menghasoet soepaja tidak mem- 
bajar belasting. 

Kemarin kita berikan, perta- 

njaan t. Soeroso jang dimadjoe 

kan pada Volksraad. Dibawah 

djawaban pemerintah 16 

Tiga orang jang dimaksoed da 
lam pertanjaan, berasal dari de- 
sa Kemiri pada tanggal 27 Mei 
1938 atas perentah assistent- we 
dono Singadjoeroeh jang dahoe- 
loe, ditangkap. Kemoedian me- 
reka dibawa veldpolitie ke Ba- 
njoewangi. Disana mereka da- 

Penaha- 
nan itoe dilakoekan berdasarkan 

penoendjoekan2, bahwa orang 

jang bersangkoetan itoe bersalah 

telah mengasoet orang2 sedesa- 

nja soepaja tidak mendengarkan 

perentah2 kepala desanja, dan a- 

gar soepaja tidak membajar be- 

lasting (padjak). Pada hari ke 

tika penangkapan itoe dilakoe- 

kan, kira2 100 orang pendoedoek 

| desa itoe menghadap kepada as- 

sistent-wedono boeat memadjoe- 

kan ketidak senangan hatinja ter 

hadap kepala desanja. Berhoe- 

boeng dengan kedjadian itoe, ma 

ka dengan sepantasnja oleh as- 

sistent-wedono diadakan tinda- 

kan boeat menahan orang2 jg. 

ditangkap itoe disoeatoe tempat. 

Tindakan ini adalah bogat men- 

tjegah kedjadian2 jang tidak di- 

ingini. Dan mereka itoe oleh o- 
rang banjak diseboet sebagai o- 

rang jang mengasoet. Pemerik- 
saan sementara atas orang2 .jg. 

menghadap kepada assistent-we- 

dono itoe menjatakan, bahwa o- 

ileh karena boekti tak tjoekoep, 

orang2 jang disangka pada ber- 

moela itoe tidak dapat ditoen- 

toet teroes. 

Assistent-wedono itoe ada la- 

lai tidak melandjoetkan pengoe- 
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| terboekti tidak benar. 

| han2 jang terdapat dalam soerat 

  

  

    

Lembaran ke doea Pagina I. 
Maa PAI KE aa nyala, SEE 

  

TOKO ISMAIL DJALIL 
  

  

PINDAH P. 

Persediain 

SERVICE" 
AN rendahkan. 
Manufacturen 

Batik, 

Tenoenan 

Klontong enz. 

Mongter (Staltjes) 
| dikirim pertjoe- 
ma yialooper kita, 
kalau diminta. 

Tel. 4356 WI. 

lah njata. 

    

Ditempat jang baroe ini se- 

gala prijs' barang dapat di- 

Inilah, oesaha kita jang te- 

Diharap langganan akan soe- 

ka oedji boektinja. 

SENEN 163 

    

  

roesan perkara ini pada waktoe 

nja. Sehingga orang2 jang dita- 

han itoe beberapa hari lebih la- 

ma ditahannja dari pada semes- 

tinja berhoeboeng dengan hasil 

pemeriksaan itoe. Dalam hal ini 

Resident Besoeki telah mengirim 
kan sepoetjoek soerat jang me- 

njatakan ketidak senangan hati- 

nja kepada bestuursambtenaar 

terseboet. 

Berita, bahwa tidak ada dila- 

koekan penjelidikan tentang pe- 

ngadoean terhadap kepala desa, 

Toedoe- 

soerat pengadoean — soerat2 ka 

leng —, diselidiki dan tidak ber- 

alasan. Oleh karena itoe terha- 

dap hal ini tidak diadakan peme 
riksaan. 

LSI. tjabang Djakarta. 

Soesoenan pengoe- 

Ie sub Aa Ore:   Pengoeroes harian sementa- 

ra ,,Ikatan Sport Indonesia” tja 

bang Djakarta jang terdiri dari 

toean2 Mr. K. Poerbopranoto, 

sebagai Ketoea dan R. 5. Dja : 

jamihar dja sebagai secretaris | | 

      

| Kena bui Denada Petjandran : | 
    

alap roemah 

Kapankah ada 

Tiga roemah pendoedoek Petjan- 

dran diangkat gentengnja 

Karena tidak bi- 

sa membajar pa- 

dana hk. 

Dari roemah ini kemoedian ki 

ta mendjoempai orang jang poe 

nja roemah lainnja jang djoega 

gentengnja telah ditoeroenkan 
desa. 

Jang poenja roemah itoe ia- 

lah seorang kakek2 jang oemoer 

nja soedah 70 tahoen lebih, dan 

pada ketika kita datang ia be- 

loem lagi poelang dari kota, ka 

rena saban hari pergi minta2 ke 

Menteng, Pasar Manggis, Mes- 

ter dll, dan kadang2 dia 10 hari 
tak poelang. Kebetoelan kata- 

nja, pada hari itoe ia akan kem 

bali dari tempat minta2nja, ke 

roemahnja jang didiami oleh a- 

nak kewalonnja. 

Bapak inipoen terkedjoet sa- 
ngat dan diwadjahnja terba- 

jang kesedihan, mentjeritakan 

pada kita bahwa genteng roe- 

mahnja telah diangkat orang, 

sedang sebetoelnja jang poenja 

hoetang pantjen itoe boekan di- 

a, akan tetapi anak kewalonnja 

jang kebetoelan seroemah de- 

ngan dia. 

Waktoe kita tanjakan, apa 

pekerdjaan anak kewalomnnja, 

maka anak kewalon bapak toe- 

kang minta2 itoe menerangkan,i 

bahwa dia tidak mempoenjai 

pekerdjaan, dan waktoe gen   
teng roemah bapak kewalonnja 

  

  

pendoedoek, 

perbaikan rakjat 
jang melarat itoe ? 

IN (Penoetoep) 

mace diangkat oleh desa, maka 

olehnja poen dikatakan pada 

kepala desa, bahwa roemah itoe 

boekan hak dia, akan tetapi ada 

lah hak miliknja bapak kewalon- 

nja dan dia betoel diam disitoe a- 

kan tetapi tidak mempoenjai 

hak apa2 atas roemah itoe. 

Djoega roemah bapak itoe di 

angkat gentengnja jang banjak 

rja 225 boeah. 
Dari tempat itoe laloe ki- 

ta pergi menemoei lain-lain 

orang sambil menanjakan, apa- 

kah pantjen itoe memang soe- 

dah dari doeloenja, dan kita da- 

pat djawaban dari mereka bah- 

wasanja oeang pantjen itoe ba- 

roe diadakan pada tahoen 1939 

Gan sebeloem itoe pendoedoek 

hanja mengenal oeroesan desa 

jang banjaknja hanja f 1.30 boe 

at satoe tahoen sedang pantjen 

f 0.50 boecat sepoeloeh boelan. 

Perbandingan oepah membatik 

sangat rendah 

Diroemah dan 

dibengkel. 

Dari beberapa pendoedoek 

jang sedang mengerdjakan ba-' 

tik kebanjakan terdiri dari 
orang2 perempoean kita men- 
dengar jang pekerdjaan mem-' 

batik itoe hanja dibajar 2 sen 

selembarnja, dan bisa siap da- 

lam tempo satoe setengah hari. 

Oemoemnja kata  pembatik 

kepada kita-oepah oepah jang 

diberikan dipabrik 3Vsen selem 

barnja, bila dikerdjakan diroe- 

NAN 
sa 

1 

  

penningmeester, telah diganti 

pengoeroes baroe jg. tetap, dise 

babkan beliau masing2 telah 

mendjabat sebagai penoelis da- 

ri €.B. I.S.I.- dan Ketoea 

dari: P, Te: D, 

Soesoenan pengoeroes baroe 
itoe adalah sedemikian : 

Ketoea Dr. Moewardi (Djo- 

harlaan 8, Penoelis t. Samsoe- 

din (Kebonsirihpark 34), se- 

dang penningmeester Dr. R. 

Hendarmin (Kramat 172). Se- 

bagai komisaris ialah wakil da- 

ri masing2 bond, jaitoe wakil 

dan VI POT PDA, 

peba. Pe pr Pen 

Oi Pb PP Bel pe. 

Se Meradan TAG “ 

Komisi jang terdiri dari Mr. 
Soemanang, Dr. Moewardi dan 

t. Roesli telah didirikan poela, 

jang goenanja oentoek menjeli- 

diki tentang penerbitan madjal : 
lah sport oemoem, dan t. Mr. 
Soemanang diserahi poela me- 
njelidiki tentang moengkin ti- 
daknja mendirikan I. S. I.- 

“sportmagazijn di Djakarta. 

: (/Antara”). 

  

 Hoedjan toeroen, roemah terbe 
nam 1,20 meter 

Kepala kampceng mengangkat mah oepah itoe toeroen 1/5, sen, 

seperti jang 315 sen mendjadi 

3 sen, sedang jang 2V,sen ada 

Gjoega jang sampai 1V, sen. 

Oentoek mendapat oepah 

jang banjaknja 10 sen sadja 

saja haroes bekerdja membatik 

lamanja 2 atau 3 hari kata pem 
batik kepada kita. 

Bagaimanakah 

kan membatik itoe? 
mengerdja- 

Moela2 kain poetih dibeset, 

digosok, dirorod, ditadjin laloe 

didjemoer. Setelah kering didje 

moer laloe digetok, dan oentoek 

ini mereka koeli2 disitoe menda 

pat oepah jg. banjaknja f 7.-'se 

dang oentoek loonbelasting dia 

mesti membajar 7 x 4 sen, se- 

hingga jang diterima oleh koeli 

itoe hanja f 7.- f 0,28 — f 6,72. 

Mereka boleh tidoer dipabrik 

itoe dan ada djoega jang men- 
dapat makan dari pabrik jang 

nantinja dipotong oleh jang poe 
nja pabrik ongkos makan mere- 

ka ialah 15 sen tiap2 harinja, 

sedang dilain pabrik ada djoe- 

ga jang diberi beaja, djoega 

dengan dipotong dari pembaja- 
rannja. 

Poekoel 4 pagi mereka mesti 

kangoen dan baroe djam 10 ma- 

lam mereka berhenti bekerdja. 

Disemoea pabrik2 kebanja- 

kan jang bekerdja membatik 
(menembok) adalah kaoem pe- 
rempoean, dan oepahnja dihi- 
toeng potongan, ada jang men- 
Capat 5 sen seharinja ada poela 
jang mendapat 714 sen, 10 sen 
dan paling tinggi menoeroet me 
reka oepahnja hanja sampai 
1215 sen. 

Setelah djam 6 sore dan ka- 
rena hari masih mendoeng se- 
L loe, laloe kitapoen minta per. 
misi dari mereka. 
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1 KISTIVA Sennccor| 

2 : ELOMBANG international 

.G tambah hari tambah men- 

@jadi hebatnja, nampaknja hen- 

| ke barat ke timoer dan ke oeta- 

8 jang sematjam ini soenggoeh 
membikin siboeknja pemerin- | 

itah di London. dan membikin 

k roewet pikiran ahli negara di- 

sana itoe, karena sangat banjak 

'mempoenjai oeroesan dan soal 

soal jang bersangkoet paoet 

(disana sini......... : pemerintah | 

Mesir mendapat koendjoengan 

jang tak ada henti-hentinja, se- | 

'soedah Generaal Weygand ber- 

koendjoeng kesana tempo hari, 

datang poela kesana ahli diplo- | 

maat Inggeris jang tiada asing 

lagi, ja'ni Captain Anthony 

Eden, koendjoengannja ke Cai- 

ro itoe soenggoeh sangat menda- 

dak, dengan tiada chabar dan 

berita lebih dahoeloe, roepa- 

Gilakoekan oleh Generaal Wey- 

gand ke sama itoe, tiada bero- 

leh hasil jang  memoeaskan, 

maka dari itoe roepanja peme- 

rintah di London merasa per- | 

loe oentoek mengoetoes djago- 

nja Anthony Eden goena mengi- 

kat hati pemerintah Mesir, 

jang walaupoen sebenarnja soe- 

dah terikat......... tapi nampak- 

nja beloem begitoe memoeaskan 

tapi disamping itoe orang dja- 

ngan loepa apa jang pernah ki- 

“ta katakan seminggoe jang la- 

loe tentang tertjiptanja perdjan- 

Gjian, antara Djerman — Roes 

jang hendak membawa dan me- 

ngangkoet bahan-bahan jang di 

hoetoehi oleh pihak Djerman 

“dari Iran—Persie........., G2 

djoestroe kini perdjandjian an- 

tara kedoea pemerintahan itoe 

menoeroet warta dan berita 
jang sampai disini soedah sa- 
ngat diperloeaskan, jah! soeng- 

goeh tak ada soeatoe negeri 
lain poen jang pernah mendoega 

bahwa antara kedoea belah pi- 

hak bisa tertjapai persahaba- 

tan jang begitoe mendalam..., 

soenggoeh diloear doegaan..., 

kini setelah Captain Anthony 

Eden mengoendjoengi Cairo 
'dan beraudientie dengan King 
Farouk dan soedah barang ten- 

toe dengan lain-lain ahli nega- 

ra di sana itoe tak ketinggalan, 

ia ini mengatakan hasil per- 

koendjoengannja — kelak  me- 

moeaskan, dan dikatakannja 
bahwa sikap dan politiek pe- 

merintah Mesir ada begitoe li- 

tiin dan tjermat sekali, tapi 

oedjarnja poela, lamoen sede- 

mikian kita ja'ni Inggeris boleh 

berharap pertolongan jang se- 
waktoe-waktoe bisa diharap 

| dari pihak Mesir......... , dan ber 

samaan dengan saat perkoen- 

djoengannja manteri Inggeris 
'itoe, Premier  Minister Mesir 

Ali Maher Pasha mengeloear- 

kan keterangan bahwa pemerin 
tah Mesir sekali-kali tak akan 

soedi mengirimkan tentaranja 

ke Eropah........., Chabar sema- 
tjam ini boleh kita anggap cha- 

bar gembira djoega, ja memang 
begitoe, 

ngingat kepentingannja Mesir 

sendiri dan keboetoehannja ke 
pada tentara jang banjak dan 
lengkap lebih2 pada dewasa se- 

karang .ini, memarng tiada 

moengkin bagi Mesir oentoek 
mengeloearkan tangan bantoe- 

. kedoedoekannja sekarang ini 
'memboetoehi sangat banjak ten- | 

| tara..., memang boekan Mesir 
. jang perloe menolong, tapi diri- 
.nja sendiri jang boetoeh kepa- 

“Ga pertolongan, lihatlah oen- 
Age TN bagaimana kini ten 

  

    

    
selatan, keadaan | 

perkataan, 

ladalah selamatnja Inggeris..., 

ahli 

tetapi me- 

Rani 

€ Isembnng Tami TaNGnst makin 

mendjadi 
CABINET JURIE TERPAKSA BOEBAR. 

“Oleh: BAFAGIH. 

ba Inggeris dari segenap pe- 
hak datang membandjir ke Cai- 
ro dari semendjak beberapa 

“dak meloeas ke kiri kekanan, | waktoe jang silam dan baroe 

baroe ini datang poela sedjoem- 
lah besar tentara Inggeris dari 
Australia dan New Zeeland, ma' 
|loem kedoedoekan Mesir me- 
| mang sangat berarti bagi kese- 
lamatan Inggeris, dengan lain 

selamatnja. Mesir 

Gan di lain djoeroesan nampak 

dengan negeri Pharao itoe. 

Kembali lagi kita kepada po- 
kok kedatangannja Anthony 
Eden ke Cairo itoe..., pada he- 

| mat kita tidak lain maksoednja 

hanja goena mentjoemboe pe- 

merentah Mesir oentoek mentjo 
ba sebisa dan sedapat moengkin 
oentoek menghalangi niat pe- 

marentah Iran jang hendak ber 
'djabatan dengan Djerman-Roes, 

nja perkoendjoengan jang telah | 
|gi Inggeris oentoek menghala- 

karena tidak ada djalan lain ba- 

ngi maksoed pemerentah di Ta- 

heran, ja, jang masih terloeang 

'hanja dari pehak Cairo sadja, 
sedang lainnja soedah tertoe- 

toep, alias boentoe..., berhasil 

|atawa tida'nja beloem dapat ki- 
ta pastikan, tapi sebagaimana 

biasa kata kita, selama Iran hen 

Gak mempertahankan kenetra- 

lannja selama itoe tiap-tiap 

langkah oentoek mengkelokkan 
politieknja akan menemoei ke 
|kandasan dan kegagalan. 

Gelombang politiek di Anka- 
ra poen minggoe ini mampaknja 

tadjam kembali karena baroe2 

ini pemerintah di sana telah 

mengeloearkan pembelaan na- 

tionaal, jang mana menoeroet 

ahli jang mengetahoeinja 

tindakan sematjam ini tidak di 
lakoekan hanja bila marabaha- 

ja tampak membajang, dan 

Gjoestroe setelah pengoemoe- 
man tadi, ahli-ahli politiek dan 
diplomaat Toerki tambah siboek 
berdaja dan beroesaha...... , tapi 

di saat itoe djoega, jang berba- 

rengan dengan pengoemoeman 

tadi, onder secretaris loear ne- 

geri Toerki waktoe di interview 

oleh Correspondent Albalagh, 
ada mengatakan bahwa Toerkia 

masih tetap pertjaja akan ter- 

ajaganja perdamaian di Balkan 

dan 'Toerkia menghadapi hari 
jang mendatang atau ,,To mor- 
row” dengan ketabahan dan ke- 

tenangan, sambil ta'loepa mem- 
peringati perhoeboengan baik- 
nja dengan pemerentah Italia ... 
maka berkenaan dengan itoe 

nampak djoega bahwa Toerkia 

tidak begitoe chawatir akan se- 
rangan jang moengkin terdjadi 

dari pehak Roes, tapi sebaliknja 

pemerentah Di Ankara itoe ada 

bimbang tentang sikap Italia, mo 
mok garoeda Roma ada lebih ber 
bahaja baginja dari sepak ter- 

| djangnja Stalin. 

Tambah hari tambah njata 

kepelikan kedoedoekannja Toer 
kia itoe, dan pada hemat kita 

memang soenggoeh kedoedoe- 

kannja di tengah2 gelombang 
jang hendak memetjah itoe, dan 

gerak Italia ada lebih berbaha- 

ja baginja dari pada langkah 

Roes dengan Stalinnja. 

Kemoedian achir warta jang 

kita terima minggoe ini, adalah 

itoe warta jang mengatakan 
bahwa Cabinet Nuri Elsaid Pas 
|ha, Cabinet Irak, telah boebar 

annja kepada Inggeris, karena | , lebih djaoeh kita ada me- ...... 

nerima warta bahwa Sir Nuri te- 

lah memadjoekan permohonannja 
oentoek mengoendoerkan diri 
dari Cabinetnja itoe kepada Al 
wasy Amir Abdul Ilah, permo- 
honan mana telah di terima,   dan kemoedian warta lain me- 

BANDOENG. 
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DJAWA BARAT 

Pembantoe menoelis: 

Zaakwaarnemer - LM. Tarore di 

tangkap. 
Pada hari Saptoe malam |.k. 

djam 8, LM. Tarore salah seo- 
rang zaakwaarnemer jang terke 
nal (?) telah ditangkap diroe- 

'mahnja. Dari sana laloe dibawa 
ke kazerne Veldpolitie Tjigere- 
leng, kemoedian teroes dibawa 
ke sectie politis, dan selandjoet 
nja pada djam 11 malam diba- 
wa ke Tjiandjoer. Kabar lebih 

djaoeh jang mendjadikan sebab 

itoe jalah hal sehelai soerat ka- 
leng (anoniem). 

Doedoeknja demikian: pada 

soeatoe hari ia mendatangi sa- | 
lah seorang Loerah desa regent- 

schap Tjiandjoer, mengatakan 

jang ia mendjadi salah seorang 

correspondent dari s.k. meneri- 

'ma soerat boedeg, jang isinja 

mendjelekkan nama baiknja 

loerah terseboet. Kalau loerah 

itoe soeka damai soerat itoe ti- 

dak akan dimoeat dalam sk.nja, 

sesoedahnja tawar menawar ten 

tang pemberian keroegian maka 

soenggoehlah ia ta' akan moeat 

kan soerat boedeg itoe dalam 
sk.nja. Tetapi loerah itoe boekan 

seorang jg. bodoh, hal itoe laloe 

diserahkan pada jang wadjib. 

Ketjoeali jang terseboet dia- 

tas poen banjak poela hal-hal 

tentang koerang djoedjoernja 

ini orang. Oleh karena sekarang 

sedang dalam pengoesoetan po- 

litie, agar ta' mengeroehkan oe- 

roesan, kabar ini kita toelis se- 

kian doeloe. Lain hari tentoe 

akan menjoesoel kedjelasannja. 

Beberapa perempoean desa men- 

djadi goendoel. 

Kita mendapat kabar, bahwa 

didesa 'Tjipahoe, district Dar- 
maradja (Soemedang) pada soe 

atoe pagi ada beberapa orang 

perempocan mendjadi terke- 

djoet, karena tidak tahoe sebab 

uja mereka poenja ramboet dja- 

di rontok Kedjadian jang loear 

biasa ini soedah tentoe laloe 

mendjadikan bingoengnja, dan 

laloe dirapportkan pada jang 

wadjib. 

Kemoedian laloe diadakan pe 

meriksaan oleh prof. Dr. Thier- 
felder, dan kenjataan, bahwa 

jang mendjadikan sebab goen- 

Goel itoe, berhoeboeng kebanja- 

kan memakan boeah lamtoro 
(mlandingan Jav.) atau petai- 

tjina. 
  

ngatakan bahwa Cabinet moeng 

kin di bentoek dengan selekas- 

nja oleh Rasjid Ali Alkailany, 
Gan menoeroet kalangan di Lon 

don, pertoekaran Cabinet Irak 
itoe katanja tidak akan berarti 

bahwa sikap loear negeri dari 
Irak akan berobah..., djadi te- 

tap berdiri di sisi Inggeris. 

Boebarnja Cabinet Nuri itoc 
tidak mengherankan, karena 

soedah mendjadi kebiasaan di 
Irak bahwa cabinet ta'ada jang 
pandjang oemoernja sampai 

doea tahoen, karena menoeroet 
pendapat ra'jat Irak, cabinet 
jang terlaloe lama tahan berdi- 
ri, kelak meloepakan kepenti- 
ngan ra'jat. 

Begitoelah dahoeloe, dan kini 
| sambil menoenggoe berita jang 
lebih landjoet..., disana tampak 
oleh kita jang Yaman negeri 
jang di bawah pemerintahan 
Imam Yahja Hamidoeddin soe- 
Gah moelai bangoen dari tidoer 
nja jang njenjak itoe, dimana 
kini pemerintah sedang me- 
rgambil banjak ahli2 Irak oen- 
toek memperbagoes keadaan di 
sana, dan baroe2 ini 100 orang 
ahli Irak telah sampai poela di 
sana..., dus, selamat bangoen!!! 

  

    

      
Dengan kedjadian terseboet | 

ia |, teringatlah kita pada 20 

'tahoen laloe, poen kedjadian 

Iitoe diderita oleh berpoeloeh ia 
Imalah beratoes pendoedoek on- 

derd. Kalidawir (Toeloenga- 
Igoeng). Itoe tempo kalau kita 

'berdjalan2 di sepandjang on- 

'derd. terseboet, nampaklah be- 

berapa kepala laki-laki maoe- 

poen perempoean bersama goen 

doel mentolos. Sedang jang mer 

djadikan sebabnja ta' lain ka- 
rena kebanjakan makan lamto- 

ro. Tetapi lambat laoen itoe ram 

boet toemboeh poela sebagai se 

beloemnja. 

Organisasi pentjoeri. 
Empat pemoeda 

Belanda ditang- 

kap. 

“ 

Kita mendapat kabar empat 

orang pemoeda Belanda telah 

ditangkap oleh hoofdrecher- 

cheur V. d. L. waktoe ia men- 

djalankan rolnja mentjoeri per 

kakas sepeda di gang gedoeng 

K.S.B. 
Ternjata ini empat pemoeda 

jang oemoernja 17 a 18 tahoen 

dan masih bersama bersekolah, 

telah mendjalankan beberapa 
kali pembongkaran, dalam to- 

ko2 dan roemah sekolah, oen- 

toek mentjoeri barang2 jang 
berharga besar. Mereka telah ma 

soek dalam radiolaboratorium, da 

lam opticien K.S. dan barang 

jang ditjoeri itoe boekan harga 

sedikit. Barang2 tjoerian itoe 

dibagi empat dan kemoedian di 

simpan dalam roemah orang 

toeanja masing2. Ini barang2 
mereka beloem bisa mendjoeail, 

tetapi barang2 dari perkakas 

sepeda moedah mereka mendjoe 

alnja. Ketjoeali kenjataan poela 

bagaimana beraninja itoe can- 

didaat bandit, mereka telah ber 

Isama melarikan seboeah autc 

jang tidak didjaga di Krakatau- 
Iweg, dibawa ke Tjitjadas. Sam- 

pai disini auto itoe mogok ka- 

rena kehabisan benzine, kemoe- 

dian itoe auto ditinggalkan di- 

sitoe tetapi semoea onderdeel- 

nja jang dapat dibawa telah le- 

njap. 

Sepandjang pendapatan kite 

perboeatan jang demikian itoc 

tidak lain dan tidak boekan boe 

ahnja membatja roman2 jang 

berhoeboengan dengan itoe dan 

kedjadian2 jang kerap ditonton 

dalam bioscope. 

Perempoean membikin arak 

gelap. 

Landraad Bandoeng telah me 

meriksa perkaranja seorang pe 

rempoean bangsa Indonesia, 

tinggal di kampoeng Kebontang 

kil Bandoeng. Ia dipersalahkan 

memboeat arak zonder izin. Ka 

rena terang kesalahannja maka 

ia oleh hakim diberi hoekoeman 

denda f 300.— atau kalau tidak 

bisa membajar boleh diganti 

hoekoem badan 100 hari pendja 

ra. 

Bc. Tatali Wargi. 

Bank cooperatie ,,Tatali War- 

gi” Bandoeng telah genap oesia 

rja lima tahoen dengan kema- 

djoean jang pesat. 
Berhoehoeng dengan itoe, ma 

ka oentoek memperingatinja te- 

lah diadakan perajaan pada ma 
lam Senin tanggal 18—19 Fekr. 

40 digedoeng Himpoenan Soe- 

dara. 

Perhatian sangat besar. Pk. 8 

ketoea memberi selamat kepada 

jang hadlir, laloe dibentangkan 

nja dengan djelas tentang toe- 

djoean dari Bc. T. W. itoe. 
Oentoek meramaikan peraja- 

an itoe, moelai pk. 9 dipertoen- 

djoekan wajang golek dalang 

Atmadja jang sangat popoeler 

dari Tjigabar sampai pagi hari. 
Pembitjaraan2 dan pertoen- 

djoekan wajang itoe disiarkan 

oleh radio ketimoeran Vorl.   

DJAWA TENGAH 

KEBOEMEN. 

Pembantoe kita menoelis. 

Koesirbond dan Sopirbond. 

Sebagaimana orang tahoe bah 

wa dalam kota Keboemen seka- 

rang orang sedang giat berlomba 

lomba dalam partai, jaitoe da- 

lam Parindra dan Gerindo, se- 

bab disitoe sekarang soedah ter 
atoer tjabang Parindra dan Ge 

rindo. 

Koesirbond dan Sopirbond 

poen soedah berdiri djoega, ja 

|itoe Koesirbond atas oesahanja 

Gerindo, sedang Sopirbond atas 

oesahanja Parindra. Menoeroet 

soesoenan Pengoeroes Parindra 

jang baroe2 ini diadakan, ter- 

njata bahwa Parindra menda- 

pat tenaga baroe kedoea orang 

rechtkundige, jaitoe toean Her- 

man dan toean Soerjo. 

Moedah-moedahan kedoea tja 

bang partai terseboet diatas 

mendapat kemadjoesan dengan 

pesat. 

Doenia persepak-ragaan mendapat 

kesoekaran. 

Di Keboemen banjak djoega 
perkoempoelan - perkoempoelan 
sepak raga. Setengahnja doe- 
loe ada djoega jang  me- 
njewa tanah di Pedjagoan oen- 
toek bermain, tetapi sekarang 
roepa-roepanja berhoeboeng de 
ngan kesoekaran oeang, tanah 
lapang Pedjagoan itoe sekarang 
soedah tidak terpiara baik. 

Sebagian besar perkoempoe- 
lan2 sepak raga itoe dapat ber- 
main dialoen-aloen, sebab seki- 
an lama, moelai doeloe2, aloen2 

itoe boleh dipakai dengan gra- 
tis. Tetapi sekarang, tersiar ka 
bar bahwa moelai tahoen ini re 

gentschap memboeat peratoeran 

bahwa aloen2 Keboemen tidak 

boleh 'dipaki bermain bal de- 

ngan gratis, melainkan haroes 

dengan menjewa. Tiap2 club apa 

bila seminggoenja bermain sa 

toe kali, dalam seboelannja ha- 

roes menjewa seroepiah. Apabi 

la bermain doea kali, haroes me 

njewa doea roepiah. 

Volksschool jang terlantar. 

Pada oemoemnja Volksschool 

jang tiga kelas itoe ada goeroe- 

aja doea orang, jaitoe kelas I 

dan II dipegang seorang goeroe, 

dan kelas III seorang goeroe la- 

innja. Tetapi Volksschool Man- 
gli, onderdistrict Koeawarasan, 

Karanganjar, soedah lebih tiga 

boelan ini hanja dipegang oleh 

seorang goeroe sadja, karena 

goeroe kepala jang berdiploma 

N.S. dibenoemd disekolah TI. 

Djadi tinggal seorang goeroe 

bembantoe sadja jang menga- 

djar tiga kelas, jaitoe I, II,dan 

II. Bagaimana bocah seorang 

goeroe mengadjar tiga kelas, 

tentoenja toean2 dapat mengira 

ngirakan sendiri. 

Bertemoe boepati. 

Kita mendapat kabar, baroe2 

ini Hoofd Centraal Persatoean 

Goeroe Regentscap Keboemen 

soedah mengoetoes tiga orang 

pengoeroes, jaitoe toean2 Tjok- 

ro soedarmo, Tjokrodiwirjo dan 

Pandi, masing2 Voorzitter, Sec 

retaris dan lid, boecat mengha- 

dap pada regent Keboemen. 

Maksoed audientie itoe menjam- 

paikan poetoesan2 congresnja 
bada boelan Poeasa jang soedah 
lalee itoe. Bagaimana hasil au- 
dientie itoe, sekarang beloem 
tampak, baiklah kita toenggoe 
dikemoedian hari. 

  

SOLO. 

Roemah roboh karena angin 

Naik djadi 60 
boeah: 

Aneta mengabarkan dari So- 
lo, bahwa djoemlah  roemah 

jang roboh karena angin poe- 

joeh, jang lebih doeloe kemarin 

dikabarkan itoe, kini naik djadi 

6C boeah, setelah diadakan peng   hitoengan jang landjoet.   

| ryiLaryjap. 
Perda berkembang di Tjilatjap. 
Atas oesahanja P.M.I. disini, 

maka telah berhasil dapat men- 
dirikan ,, Perserikatan Pemoedi 
(Perda). 

Dalam rapatnja pendirian, a 
da dihadliri oleh wakil-wakil da 
ri: P.M.L., Peyaoeda Moehamma- 

|dijah, Penoendjoek Moeda (dari 
Penjadar), PerSatocan Pemoeda 
Taman 

Surja Wirawan. 
Perda teroes 

Siswa (P.P. T. S.) “dar 
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bisa didirikan 
dan sementara anggotanja terdi 
ri dari P.M.L., 

moeda 

bisa menggaboengkan diri. 
soenan 
berikoet: 

Secretariaat dari Pemoeda Moe 
hammadijah, t. Soedirman. 

Secretariaat dari Fe t. Soe 
mardjo. 

Bendahari dari P.P.T.S. t Tho 
hirin. 

Soe 
pengoeroes ada seperti 

Ikan laoet lakoe banjak. 

Peroesahaan ikan di Tjilatjap, 
jang tempo hari pernah kita ka- 

karkan di ini soerat kabar pada 

ini waktoe ada mendapat pasar 
lebih logas. 

Sebagaimana diketahoei, bah 

wa ikan basah”? jang didjoeal 

di Bandoeng atau Garoet, biasa 

nja dapat dari laoetan lor Tji- 

rebon atau Tegal. 
Ini waktoe, berkoeboeng de- 

ngan angin laoet begitoe. keras, 

maka toekang ikan di Tjirebon 

kiranja koerang berani mentja- 

ri ikan, sehingga semoea per- 

mintaan ikan basah teroes lang- 

soeng ke Tjilatjap. 

Oentoek memenoehi semoea 

permintaan ini, setiap harinja 

bisa dikirim ratoesan kg. ikan 

basah dengan direndam ijs boe- 

at di Bandoeng, Garoet Tasik- 

malaja dan Djokja. 

Setiap hari makelaar ikan me 

noenggoe pendapatan ikan di 
tempat pendjaringan. Maka de- 

ngan sendirinja harga ikan men 

djadi sedikit naik, sampai kira- 
kira 3096. Soenggoehpoen angin 

laoet di sini pada ini waktoe 

ada loear biasa besarnja, te- 

tapi orang teroes berdaja oepa- 

ja boeat mendapat ikan seba- 

njak-banjaknja, oentoek bisa 
memenoehi semoea permintaan 

dari loear Tjilatjap. 

- Gantoeng diri. 

Bok Tirtarana dari -desa Ka- 

rangtaloen soedah begitoe ne- 
kat, djiret lehernja dengan ikat 

pinggangnja sendiri, laloe meng 
gantoeng diri di dapoernja. 

Perbogatan ini oentoeng lekas 

diketahoei oleh keponakan lela- 

ki bernama Kemis jang dengan 

seketika itoe, tali gantoengan 

dipoetoeskan pakai arit. 

Bok Tirtarana tertoeloeng dji 

wanja, tetapi di lehernja ada 

terdapat tanda-tanda geseng be 
kas tali. 

Lebih djaoeh dikabarkan, bah 

wa sebeloem Bok Tirta melakoe 

kan itoe perboeatan, ia soedah 

menderita sakit panas, lamanja 
kira 8 hari. 

Wargo Wandowo dengan sosial. 

Warga Wandowo jang berma- 
in di Tjilatjap dapat 1 boelan 

lamanja, sekarang pindah ke 

Maos. 

Dalam 3 hari jang pengabisan 

Wargo Wandowo telah membi- 
kin pertoendjoekan oentoek der 

ma pada korban bahaja angin 
di Sidaredja. 

Sebagaimana diketahoei, bah 

wa di Sidaredja tidak koerang 

dari 100 roemah jang roeboeh 

karena angin besar, sehingga 
ratoesan orang poela jang kehi- 
langan roemahnja. Seorang te- 
lah melajang djiwanja dan be- 3 
berapa orang jang loeka. 

Wargo Wandowo, sebagaima- 
na biasa telah lakoekan peker- 
djaan sociaal atas permintaan 
comite, seperti djoega jang te- 
lah dilakoekan di Ll. tempat.    

  

PP.T-S. dan: Pe- Ips 
Moehamadijah, Persa- - 

toean pemoeda jang lain beloem 

            

    
       

        

          

       

  

    

   

  

         

      
    
       

  

       

            

           



  

-|moeanja pembitjara ini bermak 
| soed memberi selamat dan poe| 

'doek Tionghoa dan LE.V. Kese 

  

   

     
    

    

   
    

    

  

     

    

   
   

    

  

     

   

     

   

ng boleh djoega. 
oem, kadang-kadang zon- 

" kasi liat bangg, orang ka- 

Bedjat sering kasi batja 

gap kebanggaan, ta- 
aaking, kasih kenal. 

Pembangoen” barangkali 

ron Mhthuraepeck djoega 

Boeng A, Tj. biar baroe moen 
el tapi special deroesannja, 

loea: negeri, sampai ka- 
taoe pajah, sering berhoe- 
an sana-sini, sering ngintip 

tjoeman perloe boeat bikin 

tja lebih ,,njamleng” ba- 

roes oleh boeng H. Ti 
| Tjk, sama djoega. 

h satoe pembatja kira, 

i dengkoel bang Bedjat. 

ya namanja, malah boeat 
p tja ,,Pemandangan” 'ka- 

iwan lama, kawan toea, jaitoe 
Kampret jang maha-se-   

a di ,,Pembangoen”. Jang 
Bedjat heran, dia kog ma- 

moeda2 djoega, malah ro- 
seperti lebih klimis, 

bang Bedjat makin lama 

e 

boeat rubriek pemoeda 
djoega, boeat isteri ada 
2 dengan Nji Goegahnja 

g koeboeran. Malah pe- 

es rubriek ketawa ada sen 

eman orangnja mah dja- 

etawa. : 

3: pembatja boleh pilih. 
as pilih ngabatjanja, dja- 
pilih orangnja. Maar ka- 

au toch maoe milih orangnja, 
bang Bedjat memoedjikan diri. 

: BANG BEDJAT. 

Anoegrah songsong koening. 

Sebagaimana telah tersiar da 
lam s.s.k. bahwa boepati Tjila- 

tjap ada mendapat anoegrah 
pa koening. 

  

“Pada malam Rebo j.b.l. pene 
an officieel telah dilang- 

engkan di Pendopo kaboepa- 
dengan mendapat koendjoe 

n dari pembesar-pembesar 
tentara laoetan dan dara- 

i dari regentschap Tji 

i beberapa Gouverne- 
st, Tionghoa dan pen- 

   

   

     
   

   
k memboeat pidato 

itoe anoegrah dengan di 

  

   

“dan Celosse, masing-ma- 

atas nama prijaji B.B., Ma        

“| dji kepada t. E 

Bedjat rasa-rasanja | 
bangga. Biar bangga | 

it, tapi sedikit-sedi- 

nja kebanggaan jang 

ini, sebetoelnja dja- | 

ja2 | ,,Pemandangan” | 

taoe, kalau kaga' dika- | 

jang sampai botak kepa- 

, sering ngintip sini, kaga” 

'kedoea2nja lebih djelek 

toea, jang boekan asing 

| MADIOEN. 

| Dr. M. Ng. Soebroto. Toean Soe 

, Soemojo, Phoa Djing | 

D cepati 

— Kemoedian semoea pembitja 
ra dibalas oleh t. boepati satoe 
per satoe. & 

. Perloe kiranja kita kabarkan, 
bahwa djoega K.P. Ariomata | 
ram dengan permesoeri ada me- | 

Semoea hadlirin dari ea 
ambtenaren sama berpakaian ke- 
besaran. 2 

Sebagai pertoendjoekan ada 
disediakan gamelan dan moesik 
dari H.C.T.N.H. jang penjanji 
nja diborong oleh Miss Soeki- | 
nah jang terkenal di Soerakarta | 

— Perajaan ini sampai habis 
djaoeh malam, sehingga semoea 

| hadlirin merasa poeas melihat, 
mendengar dan bersantap. 

      

DJAWA 

'Darmo Moedo mendapat penoeh | 

perhatian. 

Pembantoe mengabarkan: 

Semendjak permainan Keto- 

TIMOER 

di Soerabaja, setiap malam ber 

doejoen-doejoen  mengoendjoe 

ngi Gedong Beatrix di Kapa 

| saristr. 

Boekan sadja penonton itoe 

tediri dari lapisan rakjat djela 
ta, poen Boepati di Soerabaja 

memperloekan  berkoendjoeng 

oentoek menjaksikan pertoendjoe 

kan, jang dimainkan oleh Keto- 

prak tsb. 1 
Dari pihak soerat kabar poen 

| diberikan kesempatan boeat me- 
njaksikan dan ternjata boekan 

| sadja para pemainnja terdiri dari 
| beberapa ahli, poen perhiasan 
gedong diatoer dengan tjara mo 

dern, teroetama tjeriteranja me 
ngambil beberapa riwajat jg. 
bergoena. 

BNI 
— Dari jg. bersangkoetan dika 

barkan, bahwa berhoeboeng de 
ngan kabar-kabar akan pergan 
tian Pengoeroes oemoem P.N.I 
maka anggota P.N.I. tjb. Soera 

baja hampir setiap waktoe men 

dapat koendjoengan dari pihak 
Ph 

Tetapi keadaan masing ma 
sing anggota tinggal tenang dan 

mengingat akibatnja vergader 

verbod. 

Berita dagang. 

Di Soerabaja telah diterbit- 
kan soeatoe madjallah boelanan 

dengan nama Berita Dagang. 

Madjallah ini dibangoen seba 

gai ,,advertentie-blad”, dimana 

diisi soal soal jg. mengenai doe 

nia dagang, dan ta ketinggalan 

alamat alamatnja tokb2 jg be- 
sar-besar. 

D JEMBER. 
Pimpinan Cooperatie di se- 

£ kolahan. 
Pada Vervolg dan Volksscho- 

len dalam ressort Schoolopziener 
Loemadjang jang terdiri dari da 

erah Poeger dan Josowilangoen 
telah diperintahkan soepaja dia- 
dakan Cooperatie moerid, jang 

dipimpin oleh moerid-moerid sen 

diri. 
- Adapoen Cooperatie terseboet 

jang soedah ada, mendjoeal ke- 
boetoehan moerid sehari-hari, se 

perti kitab-kitab, keperloean per- 

maian, makanan, saboen tjoetji 

dsb. : 

Pilihan Gemeenteraad. 
Bagian. anggauta 
Indonesia. 

Kini ada satoe lowongan seba- 
gai Gemeenteraadslid di Madi- 
oen, jang burgemeesternja seo- 
rang Indonesitr, jalah toean Mr. 

kardi wakil dari golongan onder 
wijzers jang mendjadi lid Raad 
|itoe soedah kelocar. Pilihan a- 
kan diadakan nanti pada tanggal   Gecommitteerden, pendoe- 

| diambil, dalam Konperensi itoe 

'prak ,,Darmo Moedo” bermain | 

Fort de Kock telah didirikan kem 

tjab. I.M. di Fort de Kock dan ki- 

.njak 30 orang poetra-poetri. 

soengkan rapat pendirian kope- 

meente djam 8 pagi di Residen- 
| tielaan. 

cactie pilihan jang hebat antara 
fractie Parindra dan Gerindo ma | 
'sing2 dipimpin oleh tocan Soera 

| dji dan Mr. Ali. 
Mr. Ali soedah terkenal dalam | 

»Soekarno-proces” tempo hari | 
dan beloem lama ia telah ma- 
soek dalam partij Gerindo, toelis 
»Sem-Red”. kita. 

  

Konperensi Taman-Siswa Djawa 
: Timoer. 

Poetoesan-Poe- 
toesannja. 

Perg. Nat. Taman-Siswa Dja- 
wa-Timoer baroe2 ini berkompe- 
rensi di Malang. Poetoesan2 jg. 

antara lain jalah: 

I Konperensi jg akan datang 
diadakan dikota Soerabaja. 

2 Madjelis Daerah jang ini 
waktoe beloem tetap, sekarang 
mendjadi ,,permanent”, berkedoe 
doekan di Soerabaja. Badan ini 
dipimpin oleh tn. Darm o- 
broto: ketoea T.S. Soerabaja. 

3 Mendirikan commisies oen- 
toek studiefonds, advies dan 
commissie onderwijs. 

Diterangkan  poela, bahwa 
Konperensi itoe 

72 tjab. Taman-Siswa seloeroeh. 
Djawa-Timoer, toelis.,,Sem. 
Red”. kita. 

TANAH SEBERANG 
MINANGKABAU. 

M. Nast mengabarkan: 

LM. hidoep kembali. 

Pada hari Minggoe dibawah 
pimpinannja toem. Sjahroeddin, di 

  

bali tjabang Indonesia Moeda. 

Toean Moelkan salah seorang 
bekas anggota I.M.. menerangkan 

dengan pandjang lebar azas toe 
djoeannja L.M.. 

Sebagai hasil dari pertemoean 
itoe jang bertempat digedoeng 

Taman Siswa, jalah berdirinja 

ni ada mempoenjai anggota seba 

Doenia Taman Siswa. 
Pernah dichabarkan, bahwa sa 

lah seorang pamong dari Taman 

Siswa Panjaboengan (Tapanoe- 
li) dikenakan hoekoeman onder 

wijsverbod berhoeboeng dengan 

soeatoe soal. Djoega ada kita 

chabarkan, bahwa beliau itoe a- 

kan beraudientie pada Resident 
Sibolga, tetapi roepanja disebab 

kan sesoeatoe hal maksoednja 

itoe ta” diteroeskannja. 

Sekarang kita lebih landjoet da 
pat mengabarkan, bahwa toean i 

toe telah meninggalkan Panjaboe 
ngan dan teroes kembali berla- 

jar ketanah asal kedatangannja, 

jaitoe poelau Djawa. 

Akan mendirikan Mulo- 

Nasional. 

Dalam perkoendjoengan kita 
dengan toean St. Salim pemim- 
pin Taman Siswa Padang ada 
beliau terangkan, bahwa seka- 

rang soedah dalam program T.S. 
Padang oentoek memboeka Mu- 
lo Nasionaal (T. Dewasa) disa- 
na pada boelan Augustus jang a- 
kan datang ini. Djoega segenap 
perabotnja telah disediakan, ha- 
nja tinggal menantikan hari pem 
boekaannja. 

  

SOEMBAWA. 

Koperasi ,,Maris Gama” 

Di Soembawa Be- 

serd Msultan 

Soembawatoe- 

roet menjokong. 

Pada tanggal 3-4 Januari 

1940, dengan pimpinan t. t. L. 

M. A. Madjid dan A. Rivai dan 

bertempat di gedoeng N. O. di 
Soembawa Besar telah dilang- 

rasi jang diberi nama koperasi 
Maris Gama”, EA 

Koperasi itoe akan mengada-   2 Maart j.a.d. diroeangan Ge- kan toko2, toko2 mana akan di- 

Dikabarkan, bahwa akan ada | 

| kan saingannja Banka 4 dengan 

dihadliri oleh 

“kans menang. 

telah bikin Keng Kim bekerdja 

berat boeat reboet ini kemena- 

ngan. Ini doea player memang 

.| doek boemipoetera jang akan 
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TENNIS. 
Competitie B.T.A. 

Karena di Minggoe doeloean 

pioen dari groep 2e. klas afd. A, 

ga kedoea team poenja compe- 
titie punten djadi - bersamaan. 
Poetoesan “boeat dapatkan titel 

kampioen dari ini groep dari ke 
doea team terseboet akan di be- 
reskan nanti pada hari Saptoe 
j.a.d. h 

Minahasa 4 telah beroentoeng 
dapatkan titel kampioen dari 

3e. klasse afd. B. dengan kalah 

stand 3-2 maka ia ada hak boeat 
bereboet titel kampioen 3e. klas 
se sama Eastern 2 dan Rex 1 tjoe 

ma sajang di saat jang critiek ia 
kena dikalahkan oleh Eastern de 
ngan angka 3-2 pada Minggoe pa 
gi jang laloe. | 

Djoega bagian le klasse ada 
dimainkan doea pertandingan an 
tara Banka versus Chung Hua 

dan Minahasa versus B.R.C. 

Boeat kedoea kalinja Banka 1 

moesti telan kekalahan 5-0 dari 

Chung Hua, meski di bagian se- 

cond dan third single bisa ada 

Tony Wen me- 
mang boekan tandingnja Yoe 

Djiem itoe kanon server dan dri- 

ver jang berbahagia Beng An 

pandai volley tjoema Keng Kim 

poenja hati ada lebih tabah ma 

ka poekoelannja bisa lebih te- 

tap. Sementara John Lioe jang 

tersohor iapoenja steady driving 

game bikin Sin Kian repot, tjoe 

ma dengan kemaoean dan keta- 
bahan sadja achirnja Sin Kian bi 
sa beroleh kemenangan. 

poenja second double Joen Fat- 

Liat Siong telah bernapsoe seka 
li boeat bikin tegen-punt tetapi 
Hoei Bo — Khe jan djoega tidak 

maoce dikalahkan maka pertandi 

ngan mendjadi seroe dan hebat. 

Penghabisannja Hoei Bo — Khec 
Jan menang dalam tiga set. 

nahasa 1 dengan tjoema kirim ia 

poenja' 2 players, maka tidak 

poen heran ia penghabisan ka- 
lah 1 - 4. Dengan ini kemena- 

ngan Minahasa tidak oesah doe 
doeki tempat boentjit dari le. 

klasse. Ini tempat paling bawah 
soedah pasti Khwai Lo 1 jang 

tempatkan. 2e. ploeg dari Mi- 
nahasa poen beroentoeng bisa da 

patkan kemenangan 3-2 atas 
Chiao Kwang. 
  

beri nama poela ,,Toko Moe- 

rah”. Tiap2 anggauta dari ko- 

perasi terseboet dimestikan 

membeli aandeel jang harganja 
f 25 seboeah. Selain dari pada 

itoe tidak akan dipoengoet oeang 
kontriboesi apa2. 

Jang akan diperdagangkan ia 
lah barang keperloean sehari- 
hari. Dalam pada itoe akan di- 
beli poela hasil2 boemi jang pa- 

toet diperdagangkan kembali. 
Poen akan diichtiarkan, agar 
koperasi itoe dapat mendjadi 
badan perantaraan bagi pendoe- 

mendjoealkan barang-barang- 
nja kepasar jang lebih baik. 

Adapoen soesoenan koperasi 
jang baroe didirikan terseboet 

adalah sebagai berikoet: T. L. 
Damhoedji Voorzitter, T.L. Pa- 
tawari Vice Voorzitter, T. L. M. 
A. Madjid Secretaris Penning- 
meester, T. L. Mantja dan T. L. 

Padoesoeng masing2 Komisaris. 
Konon kabarnja Jang Moelia 

Sri Sultan akan toeroet menjo- 

kong, sehingga ,,Maris Gama” 
semakin mendapat perhatian 

beloem rampoeng itoe pertandi- 1 
ngan mereboet kedoedoekan kam | $ 

maka di ini Minggoe di teroeskan 5 
main dan kesoedahannja Banka! 8 

|3 beroleh kemenangan atas 5 

White Bird 1 dengan 4- 1 hing-j # 
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IS Rana    

Adres jang soedah terkenal oentoek membikin 
segala roecpa2 meubel merocroet ogkocran dan 
gax.bar, menerima pekerdjasn politoer dan me- 
ngetjat. 

Segala keperloean boleh dipanggil keroemah. 

Meubel - Industrie 

»nDelyana & Zonen" 
— KRAMAT 120 gs. TEL 1430 WL. 
   

  

  

  

    
Niatan baek 

Waktoe Tahon Baroe 
Disini tosan mempoenjai satoe niatan jang betoel-betoel 
baek, gampang dilakoekennja, dan ....tida berengkos 
apa-apa: kasi preksa lagi toean poenja mata oleh 6p- 
tici€n jang boleh-di-pertjaja, jang bseatitoe memposnjal 
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! 

Opticien berdiploma 
dari   

  

   

    anik Se Ea TEE AT 

Sa FIELIEN O.D. Pasar. Baroe. 

    LAME!!! : 

Sepeda keloearan 
paberik Negeri BE E- 
LANDA merk 
ALA 1 

Harga koeat £0 ter- 
mijn f 65,— (f 3,25 

seboelan). 
Harga boeat 19) ter- 
min f 57,— (5,79 

seboelan). 
contant tjoema 

£ 48,75. 

Fa. ,,TIONG & Co.” 
BATAVIA-C. — £ UITENZORG — SOEKABOEMI 

. TJIANDJOER — BANDOENG — POERWAKARTA 
KRAWANG. 
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B.R.C. 1 telah meladenkan Mil    KASI MINOEM OBAT BATO 

LEKAS BISA BAEK. 

Obat batoek dari Wanson's, tjap Pagoga, rasanja manis 
dan gampang dipake. Ia lekas semboehkan batoek pileg, 
batoek panas, sesak napas, sakit dada dan leher, dil/, Ja 
antjoerkan riak2 dan ilangkan angin2. 

No.45 WATSON'S COUGH MIXTURE. 
Obat batoek boeat orang dewasa. 

No.35 WATSON'S COUGH SYRUP for CHILDREN. 
Obat batoek boeat baji2 dan anak2 ketjil. 

Bisa dapat pada semoea toko obat Tionghoa atawa be- 
li sindiri pada: 

Hoofdagent: MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO, 

Toko Tiga No. 64, Batavia. 
  

  

      dari pendoedoek. (,,Antara”).      
Kita poenja adres 

jang scedah popilair, 

sebab  mempoenjai 

persediaan kain ser- 
batioekoep darijang 

kasar sampai jang 

haloes. 

Selamirja poto- 

ngan kita menoe- 

roet keadaan za- 

nan. Pekerdjaan tje- 

pat, rapi dan netjis, 

sedang harganja ada 

bersaingan keras. 

Bikinlah, pertjo- 

baan pada: 
MEA MT ART 
Kleeding - Magezijn 

»SETIA- 
OESAHA" 

Bekasiweg 34 

Telf. no. 820 Mr.-C 

. MR.-CORNEI 15.       
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No. 42 Djoem'at 23 

    

  

V.O.R.O. 

Tender Y.D.G. 8 golflengte 89,82 | 

Pjoem'at 23 Febi 
17.00 Lagoe Kronjong dan Stam- 

boel”. 
17.30 Lagoe Arab. 
18.00 Lagoe Hindystan. 
18.30 Lagoe Barat. 
19.00 Oentoek anak2. 
19.20 Pembatjaan Kitab Indjil. | 
20.09 Krontjong-orkest ,,Batavia 

Sirenen”. 
23.00 Berhenti. 

Saptoe 24 Febr: 40 

10.00 Lagoe Krontjong. 

dan stamboel. 
11.00 Lagoe Soenda. 

11.30 Lagoe Djawa. 

12.00 Lagoe Tiong Hoa. 
12.30 Lagoe Melajoe Sebrang. 

1 13.00 Lagoe Arab. 
13.30 Lagoe Hindustan. 

14.00 Berhenti. 

17.00 Ketjapi-Orchest dari 

“»Roemangsang. 

18.30 Pembatjaan soerat2 ka- 

. bar. 

19.00 Meneroeskan Ketjapi. 

Orkest ,,Roemangsang”. 

20.30 Radio Toneel. 1. 

24.00 Berhenti. 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 
Djawa Barat. 

Djoem'at, 23 Febr. 

Bandoeng II 192 Batavia II 197 

P. M. H. 45. 

17.00 Tanda waktoe. Pemboe- 

“kaan. 

17.03 Isi programma. 

17.05 Gamelan Djawa. 
17.15 Arrabittah Alalawijah. 

18.00 Lagoe Ambon. 

818.30 Lagoe Bali. 

19.00 Lagoe Melajoe Semenan- 
djoeng. 

19.30 Berita Pers dan Dagang. 
20.00 Peladjaran bahasa Belan- 

da. 
20.40 Strijkorkest ,,Belloni”. 

21.00 Konsert ketjapi Soenda. 
22.30 Alam Minangkabau. 
24.00 Toetoep. 

 P.M.N. 29. 
22.00 Concert Ketjapi Soenda. 
22.30 Alam Minangkabau. 

:. 5 Sa aan Ta : 

  

112.00 Tanda waktoe. Pemb. 

12.03 Konsert tjelempoeng Dj: 
wa (1). 

13.30 Berita Pers. 

: wa (II). 
114.15 Berita Pers. 
14.30 Toetoep. : 

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

117.00 Tanda waktoe Pemb. 
17.03 Isi programa. 
17.05 Konsert melajoe. 

18.00 Seni Madoera. 
19.00 Kesehatan. 
19.20 Strijkorkest ,,Belloni”. 

19.30 Berita Pers dan Dagang. 
20.00 Tanda waktoe. 

: Krontjong asli. 

21.00 Parta soewanta. 

| 6.00 Toetoep. 

PROGRAMMA NIROM. 

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

atas 205 m. West-Java: Batavia 

1125, 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. 

Siroem' at 23 Febr. 

17.03 Boenga rampai. 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 

17.01 Isi programma. 

17.03 Boenga rampai. 
18.00 Peladjaran bernjanji. 

18.40 Aneka warna. 

19.00 Berita Pers dan Oedara. 

1925 Ballet-muziek. 

20.05 Pemandangan oemoem. 
20.20 Permainan piano. 

20.35 Folklore dari Scandinavia. 

21.00 Radio-hoorspel. 

21.45 Rhapsody in Blue kara- 
ngan Gershwin. 

21.58 Koers di Amsterdam. 

22.00 Tanda waktoe. 

22.01 Muziek dansa. 

22.30 Orkest Louis Voss. 

23.00 Toetoep. 

Sia btoe 24 Per 

6.30 Pemboekaan. 

6.31 Berita Pers. 

6.38 Gymnastiek: 

6.50 Dari plaat gramophoon 
2m 7.00 Tanda waktoe. 

Sabtoe 24 Febr. ia Mn gramophoon 
6.00 Tanda waktoe. Pemboe-| 7.37 Dari plaat gramophoon 

kaan, 8.00 Toetoep. 

6.03 Gambang-kromong. "111.00 Tanda waktoe. Pemb. 
6.30 Berita Pers. 11.01 Orkest International Ra- 
6.40 Lagoe langgam Hawai. dio. 

7.00 Tanda waktoe. 11.40 Mondharmonica dan pia- 
: Lagoe ketjapi Soenda. no. 

7.20 Berita Pers. 12.00 Karangan Vivaldi. 
7.30 Toetoep.   12.30 Omroep-Orkest. 

13.45 Konsert tjelempoeng Dja 

121.30 Joe Petersen berlagoe. 

113.35 Orkest Robert Pikler. 

14.20 

14.30 Toetoep. 

17.00 

kaan. 
Isi programma. 

Boenga rampai. 

Lagoe Ier. 

17.01 

17.03 

18.00 

18.15 

Yon 3 

Berita Pers dan Oedara. 
Poespa ragam. 

19.00 

19.25 

20.00 

Four. 

Pierement. 

Populair Concert. 

Nirom Schrammel 

semble. 

20.30 

20.45 

21.15 En- 

21.45 Omroep-Orkest. 

22.30 Beberapa lagoe dari en- 

semble. Amerika. 

22.45 Muziek dansa. 
24.00 Toetoep. 

MA Aa aa TE 

   
UN, 

Stadszender 157,89, Archipeizen- 

Djoem'at, 23 Febr. 

17.25 Landjoetnja djamoean teh. 

18.00 B.R.V, cursus radio. 
18.00 Swing-music (stadsz.) 
18.30 Berita Pers. 

18.30 Njanjian (stadsz.) 

18.45 Le Cog d'Or. 
19.10 Vocalia. 

19.40 Causerie. 
20.00 Moesik. 

20.45 Njanjian. 

21.00 Phohi-relay. 
21.10 Sonate-programma. 
21.55 Song of the Volga Boat- 

men. 
22.00 Orkest. 
23.00 Toetoep. 

Sabtoe 24 Febr. 

8.00 Tanda waktoe. 

kaan. 

6.04 Berita Pers. 

6.25 Roepa2. 
1.05 Berita Pers. 

7.25 Programma roepa2. 

9.00 Orkest. 5 

9.30 Grace Moore ,,Erna Sack, 

dan Lucienne Boyer. 
10.00 Menarik dan mendorong. 
10.20 Orkest. 
10.45 Das Meistersextet dan 

Comedion Harmonists. 
11.15 Guitaar-soli. 

11.30 Orkest accordeon. 

12.00 Trio no. 7. 

12.40 Njanjian. 

13.00 B.R.V. concert. 
14.00 Programma hari Sabtoe. 
15.00 Berenti. 

Pemboe- 

  

13.20 Berita Pers dan Oedara. 

| bueg uosp102D8 ederogag 00'pI 
Berita Pers dan Dalan 

Tanda waktoe. Pemboe- 

Programma Van Beetho- 

Arendskiezens dan Blue | 

  

      
  

   
  

  

  

   

  

  

   
     

  

   
     
       
      

   

  

     
         

           

    

     
   

        
      

     

       
   

  

la dapat menfjiptakan alat makan 
$ bersaloet perak didalam lemari tesan: 

boeal 2 couponnja dapat satoe gorpoe daging 
(10 coupon dapat 13 IcesinI: 3 coupon dapat 
salce garpoe afjar, 4 coupon, satoe, ismpol ik 
anggang. roti: & coupon, saloes€ndok kentang: 
Coupon, satoe sendok sajoer: 8 coupon, safoe 

seroet kedjoe dan 10 coupon satoe sEndok nasi, 
Coupon itoe, joitoe jang dari kaleng ,,5 pond”, 
Dari koleng jang lebih ketjil, harga couponnjo 3 
berbandingan dengan itoe. P3 
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BOENGA SANGGOEL 

Oleh : A. Hamid. 
24. 

, Hermana terlaroe 

Tjoba Mr. Koesoema akan mere 

:paskan soearanja ketika direbah 
kan pada satoe dipan jang ber 

toetoep permadani. ,,Akoe tidak 

mengerti sebab apa kau soedah 
poekoel padakoe...... 2 

Oleh Ir. Hermana tidak didja- 
wab sepatah kata, meskipoen 

doedoeknja tidak berdjaoehan! 
dengan dipan dimana sahabat- 
nja berbaring. Dengan perlahan | 

lahan, dapatlah achirnja Mr. 
Koesoema doedoek berhadapan | 
dengan toean roemah. Laloe ber 
katalah lagi dia: ,,Hermana... 

Maka dipandangnja orang 
jang berkata itoe dengan moeka 

sedih akan tetapi beloem djoe-| 
ga maoe mendjawab. 

'rangkan Mr. Koesoema. 

| kan akoe, Koes?. 

beri ma'af kepadamoe.” 

| Koesoema poelang. 

,Hermana!” Berkata lagi 

Mr. Koesoema sambil meme- 

gang bahoe sahabatnja jang ke 

moedian menoendoekkan moe- 
kanja.” 

,»Hermana...” Mengoelangi Ia 
gi advocaat moeda itoe. 

»Koesoema, sahabatkoe!” 
Mendjawab sekonjong-konjong 

Ir. Hermana jang laloe meme- 

loek Mr. Koesoema dan mene- 
roeskan katanja: 

Maafkanlah akoe, Koes!” 

»Pertjajalah engkau, bahwa 
akoe tadi boekan hendak me- 
ngambil revolver, akan tetapi 

akoe poenja geretan karena hen 

dak memasang sigaret? Mene- 

,Soedilah engkau mema'af- 

Djawab Ir. Hermana dengan 

soeara terharoe. 

»Seperti engkau soedah per- 
tjaja kepadakoe, akoepoen mem 

Kemoedian diantarkan Mr. 

Pada waktoe itoe kota Soera- 

oleh oedara gelap. 
Lapisan mega jang melajang 

menoetoepi bintang2 ada begi- 
toe tebal, hingga tidak nampak 
. satoe dari padanja. Hawa 
panas terasanja sangat melekat, 
sehingga ada jang menjangka 
bahwa nanti malam akan toe- 
roen hoedjan deras. 

Sepoelangnja Ir. Hermana 
kembali diroemahnja dia laloe 
menoelis soerat kepada ajahnja 
di Solo menerangkan bahwa 
pada nanti malam Minggoe jang 
akan datang dia akan sampai 
disana dengan menaik express 
malam. 3 

BOENGA SANGGOEL. 
»Apakah kau tjoema bawa 

satoe koffer?” Menanjakan njo 
nja Soerjoloekmono kepada a 
naknja jang baroe toeroen dari 
taxi. 

»Hanja itoe satoe, boe! Besok 
malam saja soedah mesti kemba 
li lagi.” Menerangkan Ir. Herma 
na. 

Oleh ajahnja dia dibawa ma-   baja soedah moelai diselimoeti   
Te     soek seraja berkata: ,, Bagaimana 

»Terima kasih selamat do'a- 
nja iboe dan bapak. Bagaimana 
kah disini? Semoea baik?” Ba- 
las menanja Ir. Hermana ketika 
doedoek bersama-sama kedoea 
orang toeanja dan moelai me- 
masang sigaret. 

»Soekoer kepada jang maha 
koeasa. Her! Selamat semoea!” 
Menerangkan ajahnja. 

Pembitjaraan mereka pada 
.malam itoe tidak banjak meski- 
poen masih ada beberapa hal 
jang penting jang haroes dibi- 
tjarakan. 

Pada keesokan harinja, sebe- 
loem Ir. Hermana keloear dari 
kamar, iboe dan ajahnja soedah 
berada pada satoe medja dima- 
na nampak doea tjangkir thee, 
satoe nampan potji thee biki- 
pan Tiongkok dengan ampat 
tjangkir ketjil-ketjil dan bebe- 
rapa matjam koeeh. 6 

»Enak tidoerkah kau sema- 
lam, Her?” Bertanja setelah 
Ir. Hermana datang doedoek 
bersama-sama. 

»Terima kasih, boe! Njenjak   kabarmoe, selamat?” 

an 5 “Obat 

bogat menjemboehken roepa? 

P3 Obat tjap Matjan 
dalam roemah atawa dalam, perdjalanan | 

BISA DAPAT BELI DI SEGALA TEM 

  
Sekalian Langsa. ada 

sama .perdji hemowtadjabannja 

tjap Matjan 
penjakit didalam dan logar badan, 
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tadi, hingga banjak matjam 
jang saja impikan.” ,,Menerang- 
kan Ir. Hermana dengan terse- 
njoem simpoel. 

»Apa dalam impianmoe itoe 
kau bertemoe dengan adikmoe. 
Soetarni?” Menanjakan ajah- 
nja. 

Ja, itoe djoega.”   
' 

  betoel tidoer saja pada malam 

,Siapa lagi? Menanjakan ini 

kali iboenja. 

,Roepa-roepa, boe!” 

,Matjam apa?” 

,Saja mimpi dilibat oelar!” 

»Dilibat oelar? 

»Betoel!” 

»Oelar besar?” 

»Besar! 

,»Pandjang?”. 

Sangat pandjang, boe!” 
»Bagaimana matjam sisik- 

nja? Belang, merah atau poetih 

barangkali?” 

»Rasa saja tidak bersisik oe- 

lar itoe.” 

»Tidak ber-si-sik?!?” 

,Sepandjang ingatan saja, ti- 
dak boe!” 

Laloe berhentilah sebentar 
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Mn Ino en ana 

LOTERIJ OEWANG. 
1 Lot f 11, 19 lot f 5.80, 14 " 

lot f 2.75, 1/10 lot f 1.10 aange- 
teekend, f 0.30 Rembours tidak 
kirim. 

MONGORIA. 
Djangan seksa atawa tahan- ti 

kan kaloe orang dapat sakit ti- 
djing (aambijen) Mongoria 8 

tangoeng bisa toeloeng bceat 

poetoeskan akar aambijen 3'fl. 

tangoeng berhasil f 2.— besar 3 

f 3.80. “4 
AI 

: — HONORIONS. 
Orang lelaki jang diwaktoe 

malam sering2 kentjing, ping- 

gang, toelang2 pinggang sakit, 

loetoet pegel, mani entjer, ti- ' 
doer atawa kentjing mani toe- 3 
roet kloear, badan lemes, ma- ' 
kan 3 fl. tanggoeng baik 1fl.isi 
100 bidji f 1.25, 00 bidji f 2.80. 
RIGASTA HEEREN LOTION. ' 
Pakai Rigasta Heeren-Lotion 

doenia ada soerga kesenangan ' 
boeat lelaki dari segala oemoer 
1 fl. ketjil f 1.50 besar f 2.90, 
beli perstel dengan Rigasta Pil 
f 2.90, stel besar f 5.75. 5 

Pesen berikoet cewang ong- : 
kos wrij. Ta 

Firma DE INDISCHE KRUIDEN. BA 

G. Tengah 22, SEMARANG. 
Rembours kirim voorschot. “ 

      

  

iboenja dan kemoedian mena- 
rjakan lagi: ,,/Her! Apa kau di “ 
Soerabaia mempoenjai kawan 
perempoean?” 

,Banjak, boe!” 
»Anaknja orang berpang- 1 

kat?” 5 
»Betoel, seperti anak-anaknja 

Boepati, Patih dan beberapa 
ambtenaar lainnja.” 5 

»Apa ada djoega anaknja 
saudagar besar?” Menanja poe- 
la iboenja. 1 

»Ada djoega satoe doea. ,,Me- 
njahoet Ir. Hermana jang sege- 
ra menambah dengan : ,,Menga 
pa iboe tanjakan itoe?” | 

Oleh iboenja tidak lantas di- 
djawab, bahkan bertanja: »Apa “ 
kah barangkali kau soedah ada | 
perdjandjian apa-apa dengan 
salah satoe dari mereka itoe ?” 

»Perdjandjian apa Repertinja, »."& 
boe?” ta 

»Barangkali sadja kau soe- 
dah djandjikan hendak dibawa 
plesier”, 

»Itoe memang sering kali.” 

      

   

  

   

        

   
   
      (Akan disamboeng.)    

 


