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isadjikan be- 
mengenai t. pro- 

: An sa 

an Desak djika pro- 
a t. dr. Djajadiningrat 

meninggalkan Indonesia 
bekerdja mendjadi pro- 
Leiden. 

diri beliau barangkali le- 
g hidoep diloear Indo- 
ipada disini. Makloem, 

erasaan jang tidak enak 

poetera Indonesia. Disitoe 
akan mendapat perlajanan 

| dan  setinggi-tingginja 

Sedang disini, walaupoen 

!ander”, tergolong kelas 
Dari itoe kita tidak akan 
apalagi akan menjalah- 

da beliau, djika beliau 

tidak akan menolak ta- 

an seperti dimaksoedkan oleh 
i Amsterdam itoe. Tetapi 

dari soedoet kepentingan 
sama, soenggoeh sajang 

1 beliau soedi menerima 
kat goeroe besar di Leiden 
Masjarakat Belanda disini 

Le doi Kita A3 
ada sekolah unggin dil 

diloear Indonesia bebas | 

ghargaan jang sebaik- | 

Iu itoe seorang professor te- | 

- Penawar Inggeris meme- 
riami Wilhelmshaven 
2 Maag Lagerhuis Rahsia soal 

perang ekonomi . 

ada  medjag ana jang penting. 

djoega. 

aman. 

ditangkap. 

M2, Hongaria minta 
     

    

  i negeri Belanda terperan- 

, Wwaktoe moentjoel besluit, 

a jang akan mewakili toean 
g selakoe directeur De- 

ment Onderwijs & Eere- 
ialah seorang Indonesia 
professor Hoesein Djaja- 

at. Ia terperandjat dan..... 

sa tidak enak, karena me- 

ndoeng akibat jang meroegi- 
doenia Belanda. Keberatan 

ka dalam garis-garis besar- 

    
   
    

   
    
    

   
    

        

     

    

   

  

     
    

   
     

  

     

   

    

  

    
   
     
   

   
   

  

   

    

    
    

    
     

  

     

      
     
    

    

    
   
    

    
     

     

nc djoekan professor Hoe- 

jadiningrat sebagai wa- 

boektikan, bahwa diantara 

'a-tenaga Belanda tidak di- 
ti seorang jang tjakap bocat 
kat terseboet. 

. andai kata dikemoe- 

Idenburg berenti dengan pen- 
ioen), jang mempoenjai hara- 

n paling banjak oentoek di- 
okat mendjadi gantinja tentoe 
fessor Hoesein Djajadining- 
Sekarang departement O. & 
mpoenjai directeur Indone- 

sok departement lain, be- 

selandjoetnja. 
ilik kesemoeanja itoe, ber- 

matjam bisikan telah di- 

ikan pada telinga kita, se- 
professor Hoesein me- 

t. Idenburg. Sari dari bisi- 
itoe: dalam doenia Belanda 

ditjari djalan, soepaja 

sor Hoesein Djajadining- 

jangan sampai mendjadi 
ur O. & E. teroes. 

djalan menoedjoe itoe 
.. berikan kepada beliau 
at jang baik diloear Indo- 

i itoe kita tidak heran, apa- 
terkedjoet menerima berita 
tt jang mengenai diri pro- 

disadjikan hari ini oleh 

cteur departement O. & E.. 

ari didapati lowongan (t. 

Salah 

Hoesein Djajadiningrat se- 

Pembitjaraan perang ekonomi. 

Londen, Djoem'at (Havas 

-Aneta). Sebagai lebih doeloe 
Gikabarkan, maka perdana men 

teri Inggeris, sir Neville Cham- 
berlain, dalam sidang Lager- 

| huis, telah memberi tahoekan, 

bahwa pada tanggal 11 boelan 

sia oleh Lagerhuis. Disitoe a- 
| kan dibitjarakan perang ekono- 

mi, jang akan dilakoekan. 
“ Dalam kalangan2 jang me- 
ngetahoei, orang menerangkan, 
bahwa, ketika fihak socialis me 

mintakan adanja sidang rahsia 

ini, maksoed jang paling oeta- 

ma ialah coentoek mendapat ke- 

terangar2 jang mengenai Ssi- 
dang dari madjelis tertinggi da 
ri negeri Sekoetoe pada tanggal 

28 Maart j.l. : 

Dalam kalangan itoe djoega 

parlement jang memadjoekan 

permintaan demikian tadi. Dan 

pemerentahpoen dengan segala 

senang hati memakai kesempa- 

tan jang diberikan oleh golo- 
ngan oposisi itoe oentoek men- 

djelaskan beberapa fatsal poli- 

tik, jang soedah ditetapkan da 
lam sidang tanggal 28 Maart j.l. 
itoe. (Java Bode) 

  

Advies kita: professor Hoesein 

Djajadiningrat hendaknja  dja- 
ngan sampai meninggalkan Indo- 
nesia. Beliau haroes tetap beker- 

dja dan berdjoeang disini disisi 
aksi Indonesianeering dari se- 
moea djabatan. Pada waktoe ini 

| beliau terhitoeng satoe-satoenja 
tenaga jang patoet didorongkan 
kemoeka boeat Pa jang 
Tn 2 

: M.T, 
/   

       

  

“Turki tetap disamping negeri 
|  sekoetoe 

— SERANGAN DJERMAN DI SAARLAUTERN. 
Pe » r 

Berlin, Djoema'at (Transocean). 
kar Djerman jang dikeloearkan djam 12 siang berboenji: ,,Dimedan 

| barat pasoekan penjerang Djerman pada tanggal 4 boelan ini soedah 
menjerang dipoesat moesoeh dibatas sebelah barat daja Saarlautern 

Kekalahan? moesoeh ada Lk. 15 orang mati, sedang landjoetnja tak 

maka INGGERIS MENDJATOENKAN MERIAM DI 
| WILHELMSHAVEN. 

Londen, Djoem'at (Reuter). Kementerian pasoekan oedara 

menggoemoemkan, bahwa hari Kemis siang soesoenan pesawat? ter- 

Lang meriam dari Inggeris telah dapat masoek kedalam garis pem- 
belaan moesoeh di moeara Jade jang bentoeknja seperti. tjorong. 

Disitoe dapat mempersaksikan keadaan pangkalan laoet Djerman 

dengan berhasil, jaitoe di Wilhelmshaven. Meriam dapat didjatoeh- 

kan. Lebih selatan lagi ada 4 boeah pemboeroe torpedo moesoeh 

jang diserang, dan menoeroet pendoegaan, mendapat keroesakati 

t kembalinja hak 

ini akan diadakan sidang rah- 

katanja banjak poela anggauta | 

Makloemat pimpinan lasj- 

| Turki setoedjoe fihak Sekoetoe. 

Istanboel, Kemis (Ane f 

   

barnja persidangan akan dibe- 

| njata. 

ta- Reuter-Java Bode). Dalam 

ng 2 sikap jang menantang A 
| terhadap pemerentah, dan akang 
| menoendjoekkan sebeloem boe-B 

. rikan kesempatan oentoek me- 
“3 'njatakan sikapnja jang setoe- 
“| djoe dengan pemerentah jang 

  

  

oepatjara akan bertolaknja am 
| bassadeur Inggeris Knatchbull 
Hugessen, jang akan menghadi- 

ri komperensi antara wakil2 
| Inggeris di Eropah Barat Daja 
dan menteri oeroesan loear ne 
geri Inggeris, lord Halifax, ma- 

ka kalangan2 jang menang- 
goeng djawab di Turki menga- 
takan, bahwa Turki dengan sera 
toes prosen setoedjoe dengan 

Ingge dan Perantjis, dan soe   
Dalam pada itoe pesawat? Inggeris tak mendapat keroesakan, poen 

tak mendapat kekalahan, serta kembali semoeanja dalam keadaan 

OPSIR DJERMAN DITANGKAP. 

Paris, Djoew'at (Reuter). Ma'loemat malam memoeat siaran: 

Fihak moesoeh soedah mengadakan penjelidikan dan dapat dikemba- 

likan moendoer. Tan opsir Djerman dari pasoekan itoe soedah 

Pemai Inggeris dengan 

lain negeri. . 

Dalam sidang terseboet golo 

ngan socialis akan memadjoe- 
kan pertanjaan apa niatan pe- 
merentah jang mengenai penge 

loearan dari Skandinavia dan 

Italia ke Djerman. Selandjoet- 
nja mereka akan bertanja ten- 

tang perhoeboengan Inggeris 

dengan Roeslan, pelajaran me- 
laloei Laoetan Tedoeh dan akan 

ditanjakan poela perhoeboengan 
Ingeris - Djepang, berhoeboeng 
dengan adanja penahanan ka- 
pal2 Roesian sewaktoe2. (Aneta 
Reuter Java Bode). 

Alat apa sentoek mengoeatkan 

blokkade? 

Banjak kalangan kolot jang 
dalam pada itoe ingin tahoe, a- 
lat2 dan tindakan2 apa jang a- 
kan didjalankan oentoek me- 
ngoeatkan blokkade, (Aneta- 
Reuter-Java-Bode) . 

Keamanan dikalangan Inggeris di- 

perhatikan Italia. 

Rome, Djoem'at (Aneta- 

Reuter-Java Bode). Tjara jang 

tenteram, jang didapati didalam 

peroebahan kabinet Inggeris te 
lah menarik perhatian kalangan 
kalangan politik Itali. Soerat 
kabar ,,4vvenire” mencelis, bah 

wa reorganisasi ini dilakoekan 

dengan tidak memakai pole- 

miek dan perdebatan dalam pai 
lement. 

Fihak radikal Perantjis tenang. 

Paris, Kemis (Aneta-Reu 

ter-Java Bode). Anggauta2 ra 
dikal dari Madjelis Perwakilan 

siang itoe telah mengadakan ra 

patnja, jang oleh beberapa kala 

ngan dikoeatirkan. Tetapi ter- 
boekti, bahwa mereka itoe tidak 

mengambil mosi jang melawan 
pemerentah. 

Bahkan sebaliknja, kebanja- 
kan dari wakilnja itoe dengan 

djelas menjatakan tidak me-   
  

PES 

| dah) emoetoeskan dalam kom- 

perensi pemimpin2 di Ankara, 
bahwa Turki akan soenggoeh2 

| toendoek kepada boenji perdjan 

djian antara kedoea fihak. 
Dalam kalangan tsb. ditam- 

bah lagi, bahwa Turki memper- 

hatikan benar kemenangan dari 
'kawannja, jang menghendaki 
kemerdekaan segala rakjat, jg. 
berarti kebesaran mereka dan 

keamanan peradaban mereka. 
“Oentoek mentjapai ini maka 

|Turki soenggoeh2 berkepoetoe- 
gan oentoek memenoehi kewadji 

bamnja. 

Melandjoetkan blokkade perhoe 

: boengan oedara . 

L onden, Djoem'at (Ha- 

    Kenangan jang Tn 

tah2 dari Tegar Bndetoe 'ber- 
niat oentoek mengerdjakan blok 

kade demikian landjoetnja dila 

pangan perhoeboengan oedara 
dari Djerman dengan lain nege 

ri. Pemerintah2 Inggeris dan 

Perantjis kini membitjarakan 
mas'alah jang mengenai bagi- 

an tehniknja, jang berhoeboe- 
ngan dengan plan ini, tetapi ka 

langan2 jang mengetahoei be- 

nar, menambah, bahwa kedoea 

pemerentahan itoe telah berke- 

tetapan, oentoek mengachiri 
kontrabande oedara, sebagai 

djoega dilaoetan. 

Halifax menerima gezant Zweden 

dan Noorwegen. 

Londen, Djoem'at (Reu- 

ter). Dalam kalangan2 opisil 

didengar kabar, bahwa lord Ha 
lifax, menteri oeroesam loear ne 

geri Inggeris, telah menerima 
gezant Zweden dan Noorwegen. 

Mereka itoe memberikan amat 

dari pemerentahnja masing2, 

amanat itoe membitjarakan ke 
netralan negeri Skandinavia ta- 

di. 

Programma perdjandjian perdaga- 

ngan dipandjangkan 3 tahoen. 

Washington, Djoem'at 

(Reuter). Senaat telah meneri 

ma rentjana hoekoem oentoek 

memandjangkan  programma 

perdjandjian perdagangan (We- 

gramma) goena 3 tahoen, jang 

soedah diterima djoega oleh ge 
doeng perwakilan.  Rentjana 

itoe kini soedah dikirimkan ke 
president oentoek ditanda ta- 

ngani. 

Roes dan siaran radio anti-Djepang 

Moskow, Kemis (Aneta- 

Reuter-Havas). Kalangan? jg. 
mempersaksikan  menjatakan, 
bahwa “dihari? belakangan ini 

dio di Roeslan.   
  

derzijdsch Handelsverdragenpro 

ada satoe gerakan dari anti- 
Djepang dalam penjiaran? Tas 

4 , 

Malam itoe seorang pembitja | 
na Roes menjalahkan pemeren- 

tah Djepang, oleh karena ,,de- 

ngan perantaraan Wang Ching 
Wei akan mentjoba oentoek me 
ngadakan  ketenteraman baroe 

di Timoer Djaoeh?” 2 
Lebih landjoet ' dikatakan : 

»Djepang akan membikin seloe | bah. 

roeh Asia djadi pasarnja Dje- 
pang, dan Tiongkok akan didja | MEXICO. 
dikan gedoeng bioskop boneka, 

tetapi fihak Tionghoa: akan 
membikin demikian roepa soe- 

paja bagian jg. paling achir bi- 

sa dramatisch”. Bode) 

Emile Zola diperingati 

Paris, Djoem'at - (Ane- 

ta Havas-Java Bode) : 
Hari kelahirannja Emile Zo- 

la jang ke-100, jaitoe'penoelis 
Perantjis jang terkenal, “telah 
dirajakan dengan oepatjara jg. 

sederhana di Pantheon, dimana. 

dikoeboerkan orang2 jang ter- 

nama dari Perantjis. " 

Oepatjara ini dipimpin oleh 
Edouard Herriot dan disaksi 

kan djoega oleh menteri penga 
ana, Albert Para 

larian Spanjol 

Mengembalikan haknja “jang di di- 

langgar 

Boedapest, . Kemis (A- 

neta Reuter-Java Bode) : 

Graaf Teleki telah -bitjara de 

pan kedoea madjelis " dari ge- 

doeng perwakilan rakjat Honga 

ria bagian koemisinja oeroesan 

loear negeri. Ia membitjarakan 

tentang koendjoengannja baroe 

baroe ini ke Itali. Disitoe soe- 

dah didapati persetoedjoean an 

tara pemerentah2 Hongaria dan 

Italia, jg. mengenai pendirian po- 
litik kedoea negeri tadi, jang 

dilakoekan antara Mussolini 
dan Graaf Ciano dengan graaf 
Teleki tadi. 

njol itoe. 

—Mansjoekuo. 

Konon ada 

melaloei 

laloe 

she-kou.   daerah Roeslan. 

Universiteit Leiden ? 
. BERITA ALG. HANDELSBLAD. 

Amsterdam, 5 April (A.N.P.) 

TERLALOE TERGESA. 

Den Haag, 5 April (A.N.P.): 

KETERANGAN PROF. HOESEIN. 

Batavia, 6. April (Aneta). 

atasnja.   
  

Bs Kaya Aas 

   

      

    

        

    

   

    

    
    
   

   
    

   

    
       

    
    
     

      

   
       
     

   
   

    
    

       

          

     

   
   
    

     
    
       

   
   

    

    
    
   

   
   

  

     
   

  

   

  

   

  

   

    

    

   

    

   

    
   

  

   

      

     

    

   

Perdana menteri: 

noendjoekkan dengan tegas, 

| bahwa politiek Hongaria, jang 
didasarkan kepada permintaan 
permitaan akan kembalinja hak 

nja jang dilanggar dan perta- 

hanan perdamaian di lembah 

Soengai Donau, tidak akan dioe- 

5 orang bangsa Spanjol dikeloe- 

arkan 

Mexico City, 

'at (Transocean-Aneta Java 

Menteri oeroesan dalam nege 

ri dari Mexico mengoemoemkan 

pengeloearannja dari Mexico se 

djoemlah 5 orang emigrant 

bangsa Spanjol jang mempoe- 

njai tjita2 republikeinsch. 

Lima orang ini, jang tiga da- 

ri antara mereka adalah bekas 

angauta dari Tsjeka republiek 

-Spanjol di Barcelona. Mereka 

itoe ditoedoeh mengantjam pe- 

mimpin dari organisasi orang2 

dari pemeren- 

tah republiek doeloe jang ma- 
soek di Mexico. Katanja mere- 

ka akan membawa lari orang2 

“jang melarikan diri dari Spa- — 

  

TIMOER DJAOEH 

Incident lagi diperbatasan 
Tokio, 5 April (Domei). — 

Ada diberitakan tentang incident 
baroe lagi diperbatasan Roeslan 

12 orang Roes 
pendjaga batas pada hari Rebo 

batas Mansjoekuo di- 

sebelah selatan dari Sui-fen-ho, 

membakar : doesoen Wu- 

Kabar lebih landjoet menjata- 
kan, bahwa orang2 Roes itoe pa- 

da hari Kemis kembali lagi ke- 

Prof. Hoesein Djajadiningrat 1 ke 

Soerat-kabar ,,Algemeen Handelsblad” mewartakan, bah- 
wa menoeroet desas-desoes, professor Hoesein Djajadiningrat, 

(bekas Edeleer, dan sekarang memamgkoe boeat sementara dja- 
batan Kepala Departement Onderwijs en Beredienst disini. Red.) 

akan dimadjoekan sebagai kandidaat oentoek mendjadi Hoog- 

leeraar boeat bahasa Melajoe di Sekolah Tinggi Leiden. 

Berhoeboeng dengan berita ,,Algemeen Handelsblad” itoe 

dari pehak jang berhak didengar kabar, orang baharoe bisa 
membitjarakan tentang pengangkatan Hoogleeraar Bahasa Me- 

lajoe itoe djika professor van Ronkel soedah keloear, jang di- 
doega baharoe kelak dalam boelan September j.a.d. 

Perkara penawaran kepada professor Djajadiningrat sama 
sekali tidak ada kabar. Jang moengkin ialah bahwa kalau ter- 
boeka vacature, toean professor Hoesein Djajadiningrat itoe 
akan terhitoeng salah satoe dari orang2 jang dimadjoekan, te- 
tapi berita ,,Algemeen Handelsbiad” itoe sangat tergesa-gesa, 
karena dalam hal ini sama sekali beloem diambil ketentoean. 

Professor Hoesein Djajadiningrat jang seperti orang ta- 
hoe kini diserahi' mMemangkoe djabatan direktoer Departement 
Onderwijs en Eeredienst selama perlopnja tocan Idenburg, keti- 
ka ditanja, sama sekali tidak menambah sesoeatoe keterangan



PEMANDANGAN. 
  

  

, ERDJOBANGAN diploma- | 
si boleh dikata soedah de- 

kat tammatnja, tinggal hanja 

ondjalankan perang sendjata. 

lama makin ae da , 

ih tegas: mana kawan “jer : 
dan manakah kawan Ingge 

Orang tahoe soedah bahwa 
negeri-negeri besar di- | 

doenia ini jang mempoenjai ke- 
kocasaan didoenia djoega ialah 
Inggeris - Perantjis Tam Ame- 

ka. 
Orang tahoe poela gerangan, 

bahwa jang tidak mempoenjai 
koeasaan loeas didoenia, atau 

ebih tegas jang tjara hidoep- 

ja dan tjara pergaoelannja ti- | 

dak soeka toendoek kepada dic- 

tee Inggeris ialah Djerman-lta- 

lia-Djepang, dan kini Roeslan 

djoega. 
Djerman tidak merasa bisa 

leloeasa berhoeboengan dengan 

lain2 negeri, dan merasa diba- 
tas-batasi oleh pehak Sekoetoe, 

sedang pehak Sekoetoe merasa 
ngat terantjam kepentingan- 

nja didoenia imi oleh ,,membe- 
sarnja” Djerman. 

Demikian poela halnja dengan 
Italia berkenaan dengan sekitar | 

Balkan dan Laoetan Tengah, | 
n begitoe djoega dengan Dje 

pang di sebelah timoer ini. 
Didalam oesahanja goena me 

lebarkan  sajapnja. kembali, 

Djerman terdjerat dalam api pe | 
perangan. 

Perang soedah berdjalan toe- 

djoeh boelan lamanja, dan sela- 

ma itoe nampak bahwa jang he- 

t dan agak berobah lebih ba- 

kk kemenangan ialah Djer- 
— man, baik dalam artian militer 
. maocepoen diplomasi, dan isti- 

v& sekali ekonominja, kare- 

“na ia teroes-meneroes bisa lolos 

dari djala jang Sih enan apa 
leh pehak Sekoetoe. 
Kini antara kedoea belah pe- | 

c sedang reboet-mereboet pe- 

mberlain dalam. pedatonja | 
marin Roeloe menerungkan 
oega, sebagai penegasan da- 

egala oetjapan, Churchill, 
hwa Inggeris berperang seka 

'ang ini ialah boeat  kemerde- 
| kaan negeri2 neutraal (boekan 

| bLoeat kemerdekaan negeri2 jg. 
idak merdeka), jani de- 

“ngan perkataan2 begini ?” anom 
kemenangan kita berarti kemer 

kaan bagi negeri2 neutraal 
dan kekalahaan kita berarti 

wa negeri2 neutraal2 akan 

toeh mendjadi boedak sa- 

a sekali !” 
. Apakah oetjapan jang demi- 
kian itoe bisa diterima oleh -a- 

| negeri2 neutraal, itoe ter- 

serah kepada negeri2 neutraal 
itoe sendiri. Adapoen kita : a- 
pakah hendak diadjak neutraal 

|. ataukah hendak diadjak memi- 
pehak tidaklah kita bisa me- 

tentoekan sendiri. 

embali kepada Italia, ma- 
taktiek Inggeris soedah nja- 

alau ia misalnja menentang 
g kepada Roeslan (jang 

arnja mesti. begitoe kalau 
elihat Polen), tentoe Italia 

erdiri vrj, dan bisa berboeat 
jang dikehendakinja,  se- 

, meskipoen besar oesaha 
' bagi mendamaikan Mus- | 

lini dengan Stalin. 
G selama Roeslan 

dak tersangkoet2 dalam per- | 

ngan dibenoea Eropah, se- 

ma itoe iapoen bisa meroepa- | 
“bahaja bagi Djepang, se- | 
gga Djepang tidak memper- 

enakan kesempatan ini oen- 

| toek aan aa ja 

| ni ,,mentjiptakan. ketertiban ba. 

  

  

“APRIL 1940 | dapat pekerdjaan dengan belan- 

  
  

Minggoe,7 April 
1940. 

Bavosta, Rijswijk. 
'Rathkamp & Co., Senen. 
De Gedeh, Pasar Baroe. 

Beng Seng Apotheek, Stad. 
Centraal Apotheek, Meester. 

man 

 Menghitoeng tjatjah djiwa 

Seperti soedah oemoem dike- | 
tahoei dalam boelan Augustus | 
tahoen 1940 ini akan diadakan | 

tjatjah djiwa,- penghitoengan 

tetapi maksoed itoe terpaksa di 

oendoerkan sembilan boelan la- 

manja berhoeboeng dengan pe- 

yang di Eropah. 

Sekarang soedah dapat dika- 

kabarkan, bahwa perhitoengan 

tjatjah djiwa itoe akan dilakoe 

Ikan dalam boelan Mei tahoen 

1941. Pemerintah beloem mene 

tapkan poetoesan, tetapi hal i- 

toe 'soedah dapat dikabarkan, 

banjak harapan bahwa Peme- 

rintah memberi poetoesan se- 

perti terseboet (Balai Poesta- 
ka). 

Pelaipparah keneutralan 

- Staf Angkatan Laoet di In- 

Gonesia mewartakan kepada ki- 

Ta ra 

Seboeah pesawat air kepoe- 

njaan Inggeris, jang pada tang 

gal 3. April dari Makassar, di- 

kedjar dan dioesir oleh seboe- 

'ah pesawat Marine Belanda. 

roe di Asia”. 
Inipoen. beloem tjoekoep, ka- 

rena dibelakangan ini nampak, 
bahwa antara Djepang dengan 
Roeslan roepa?nja bisa didapat 

kata-sepakat oentoek tidak ber 
taroeng. 

Maka tidaklah heran, bahwa 
sedangnja negeri? neutraal lain 
Jain di Eropah dibangkit2 oleh 
Inggeris “oentoek memehak ke- 
padanja, maka Amerika diper- 
biarkan, sebab .... kalau Ame- 
rika djoega misalnja ikoet, dan 
memehak Inggeris c.s., nistjaja 
lah berkoerang kekoeatan Ame- 
rika oentoek menghalang-hala- 
ngi Djepang menggagahi doenia 

sebelah timoer ini. 
Kinipoen ditimoer nampak 

koesoet. Berita2 menjatakan, 
bahwa moengkin banjak kapal? 

silam Djerman berkeliaran dise 
kitar Asia, demikian djoega ka 
kal2 Inggeris, bahkan menoe- 
roet. mWloemiat - Staf der Zee-- 

macht kemarin, diatas kota Ma 
kassar  berterbangan pesawat 
cir Inggeris, jang segera dike- 
djar dan dihalau. 

Ketjoeali itoe Djepang sendi- 
ri tentoe mengawaskan gerak- 

gerik Amerika dan Inggeris de 
ngan sangat saksama di Asia 
ini, bahkan negeri2 hebat2 “toe 

tentoenja tidak ,padjam” me- 

lihat . . . Indonesia akan menda 

pat: tambahan" t i g a bidji 
slagkruisers. 

Melihat ,,kehebatan” Indone- 
sia bersiap ini, moengkin nege- 
ri9 besar2- itoe lebih bernafsoe ' 

kepada Indonesia, dan . . 
moengkin poela didjadikan ba- 
.han- reboetan boeat memasang 

'kpangkalang2nja. 
Apa - boleh boeat, kita neu- 

traal. , 

A. hh 
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Kembali dari Soematera. 

Telah sampai di Betawi toe- 

an H.A. Soetekouw, gep. Luite- 

nant Kolonel, seorang ambte- 

naar jang bekerdja diloear 

dienst inspectie dari perlindoe- 

ngan bahaja oedara, dari ia poe 

nja perdjalanan di Sumatra, di 

mana ' ia telah mengoendjoengi 

Palembang, Pladjoe, Soengaige- 

rong, Medan dan Pangkalanbran 

dan, oentoek membitjarakan 

hal2 jang perloe dilakoekan dji 

ka nanti ada bahaja dari oeda- 

ra, Pembitjaraan tadi meloeloe 

tentang perlindoengan bahaja 

, mana ada minjak jaitoe peroe- 

| sahaan2 dari B.P.M. dan N.K.P. 

IM. Di Palembang telah dibitja 

rakan dengan pembesar2 di sa- 

na berhoeboeng dengan perloe- 

nja dilakoekan semoea hal2 jg. 

berhoeboengan dengan pendja- 

| gaan bahaja dari oedara dikota 

itoe karena letaknja dekat de- 

ngan daerah2 jang ada pengga- 

Soetekouw djoega melakoekan 

pembitjaraan. Di Palembang ia 

mengadakan lezing oentoek pen 

"| doedoek disana. Perhatian be- 

sar sekali, tidak sadja dari bang 

sa Boemipoetera akan tetapi 

djoega dari bangsa asing. 

Masdjid Tanah Tinggi Loewis (Gg. 
Mohd. Ali P) 

Comite dari Masdjid terse- 
boet memperma'loemkan, bah- 

wa moelai boelan ini akan dit- 

Garkan kartjis2 amal-zarijah, 

jang harganja satoe f 0.10 oen- 

toek mendapat -perongkosan 

jang ada sekarang itoe. 
Oentoek mendjaga djangan 

sampai dapat barang tiroean, 

maka ditiap2. terseboet diada- 
kan stempel nama dari Ketoea 

Comite, . jaitoe nama Toean 

Mohd. Sidik. 
Harap pembeli2 memperhati- 

kannja. 

M.U.L.O.-,,Kasatrian” 

"Diboeka moelai 
1 Aug» 1940. 

Seperti pembatja. telah menge- 
tahoei bahwa Kasatrianschool di 

Djakarta jang didirikan pada ta- 
hoen 1930 sampai sekarang 
mempoenjai - bagian2  H.LS., 
Schakel, Handelsschool dan be- 
berapa  Cursus2 (Boekhouden, 
Handelscor., Typen, Stenografie 
d.LL). Banjaknja moerid koerang 
lebih ada 400 dan goeroe2 ada 

:14 orang. 

Bagian Handelsschool jang di- 

.dirikan . pada- tg. 1 Augustus 
1937 kelihatan mendapat perha- 
tian dari seloeroeh-rakjat di In- 
donesia dan boeahnjapoen me- 
njenangkan. bagi pergoeroean 
dan orang. toea. dari moerid2. 
Moerid2 jang telah loeloes dari 
oedjian. pengabisan  (eind-exa- 
men) ada jang bekerdja sendiri 
(memang diberi pendidikan oen-   

dari oedara didaerah daerah di-| 

lian minjak. Di Medan toean 

'-an, bahwa dinjatakan poela ke- 

toek zelfstandig), ada jang me- 
landjoetkan peladjarannja. kese- 
kolah jang lebih- tinggi dan ada 

gang atau goepernemen. Malah 

ada 2 orang jang masih doedoek 

dibangkoe sekolah soedah men- 

dja jang tjoekoep dan pantas. 

djoean pergoeroean terseboet 

dan banjaknja. permintaan moe- 

lai tg. 1 Aug. 1940 akan diboeka 

bagian Mulo dengan Leerplan 

Gouvernements-Mulo, tetapi pen- 

didikan menoeroet systeem Ka- 

satrian. 

|. Akan dimoelai dengan V oo 1- 

klasdan klas I. 

Jang diterima oentoek kl. I 

moerid2 jang tammat beladjar 

dan mendapat diploma dari H.. 

S. Schakel atau sekolah jang ber- 

samaan dengan itoe dan jang 

mendapat punten oentoek Ned. 

Taal, Rekenen, Aardr., Geschie- 

denis sedikitnja 6, lain dari pada 

itoe haroes doedoek di Voorklas 

atau haroes menempoeh oedjian 

oentoek masoek kl. I. 

Keterangan jang lebih  djelas 

dan prospectus boleh diminta ke- 

pada Directie Kasatrianscholen 

Petodjo Oedik 15 Batavia-C. 

Lihatlah advertentie  disoerat 

chabar ini. 

Perkara toean Sasmita oendoer 

: lagi. 

Sampai Djoem'at, 

12 April: 

Tadi pagi telah dilandjoetkan 

pemeriksaan perkaranja toean 

Sasmita depan hakim, dengan di 

moelai djam 9 lebih sedikit. Pim 

pinan sidang tetap sebagai jang   laloe, jaitoe dengan mr. de Cast 
gema engan 

PENDAPATAN? : 

An 

Toean Soetardjo. 

Ketoea P.P.B.B., toean Soe- | 

tardjo jang djoega mendjadi 

anggauta College van Gedele- 
geerden dalam Dewan Ra'jat me 

nerangkan, bahwa pada oemoem 

nja plan slagkruisers dan pada 

choesoesnja pembikinan mate- 

riaal sangat melebihi doegaan 

beliau, oleh karena mana beliau 

merasa sangat soeka dan gi- 

rang. 
Tetapi toean Soetardjo tetap 

berpendapatan, bahwa tidaklah 

bisa sesoeatoe vlootprogram jg. 

bagaimana djoega mendjamin 

keamanan Hindia - Nederland, 

djika Pemerintah tetap tidak 

soeka mentjari pekerdjaan ber 

sama dengan pendoedoek Boe- 

mipoetera. Pada hemat beliau, 

sa'at inilah meroepakan sa'at 

jang sangat tepat oentoek be- 

kerdja bersama-sama itoe, kini 

kini pehak pendoedoek Indone- 
sia bersedia oentoek berboeat 
jang demikian, bahwa dinjata- 

kan poela keterangan, bahwa 

pendoedoek Indonesia bersedia 
oentoek berboeat jang demiki- 

terangan, bahwa pendoedoek In 

donesia sanggoep sewaktoe2 me 
ngadakan pekerdjaan bersama 

antara Hindia ini dengan Nege- 

ri Belanda, dan keterangan se-   jang bekerdja pada kantoor da- ' 
  

roepa itoe berhadapan dengan 

DIMANA KAPAL ,,ARK ROYAL” ? 

Kapal ,,Ark Royal” sekarang ini sangat actief bekerdjanja 

semendjak ada berita bahwa ia ditenggelamkan oleh kapal si- 

lam Djerman. 
Gambar diatas memberi boekti bahwa ia masih ada diatas 

moeka lacet (boekan didasarnja), jaitoe ketika ia berlaboeh di- 

pangkalan Kaapstzd. 
  

sebagai president Landraad. Se 

telah toean Sasmita didengar ke 

terangannja, maka lain2 saksi 

poen telah diperiksa, jaitoe t. 
Kubo. Habis ini laloe pembela 

toean Sasmita, mr. Amir Sjari- 

foeddin menerangkan pembela- 

annja. Poetoesan hakim akan 

diberikan nanti hari Djoem'at 

depan, tangal 12 boelan ini. 

KALANGAN P.S.LI. 

T, W. Wondoamiseno 

Seperti terdahoeloe berita- 

nja, toean. Abikoesno Tjokro- 

soejoso,  berhoeboeng dengan 

massa-aresstatie di Bolaang Mo 

ngondow (Selebes Oetara) se- 

djak beberapa hari ini dalam 

Berkenaan dengan nia- 

tan memperkoeat 
Armada 

Dari Redaksi: 

hangat soeal perloeasan kekoeatan armada, le- 

bih tegas pembikinan 3 slagkruisers, jang ren- 

tjananja akan dibitjarakan dalam sidang De- 

wan Rakjat pada tanggal 9 April depan ini, ma- 

ka kita anggap penting djoega djika kita moeat 

kan bertoeroet2 pendapatan? orang2 jang ter- 

nama dinegeri ini, seperti kita dapati dalam Ja- 

va-Bode, tertanggal 1 April 1940. 

Berhoeboeng dengan 

IV (Penoetoen) 

negeri loearan maka ia berarti 

kedoedoekan jang baik sekali 

bagi negeri Indonesia. 

Bagi toecan Soetardjo, plan 

slagkruisers itoe lebih banjak 

artian diplomasinja daripada 

kemiliterannja. Perasaan jang 

ada diloear tentoe berarti poe- 

la psychologisch, ja'ni: orang bi 

sa tahoe kini bahwa Holland 

soedah koekoeh niatnja hendak 

memperlindoengi daerahnja di 

bawah angin ini daripada tiap2 

serangan. 

Adapoen tentang keoeangan- 

nja: Indonesia ini tidak koeat 

memikoel ongkos2 exploitatie- 

nja. Dari itoe perloe sekali i- 

boe negeri jang memikoel sega- 

lanja. 

Tocan Thamrin 

Ketoea Fraksi Nasional, dan 

ketoea Departement po!itiek pa 

da Parindra, toean M.H. Tham- 

rin menerangkan bahwa plan 

seroepa itoe memang soedah 

"lama didoeganja akan datang, 

karena Volkenbond tidak men- 

djamin lagi bantoean collec- 
tief. 

Pada tanggal 13 Juli soedah 

saja perkatakan, bahwa achir- 

nja Nederland tentoe akan me- 

milih djalan ini jaitoe moelai 

memikirkan zelfverdediging 

(pembelaan diri).   

perdjalanan. Kini di Poerwoker 

to, mengoendjoengi keloearga, 

laloe akan teroes ke Makassar, 

oentoek segera ke Menado oen 

toek mengoeroes appelnja ang- 

gauta2 PSII jang didjatoehi 

hoekoeman. 

Selama itoe pekerdjaan be- 

lau sebagai president Ladjnah 

Tanfidzijah PSII tidak dipang- 

koe oleh toean Sjahboeddin La- 

tif (Vice-president) karena be- 

liau inipoen sedang ada di Pria 

man, melainkan oleh toean W. 

Wondoamiseno (Soerabaja) 

president Dewan Partij SII, jg. 

diharap kedatangannja sore ini 

di kota ini, 
—mmmnmna 

Sa ana 

Dari oetjapan2 pehak Dje- 

pang baroe2 ini jang merasa 

heran mengapa Indonesia akan 

ditambahi sendjatanja soedah 

terboekti bahwa negeri2 loez- 

yan sangat memperhatikan apa 

jang diperboeat orang dinegeri 

ini, Kalau dipandang dari djoe- 

roesan kemiliteran memang ba- 

ik plan ini, tetapi dari djoeroc- 

san politik beliau anggap seba- 

gai pekerdjaan kepalang tang- 

goeng, 

Sebab —, kata beliau itoe, 

— disamping  persendjataan 

sendjata haroeslah ada perser- : 

djataan bathin goena memper- 

koeat ,,home-front”. Kita Ha- 

ross mempoenjai sendjata koc- 

at oentoek menolak aliran2 gees 

telijk jang bisa melemahkan 

persendjataan militer. Dikala- 

ngan pergerakan Boemipoetera, 

mesti ada keposasan politik, 

dan pehak Boemipoetera mesti 

mendapat hak ikoet mengoeroes 

kepentingan jang begini besar 

berkenaan dengan pertahanan 

negeri itoe. Lebih tegas harapan 

nasib dibelakang hari haroes 

ditentoekan. 

Adapoen tentang ongkos2nja, 

menoeroet pendapatan toean 

Thamrin, bahwa tiap pembela- 

an segenap daerah imperial ha 

roes dipikoel oleh Iboe-Negeri. 

Djadi begitoe djoega sajogia- 

nja dengan exploitatiekosten 

plan ini. Dasar2, bahwa ong- 

kos2 dimasoekkan begrootins 
Hindia, mesti goegoer sekarang 

ini, 
Doeloe pekerdjaan balatenta 

ra darat hanja mengenai pendja 

gaan ketenteraman dalam nege 

ri belaka. Kini boekan lagi pe- 

kerdjaan seperti polisi itoe jang 
penting bagi tentara. 

Pertahanan dari serangan 

loearlah kini jang mendjadi ke- 

wadjiban pertama. Oleh karena 

itoe maka pekerdjaan tentara 

darat laloe meroepakan djoe- 

ga pekerdjaan imperial. Dat! 

itoe maka ongkos2 tentara da- 

rat dinegeri ini poen haroes di 

pikoel oleh Nederland. 
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Landraad Betawi te- | 
2 dimoelai ljam 8 | 

  

mbah banjak. — | 
Hakim t. Saeroen dide- 

eboeng dengan peng- | 
rij dari t. Sasmita 

'apa sebab tidak se- 
kai licentie, sedang t. 

i dalam itoe ke- 

kian poen toean Saeroen | 
kan tentang perhoeboe- 

jojopranoto dengan t. 
sehingga terbit perti- 

Saeroen didjawab, bah- 
mengarti dalam kepenti- 

oeatoe drukkerij jang 
moelai moesti mempoe- 

entie. Tetapi dalam hal 
mengoelangi keterangan- 

» soedah, bahwa t. Sas- : 
ka itoe meskipoen telah 

'er drukkerijnja, drukkerij | 
sih djadi tanggoengannja, 
t. Sasmita sebagai Be- 
dalam itoe drukkerij. Da- 

da itoe pengoveran druk- 
jang terbelakang seka- 

da Kubo, soedah sewa- 
'hal itoe toean Kubo jang: 

i tanggoengan itoe. 
ang pertikaian tocan Djo- 

t. Sasmita sehingga 

skan, bahwa setelah| 

rian” terbit memang 
Djojo masih selaloe 

an ocang, Tentang ke- 

  

,. bahwa ketika ' 

jang menempati ge- 
id Warta Harian itoe | 
poenjai perabotan 

iblah f 800—- beloem 

danja poen- t. Sasmita 
mengadoekan meminta 

mentjampoeri, Djoega | 
poen pernah minta ban- 

ia djoega dengan ber-. 

ja t. Sasmita telah min- 
ean Mr, Amirsarifoedin 

nja t. Djojo telah di- 

ke Soematera Selatan 
Harsono Tjokroamino- 
a Departement Perge- 
emoeda PSII, hari ini- 

n tiba di Betawi, dan 
beristirahat beberapa 

se akan meneroeskan 

nan tournee ke Soema- 

nesia keliling oentoek 
ke Djerman. 

iden, 5. April (Havas). 
it kabar ,,News Chronic- 

»wartakan, bahwa sangat 
“karet telah didjoeal oleh 

sia 'menoedjoe NPjepang. 
pang laloe 'melaloei 

ok, djalan dengan 
n kereta api Trans-Si- 

s ke Djerman. 
eng, dengan ini, Pe- 

geris soedah men- 
akannja terhadap 
ntah Nederland. 

& 

ia, 6 April (Aneta). 
“dengan berita 

  

njat. Saeroen 
kirimi soerat aanmaning, dan | 

| dari pada gentjetan 

. tjoekoep, Ke-| 
- (-proces-verbaal 

i- | Saeroen kepada politie waktoe 
achter- | diperiksa pertama kali. 

sehingga | 

dalam telefoon. Tetapiia | 

eminta ketera- | 

      

ta'lama kemoedian oeang - jang 

pemberian dari t. Kubo. 

pemeriksaan 2 jang | | ga terdjadi perkara ini ketika 

ini kali perhatian | itoe t. Sasmita telah beberapa 
boelan tidak menetapi djandji- 

nja tentang pembajaran huur- 
koop pada Tetterode, sehingga 
Tetterode mengeloearkan antja 

| man hendak mengambil zet-ma 
chine itoe kembali. 

Demikian poela t. Kubo me- 
ngantjam djoega hendak me- 
ngasingkan t. Sasmita, dengan 
alasan t. Sasmita ta? pernah 

menoendjoekkan  verantwoor- 

dingnja, dan t. Kubo telah ke- 

loearkan oeang  berdjoemlah 

f 13.000.— jang diberikan pa- 

da saja kata t. Saeroen, oen- 
toek drukkerij itoe. 

Karena antjaman2 ini t. 

Sasmita merasa tergentjet, apa 
poela t. Sasmita mengingat, 

bahwa keterangan t. Kubo te- 

lah membeli. drukkerij itoe 
f 13.000.— di sangkanja saja 
kata t. Saeroen, telah mengam 
bil keoentoengan lebih besar 

| dari pada jang f 2500.— jang: 

ia telah terima. 
Tocan Saeroen laloe mene- 

gaskan dengan keanehannja toe 

Oentoek menghindarkan diri 

itoe boe- 
kan ia memberi tahoekan per- 

'kara ini kepada sectie politie 

VI jang soedah sepatoetnja ber 
hak dalam perkara ini, tetapi 

kepada P.L.D. dengan memboe- 
at-boeat pengadoean jang ber- 
tentangan dengan doedoeknja 
perkara, ditjampoeri 
ini dalam oeroesan politiek. 

Hakim laloe membatjakan 
pengakoean t. 

Ditanjakan apa sebab: penga 
| koean toean Saeroen kepada po 

litie jang terkebelakang dan 

| dalam pemeriksaan Hakim ber 
beda djaoeh. Padahal pengakoe 
annja t. Saeroen jang-pertama 

| kali, sebagian tjotjok dengan 

“keterangan t. Sasmita. 

' bab pemeriksaan pertama kali 
ia beloem tahoe apa ia akan di 
toentoet dalam perkara ini, dan 
ia tidak di kasih tahoe apa-apa, 

Tambahan tenaga baharoe 

Toecan Mahmoed Lamako La 

tjoeba, jang doea tahoen jang 

: laloe kembali. dari:Lahor (In- 

| dia) dengan membawa titel B. 
A. kini soedah ada di Djokja, 

dan masoek lagi kedalam kala- 
ngan Partij Sjarikat Islam. 

lan jg. mendjabat ketoea Depar- 
tement Ekonomi PSII. 

Demonstrasi tennis, 
Hari Sabtoe sore, Minggoe pa- 

gi dan sore tanggal 20 dan 21 
April dibaan Batavia Tennis As- 
sociation akan diadakan perlom- 

baan demonstratie tennis. Jang 
akan main ialah t. Samboedjo 
dan Santoso Hoerip, Kho Sin 
Kie, Liem. Yoe Djiem, Lijsen, 

  

berapa oendangan. . Pendapatan 
dari demonstrasi itoe akan di- 
amalkan kepada palang. doea 

. Tionghoa. 

  

,Pembangoen?” no. 4 
|. »Pembangoen” No, 41 jang        

   

   

ahoei akan adanja tinda- 

itoe, ja'ni jang berke- 
pendjoealan moetar 

ndonesia ke Djerman. 
5 Jhtabasais 

  

is kepada Pemerintah | 
terbit hari ini memoeat diantara- 

.masjarakat pergerakan” boeah 
pena, tocam Harsono' Tjokroami- 
noto, jang-karangannja selaloe: 

“ dimoeat dalam ,,Rocang Agama”. 

| 800.— itoe dibajar dengan 

— Jang mendjadi sebab sehing- | 

an Sasmita telah membikin ini 

perkara | 

Oleh t. Saeroen  didjawab ia 
“ akoei betoel ada perbedaan se- 

Beliau boeat sementara. mem. 
bantoe- pekerdjaan toean Rame-- 

Soneville dan Gobee, djoega be- 

nja ,,Ketabahan hati ditengah - 

  

Tetapi keterangan dalam pro. 
| ces-verbaal politie jang kedoea 

inilah jang sebenarnja. 
Laloe oleh Hakim dibatja- 

kan proces-verbaal waktoe t. 
Saeroen didjadikan: saksi da- 

gi djoega. 

Pertanjaan ini t. Saeroen 

agak goegoep hampir ta'dapat 
mendjawab. Tetapi achirnja 

ia njatakan pemeriksaan-di'Jus: 

titie dalam bahasa Belanda dan 

diperiksa sebagai saksi boekan : 

sebagai sekarang ini. Lantaran 
itoe keterangan - jang ia kasih- 

noeh. 

Sebagai djoega - tentang 

djoemlah oecang jang f 10.000. 

itoe dari pada Kubo, mestinja 

hoenja t. Sasmita, sebab digoe- 
nakan oentoek perongkosan pe- 

nerbitan dagblad itoe. 
Djoega toean Saeroen tegas- 

kan tidak berasa ia berkata da 

lam Justitie perkata'an ,,a f- 
scheepen'. 

Hakim bertanja poela bera- 

pakah t. Saeroen-mendapat ga 

dji waktoe mentjampoeri pada 

masa itoe ? 

Djawab t. Saeroen- bermoela 

ia tidak bergadji, 
lah ia dipinta bantoean oentoek 

dagblad itoe, dan ia-meminta 
keroegian ongkos-ongkos, laloe 
dibajar f 400.— seboelan, teta- 
pi tjoema doea boelan meneri-: 

ma gadji, jaitoe pembajaran 

boelan November dan Decem- 
ber. 

.koop, Hakim tegaskan pada t. 
Saeroen pernahkah ia berbitja- 

ra tentang itoe, pada t.-Sasmi- 

ta ?: 
Djawab t. Saeroen ia pernah 

kasih nasehat soepaja pembaja 

ran huurkoop djangan sampai 
tertahan dan djangan sampai 
dapat antjaman. 

Sehingga sekian t. Kubo di- 

hadapkan, tetapi pemeriksaan 

ta'dapat dilandjoetkan, karena 

perdjandjian soempah t. Kubo 

ta'dapat mentjoekoepi saratnja 
ia ta'membawa zegel jang moes 
ti diboeboehi tanda tangannja, 

maka pemeriksaan di tanggoeh- 
kan sehingga tanggal 10 April 

000 PEMANDANGAN 

“dan pemeriksaan  itoe . ditjam- | 
poeri dengan oeroesan dagblad | » 

itoe jang dikatakan berpolitiek. | 

lam perkara t. Kubo di Justi- | 

tie. Oleh Hakim terdesak poela 

t. Saeroen tentang keterangan- | 
nja di katakan ada berbeda'la- 

kan tidak dapat didjelaskan pe | 

jang f 1000.— tidak termasoek | 

oentoek pembelian itoe drukke- | 2 Aa na 

rij sebab oeang itoe diloear ta- | Me mepapugar. dari loegrr 

tetapi sete- | 

Berhoeboeng dengan Huur- j 

   

  

   SEAT TNUNNN NAMA 

  

Tentang rapat P.A.I.-steri. 

dan dalam pemeriksaan Hakim | Kena Teng oengam coRakae) “Setelah saja membatja ver- 
| slag ,,J” pada soerat kabar ini 

(Pemandangan) hari Selasa no 

73 lembaran pertama pagina II 

dan soepaja djangan terdjadi 
keragoe-ragoean dan salah pe- 
ngertian oemoem, maka saja 

terpaksa disini menerangkan de 

ngan serba ringkas apa jang 

. telah terdjadi. Pada tanggal 20/ 

2—40 telah datang keroemah 

saja seorang Pengoeroes P.A. 
I-isteri dan meoesoelkan akan 
memakai roeangan roemah sa- 

ja boeat rapat mereka. Pengoe 
roes-ini adalah kenal baik de- 

| ngan saja dan karena saja sa- 

ma sekali tadinja tidak menge- 

'tahosi perkoempoelan mereka 
“bagaimana seloek beloeknja, ma 
ka saja tiada berkeberatan se- 

kadar memberi roeangan boe- 

at mereka berapat. 
“Tetapi sesoedah itoe, sete- 

rapa . kabar2 jang tak menje- 
.nangkan dan nasehat2 kepada 
saja, maka automatisch saja 

lantas memadjoekan keberatan 

kepada Pengoeroes tadi dan 
walhasil rapat mereka tidak dja 

di dilangsoengkan diroemah sa 

Apa jang ditoelis oleh ,,J” 

bahasa saja takoet maloe dan 

..memboedjoek familie jang ber- 

diam di sebelah. roemah saja, 

itoe adalah bohong sama se- 
kali, hanja ialah  Pengoeroes 

itoe sendiri berdamai dengan 

'familie disebelah jang terse- 

.-boet. 
Begitoepoen ,,antjaman” dari 

Pengoeroes  Alketirijahsechool 

kepada saja, seperti jang itoe 

'»d” ada toelis adalah djoesta 

:semata-mata. 

Harap dengan keterangan 

ringkas ini tjoekoeplah kiranja 

menghilangkan segala keragoe- 

ragoean dan salah pengertian. 

Wassalam 

Noerdjannah Zeinoe'ddin 
j & 

(Sampai sekian tjoekoeplah per 
“kara ini. Red.) 
  

  

  

PERTANJAAN KEHAKIMAN 
Abonne D. 20914. 

Tjilimoes.   jang akan datang. 

Ketjoeali itoe- tidak koerang | 
menarik-karangan toean Wisnoe 
tentang ,,Inflatie” dan menoeroet : 
kata achirnja akan menoelis pa- 
da minggoe jang akan datang 
»Geflatie”, 

Poen Baron dalam minggoe ini 
memberi penerangan jang sangat 
bergoena . dilapang ,,perekono- 
mian”, jang sebagai biasa dite- 
rangkan dengan kalimat-kalimat 
jang sedap. Tetapi ada permin- 
taan sedikit dari redaksi kepada 
pembatja, soepaja  sebeloem 
membatja halaman 12 moelai da- 
hoeloe dengan katja 13. Terima 

kasih. 

Ini boekan technik baroe, teta- 
"pi hanja kesalahan tjetak sadja. 

  

Pertemoean Moeslimin berapat 

Pada hari Minggoe 7 April 

djam 9 pagi Pertemoean Moes- 
limin akan mengadakan rapat 
besar bertempat digedoeng Per 
temoean Moeslimin, di Def. lijn 

| vid Bosch 161. 
Agenda : 

1, Tindakan jang pasti 
atas kerdja dan oesaha P. 
M 

al pengoeroes. 

1
   

Tentang bisa “atau tidaknja 
perkara toean itoe dimadjoekan 
kedepan Residentie-Rechter, ter- 
gantoeng kepada boenji soerat 

| perdjandjian toean dengan hor- 
logerie jang toean maksosdkan. 
Djika dalam soerat perdjandjian 
toean mengatakan, jang tocan 
toendoek kepada hoekoem Ero- 
pah maka perkara itoe bisa di- 
madjoekan kedepan R. Rechter. 

Toean tidak oesah dengan te- 
rang mengatakannja itoe .Asal 
dari soerat itoe bisa dinjatakan, 

KABAR TONTONAN. 

Alhambra: ,,/Union Paci- 

fic.” 

Rialto:L ,,/Heroesof the 

Hills” & IL. ,,The Bold Caballe- 
ro". 

C. Orion: ,Sweetheart”. 
Pringems Park: Kron 

tjong Avond. 

  

  

Salah nomor 
Rectificatie. 

Lembaran kedoea hari ini me- 
makai nomor pagina salah. Pagi- 
na | tertoelis pagina IV, sedang 
pagina IV beroebah mendjadi 
pagina I. 

Itoe salah. Jang memakai no- 
mor pagina IV mestinja pagina I. 

Kiranja sidang pembatja ma'- 
loem adanja. 

  

  
  

  

Lembaran pertama Pagima, II 

DENGAN ARMADA INGGERIS DILAOETAN. 

  

Kapal perang Inggeris jang terbesar H.M.S, Hood dan 

lain? kapal perang kepoenjaan Royal Navy sedang melakoekan 
patroli. 

    

bahwa  toean toendoek  ke- 

pada . hoekoem Eropah, itoe 

tjoekoep boeat dimadjoekan ke- 
depan R. Rechter, Dalam prac- 
tijk soerat perdjandjian itoe soe- 

dah ditjap oleh toko, sehingga 

orang hanja meneken sadja. To- 
ko tentoe akan menjoesoen kali- 

mat2 demikian roepa, sehingga 

njata orang itoe toendoek pada 

hoekoem Eroepah. Boeat toko itoe 

soeatoe keoentoengan sebab' per- 

karanja dioeroes oleh hakim Ero- 
pah. 

Boekti, bahwa arlodji' toean 
roesak disebabkan oleh sebab 

jang bisa dimasoekkan dalam 

garantie, soekar sekali ditjarinja. 

Toean bisa menang dalam per- 
kara ini, apabila semoea recu 

postwissel lengkap dan totaal 
djoemlahnja sama dengan hoe- 

tang toean. Djika ini tidak demi- 

kian, maka perkara toean akan 

kalah dan agar beresnja, bajar 
sadja koerangan toean poenja 
hoetang, sebab djikalau toean 
kalah maka ketjoeali tocan mem- 

bajar koerangan hoetang tocan,f 

toean haroes poela membajar 
ongkos perkara. 

  

Ana Nan 
a 5 ab ealanan 

12 Belakangan 
TE ESENE NK SAN TINANENSN EN 

  

   

  

Goenoeng Merapi bekerdja lagi. 
Goenoeng - Merapi beberapa 

hari ini bekerdja lagi oentoek 
mengeloearkan api jang makin 
lama makin besar. Seismograaf- 
poen selaloe bergontjang. 

Toean Stehn ditoenggoe keda- 
tangannja pada 8 Mei dan tang- 
gal 10 Mei akan naik kegoenoeng 
Merapi. 

  

Melahirkan 
Kemaren sor& djam 6kami 
telah d'gembirakan oleh 
lahirnja anak kami di kli- 
niek ,,Palang Doea”. 

Soedji Soeparti 
dengan berkah Toehan 
jang Maha koeasa tida' 
koerang soeatoe apa.— 
HANDJONO — ROEEKMI- 

JATOEN     
  1 Gang Bras7, Tanah Tinggi 

Djakarta 6 April 1940. 

  

  

di Palembang. 

PEMBERITAHOEAN. 
Bahwa toean2 Baharoeddin dan Amier tidak bekerdja lagi 
pada Bijkantoor Palembang dan Bengkoelen dari N.V. 
Bouw Crediet & Spaarkas Minang. 
Dan moelai 1 April 1940 toean M. Jazid Abidin sebagai Be- 
heerder dan toean Edward sebagai Klerk pada Bijkantoor 

De Directie. 

  

Kramat 158 

dak membabi boeta : 

gerakan Indonesia. 

bertambah koeat!   
CLUB INDONESIA 

@B Mengadakan aksi keloear dengan tidak mempoenjai 
pangkalan2 pergerakan jang kokoh dan koeat berarti bertin- 

oleh sebab itoe perkoeatkan terlebih 
dahoeloe pangkalan2 pergerakan. 

Club Indonesia adalah sedjak. dari dahoeloe salah 
satoe organisasi nasional jang mendjadi pangkalan dari per- 

Masoeklah mendjadi anggota, soepaja organisasi ini 

B Moelai 1 April 1940 ada lagi satoe kamar tempat 
menginap jang kosong, toean2 jang ingin tinggal digedong 
C.I. diharap berhoeboenglah langsoeng dengan Pengoeroes. 

Djakarta-Raja 

  
  

  

FA LLISSEMENT 
DIPOETOESKAN dengan vonnis 2 Apr. '40 (R. Cs. Mr. P. 

Lugt): 
Vennootschap dibawah firma Swan Hwa dan sekoetoe-sekoetoe- 

nja jang mengoeroes Tan Hiem Swan dan Sie Khiem Ghe, 
Betawi, 
dengan vonnis 3 Apr. '40: 

P.J. Pfeyffer, Sergt. Ned.-Ind. leger Stbno, 86821, wachtmees- 
ter cavalerist, Kentjanaweg 10, Batavia-C., 

W. Lunel, doeloe employe Aniem, Na ae procuratiehouder 
Vennootschap Ai Marmi Italiani, Krekot 11, Batavia-C., 
dengan vonnis 5 Apr. '40 (R. Cs. Mr. J. Klomp): 

Tan Tek Koen, saudagar, Soekaboemi, ondern. Pasir Going. 
VERGADERING oentoek VERIFICATIE poekoel 10 pagi dalam 
gedong R.v.J. Betawi tg.: 
10 Apr. '40 (djadi tidak 27 Mrt. '40) The Yoe Ie, Tasikmalaja. 
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe me- 
lihat, dikantor Griffie R.v.J. (Salinannja di Weeskamer) moe: 
lai 9 Apr. '40 selama: 
2 minggoe Njonja Thio Hat Nio merk Ong Bian Kie, Bogor 

(jang pertama dan pengh. 046), : one. jin 
Khoe Kwee Hin merk Tjin Hwa Ho, Pamanoekan 

Said Alwi bin Salim bin Moechsin Alatas, Bogor 

Lie Soey Hong merk Soei Kie Tjan, Serang (jang 

2 » 
, (jang pertama dan pengh. 3.596), 

8 . (jang pertama dan pengh. 10095), 

" 1 pertama dan pengh. 04), 

pengh. 10046). 
BERACHIR karena telah mendjadi tet: 

AF. Krijgsman, Batavia-C. (jang pertama dan 

daftar pembagian 
pengh.: tg. 26 Mrt. 40 Lie Ting Fu merk Tapiocafabriek Hoe 
Goan, Bandoeng. 230. 

                 



  

        

    
   

. — Prinsenlaan : 
«Park, ar BATAVIA 

Bea 'Baroe 6 April, malem Minggoe : 
KRONTJONG AVOND: 

dipimpin oleh musiek vereeniging ,Mustika” di- 
njanji oleh sepasang penjanji jang terkenal Miss 

Soerip — Djocja dan Miss Yetty — Batavia. 
Korsi disediaken vrij! 

Prins - £heater: 1.30 & 9.45. 

. ini malem dan besok malem pertoendjoeken 
MARTIN JOHNSON. poenja. film rimboe jang 
paling besar 

TN Oo R NEO" 
menonton ini film rimboe berarti mengoendjoengin 
poelo Borneo jang penoe dengen banjak resia2 
oeler terbang! ikan mandjat poehoen! monjet 

23 beridoeng manoesia!!! 

aa Hari Saptoe moelai djam 4 sore 
Hart Minggoe moelai djam 10 pagi dan djam 4 sore 

»B o R N E O. 

Tama NA tab Ona 
roepa2 permaenan anak2 jang dibikin menoeroet 
systeem jang paling modern dan sampoerna ! 
Toean2 djangan sia-siaken anak2 poenja kegoem- 
birahan dan kesenangan! terboeka boeat anak2 
dari segala bangsa ! 

Mintalah programma kita jang kompleet! 

  

  

  

RIALTO BIOSCOOP 
Pasar Senen PE Oa Batavia-C. 

Boeat hari Djoemahat 5, Saptoe 6 dan Minggoe 7 
April 1940 g 

DOEA PROGRAMMA : 

Pertama: HEROES of the HILLS" 
Republic Pictures persembahken poela dia poenja 
toekang poekoel jang brani mati serta nekat- 
nekatan. SI TIGA SEKAWAN Toekang sapoe se- 
kalian bandiet-bandiet moentjoel kembali dalam 

satoe tjerita jang sangat hebatnja, 

Kedea: The Bold Caballero 
(ZORRO MOENTJ OEL KEMBALI) 

   

  

  

  

Toean ingin beiladjar: 
@ BAHASA INGGERIS 

@ KA. 
@ STENOGRAFIE 

& DAN TYPEN 
DATANGLAH KE 

METROPOLITAN — SCHOOL 
Terdiri 1930 

Schoolweg Noord 10, Pasar Baroe. 

Tel. 3687 Welt. — Batavia-Centum 
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CINEMA ORION 
#0 DOK BATAVIA 

  

  

| Ini malem dan besok malem Pengabisan 
Satoe METRO-FILM jang Berwarna 

Dengen 
JEANETTE MAC DONALD, NELSON EDDY, 

FRANK MORGAN, MISCHA AUR, 
FLORENCE RICE 

me NRE 6—7 . April 1940 Saptoe — Minggoe 
djam 4 sore. 

ITS ALL Yours 
Nadi dengen 
Madeleine Carroll — Francis Lederer: 

Anak-anak boleh nonton. 

Moelai tanggal 8 — 9 April 1940 

n THREE LOVES HAS NANCY” 
dengen 

Janet Gaynor - Robert Montgomery - Franchot Tone 
Mn maan 

DUEEN THEATER PANTJORAN 
$ BATAVIA 

Ini malem Pengabisan 

sFools For Scandals" 
dengen 

CAROLE LOMBARD — FERNAND GRAVET 

Meelai tanggal 7 - 8 April 1940 

Satoe film Western jang loear biasa en actie 
»SCALIFORNIA KFRONTIER 

dengen BUCK JONES 

  

Ini malam 

dan malam 

| berikoetnja 

  

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum, 

  

nPerhoeboengan Spoor 
Barat dan Timoer" 

UNI PACIFIC 

  

  

MATINEE oentoek segala oemoer. Saptoe 6 April 
moelai djam 4,30 dan Minggoe " April moelai 

djam 10 pagi dan 4,30 sore 

Give me a Sailor dengan Marta Raya 

Moelai Hari Rebo 10 April FILM MESIR 
OM — KALSOEM 

Daggn Ter AL — an 

  

  

  

  

   
    

     
        
   
   

    

     

  

   

Njonja Meneer Soerabaja 
Anno — 1848 

Adres satoe-satoenja njang paling 

toewa dan terkenal amat mandjoer 

pembikinnan DJAMOE-DJAMOEnja. 

Soepaja pembeli djangan sampe ke- 

' nah tipoe, silahkenlah selamanja minta 

Awas ini Tjap jang ini tjap ,NJONJA DANSA". 

aseli dan TOELEN : 

Hoofd-Agent : 
THIO KIOE LIN Passar Sawah Besar No. 23—25 Batavia-C. 

Sub-Agenten : 

Tan Tjoan Lo Kramatplein No. 57 Batavia Centrum. 
»BABA GEDE” Kalilio No. 14 Batavia Centrum. 

Toko ,,TANS” Pasar Lama, Mr. Cornelis. 

Oey Goan Eng Waroeng Tjereme, Soekaboemi. 
Tan Tek Liong Prapattan MAUK. 

  

    
  

    |PLAAT GRAMOPHON 
AGAMA ISLAM 
PENERANGAN ISLAM 

ILMOE TOUHID (ilmoe ke TOE- 

HANAN) 
DARI HAL TOBAT 

Diterangkan oleh toean H.A. 
Salim 

LAGOE MINANGKABAU 

Dajoeng Palinggam — Anak malang Mandeh, — Lagoe doeo 

— dan Lagoe Paoeh oleh Toean A. Karim, — Ratok tangi 

Boendo Kandoeng — Mati MEMBOENOEH oleh Siti Noerali. 

Ratok tangi dagang sangsai — Ketandjoeng laloe — Oedjoeng 

tanah Periangan P.P. — Lagoe Singkarak — Pitaroeh Boendo 

kandoeng — Pandan talio oleh Dt. Nan Bakoelak Ameh. 

LAGOE GAMBOES ARAB DAN KASJIDAH MASRI 

Zikroena Lailatoel — Lailatoessoeroeri oleh A. Gani Medan 

ban — Alamoe Masjri — Hidjaz Masrie oleh H.M. Saleh. 

LAGOE EXTRA DAN KERONTJONG . 
Salam. dan Bahagia — Matahari terbit: 

oleh Mis Matahari 
. Djika hari hampir malam — Nett,y Roemba. 
Kerontjong sendjojo — anak Piatoe. 
oleh Mis Netty: sangeres N.I.R.O.M. Bandoeng. 
MenanggoengRindoe — Ooo! kasihanilah akoe. 

2 Ser menanti — Doendang Sajang. 
oleh A. A. Karim f. 

: BOBODORAN SOENDA OLEH TOEAN EPEN 
Indo Carioca — angkat kemana — Tjeurik Epen. 

“Gatot Katja Ngapoeng — dan bobodoran Njanjian 1—11. 
Importeur : 

pedaoourant TOKO DELIMA 
gratis SENEN — BATAVIA-C. 
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Perhatikenlah 
BARANG BAIK, SELAMANJA BANJAK PENIROEAN. 
Berhoeboeng dengen banjaknja barang tiroean, kita minta 

dengan hormat, bilamana U beli 

DJAMOE s»IBO Es 
Soekalah priksa etiketnja dengen betoel, 
Soepaja U djangan sampe dapet barang 
tiroean, jang mana aken meroegiken pada 
U sendiri. 
Tjap jang toelen, tjosma Tjap 2'Njonja, 
seperti gambar di bawa. 

  

   
   

        

   

  

   

       

  

    

51 BATAVIA:C 
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“#DJOUA Ne pn 
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DALEM TEMPAT PESTA ORANG 
JANG MENONTON SANGET TER: 
GANGGOE OLEH ADANJA ,B.0” 

4, 

Ditempat pesta dimana banjak Boesanja mengandoeng djoe- 
orang pada berkoempoel, orang ga bahan? jang memboenoeh 
jang membawa B.O. (baoe keri. koetoe? penjakit serta sekalian 
ngat) sanget mengganggoe lain menjegarkan badan. Oentoek 
penonton oleh baoe itoe, kesehatan Toean pakeilah se- 
Baoe itoe disebabkan oleh daki? laloe saboen Lifebuoy Toilet. 
keringat jang menempel diatas 
koelit dan toetoep lobang!nja. 
Djika kotoran? itoe tida dibikin 
bersih betoel, baoe jang tida enak 
aken tertjicem. Orang troesa ta- 
koet dapet kesoesaan ini kapan ia 
sehari-hari mandi pakei saboen 
Lifebuoy Toilet, sebab saboen ini 
mempoenjai bahan? obat? jang 
paling baik goena " menghilangi 
baoe keringat 

  

       
    

    j SKI 

MENDJAOEHKAN Neh (eh 
1 | 5 2 MI Ma KERINGAT) “ 

LST 43-097 M 

    

Adres jang pa- 

ling terkenal 
Heeren kleeding Ma- 

gazijn Setia Oesaha be- 

kassieweg 34 telf. 820. 

Meester-Cornelis. 

Selamanja potongan 
menoeroet setjara mo- 
dern. 

Pekerdjaan :  Tje- 
pat, rapih dan netjis. 

Harga bersaingan. 
Datenglah dengan 

segera ambil pertjoba- 
an pada kita poenja 
adres. Boeat sementa- 
ra waktoe kita kasih 
harga special boeat re- 
clame. 

Memoedjikan dengan 
hormat, 

De Heeren  Kleeding 

magazijn 

nSETIA- 
OESAHA" 

Bekassieweg 34 telf 820 

Meester-Cernelis 
MET   
  

  

  

  

MOELAI 15 MAART 1940. 

HOOFDAGENT NJONJA THIO KIOE LIN (TAN TJAN 
PIAUW) DI BRENTIKAN 

Soepaja dapet djamoe jang toelen DJAMOH TJAP PORTRET 
NJONJA MENEER SEMARANG ada satoe satoenja Fabriek 
Djamoe jang paling besar dan paling toea, kemandjoerannja dan 
keradjinannja soedah di boektiken oleh publiek segala bangsa, 
teroetama boeat pendoedoek kota Batavia tentoe soeda tida 
asing lagi, sebab sablonja lain-lainja djamoe masoek di Bata- 
via Djamoe TJAP PORTRET NJONJA MENEER SEMARANG 
soeda banjak toeloeng pendoedoek Batavia dengen daerahnja. 
     

    

DJAMOE INDUST RIE DJAMOE INDUSTRIE TJAP 

: PORTRET 

SEMARANG 
cebep 

PIGENARESSE Hoofdagent , 

NJONJA, MENEER NJONJA OEI HONG AN 

FABRIEK KOBONG 129 - SEMARANG Pasar Baroe No. 130 - Batavia-C, 

AWAS DJANGAN KENA DJAMOE PALSOE) Telf. WI. 829, 

AGENTEN: 
Toean Lie Kim Tin — Pasar Sawah Besar No. 7. 
Toean Lie Kim Yoe — Djembatan lima No. 166. 

Toean Lie Kim Yoe — Hoek Kramatplein Tanah Tinggi 1 A. 
Toean Lie Kim Liang — Tanah - Abang 11. 
Toko Mely Toean Lie Kim Tjeng — Molenvliet West 206. 
Toean Oei Lam Hin — Gang 20 Tandjoeng - Priok.   
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  Toean Tan Boen Tjeng — Bekassiweg 54 Mr. Cornelis. 
  

    
  

PA Tj AR 
Agent Pemandangan di Pa- KASI SEWA lembang. 
Moelai 1 April 1940 Toean || dalem 18, 2 kamar, 1 kantoor, 

JAZID ABIDIN 23 Ilir 

PALEMBANG. 
      

  

| manweg - - Mr, -Cornelis 
LA LEAN AAA. LA La ia Pen ena ma Mama Ya 

  

Satoe roemah di Mitra 

oebin tegel, lampoelistrik, sewa. 
telf. 261. f 10— seboelan, boleh tanja 

pada toko THIO LIM —Matra- 
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Tor boekan berarti, bahwa 
“basa Indonesia ialah , »Me- | 

, Pasar”. Maksoed pembi- 
a, ialah karena »Melajoe 

    
moedah menerima basa persa- 

an dan dari dasar bahasa per 

  

   
tocknja itoe, basa Indonesia ma 

    

   
| goenakan bahasa Melajoe ke- 

soesasteraan, bahasa Melajoe 

daerah, bahasa Djawa dan lain 
   

   
   

landa dsb.nja. 

   
: rapat2, dalam pers, dalam ro- 

   Pendapatan tentang tjaranja 

— basa Indonesia timboel ini be- 

sar pengaroehnja atas angga- 

pan mana jang baik dan mana 

   
rangan misalnja. Basa persa- 

| tocan dengan begitoe dipan- 

| dang dari djoeroesan Indonesia 

gemaenn, boekan dari Dona 

   
ro can Djawa, Soenda: dsb. nja. 

Makin dekat bahasa seseo- 

rang kepada oekoeran, perasa- | 

an Indonesia oemoem, 

   

    

   
   

   
basa Indonesia. 

— Pembitjara memberi tjontoh: 
| dalam bahasa Melajoe kesoesas 

raan diseboet pendeta, akan 

    

moem, tembakau dalam bahasa 
' Melajoe kesoesasteraan, tapi 
tembako dalam basa Indonesia. 

Sekali lagi: basa Indonesia be 
loem njata bentoeknja, akan 
tetapi rakjat poedjangga2, pe- 

is2, pengandjoer2 berdjalan 

1 oekoeran jang dioen- 
kkan itoe. 
ebagai sekalian TAU 

e berhoeboengan dengan ma- 
noesia didoenia ini, bahasa 'ia- 

lah alam dan tjiptaan, artinja 
rasa toemboeh dengan sendi- 

rinja antara rakjat dan dipoe- 
poek, dipimpin poela. 

“Bahasa tidak bisa dipaksa- 
— kan dan bahasa tidak bisa dibi- 

“arkan toemboeh begitoe sadja, 
— Akibatnja: soepaja basa per 

toean sescenggoshnia djadi 

asa persatoean ia mesti moe- 
dah diterima oleh rakjat dan '! 

ni tjoema bisa terdjadi, kalau 

bahasa persatoean itoe dekat 
kepada bahasa daerah ma- 

  

  

Bahasa di Indonesia ini, ka- 
boekan sama asalnja, ba- 

ajak persamaannja, baik ten- 
: tang paramasastera ( gramati- 
“ka) maoepoen tentang perkata 
an. Makin banjak pengetahoe 
an kita tentang bahasa2 itoe se 

“ kaliannja makin baik basa In- 

jang tjoema mengetahoei satoe 
hasa Austronesia tidak akan 

sanggoep membangoen soeng- 

goeh2 dalam lapangan bahasa 
Indonesia. 1 

itang bahasa daerah ma- 

m pergaoelan, dalam pers | 
Tetapi djelas, bahwa |    

joe, akan lebih lekas soe- 

    

Ne ini poen mesti dila 

 koekan inventarisatie. Inventa- 
   

DA Abe Kena BAROE HAROES BERDASAR 
KAN HUMANISME MNDER, 

  

1 (enoetaeng 

R Mania tentoe tjoema bisa diker 

“djakan oleh golongan jang ke- 

il, oleh ahli, akan tetapi hasi' 

' soedah ada, orang lebih | 

, jang tidak njata ben- : 5 

|kan” itoe dipilih mana jang bi | 

kin toemboeh, dengan memper | sa dipakai, dapat ditentoekan 

lainnja serta bahasa Arab, Be- | 
oesah ditetapkan pada waktoe 

— Inilah bahasa jang dipakai di | 

man2 baroe, dalam pergaoelan. £ Ya -$ 

| Jang bisa dan mesti kita ker- 

jang tidak dalam soeatoe ka- | 

 kin baik bahasa kita. 

makin 

dekat bahasanja- itoe kepada | : 
4 |. persatoean, kita lebih moe- 

tetapi dalam basa Indonesia ha | 

roes pendita, karena lebih oe- 

“arti 

donesia kita seseorang. Orang | kan. 

ertoekaran pengetahoean — 

|ta 
2 terdjadi. sekarang poen 

. ndonesia akan lebih lekas | 

a ngoen bangsa, ' dan 

o | Lanang   

  

| MESIR. 

  
pekerdjaan mereka itoe bisa 

dan haroes dipergoenakan oleh , 

: engan- 'poedjangga, penoclis, peng | aa nsia 
| Inggeris di Parijs sebagai vrij- djoer, goeroe, rakjat oemoem. 

Dari »barang2” jang didaftar | 

mana jang oemsem atau paling . 

ocmoem bagi Indonesia. Basa 

Indonesia jang boelat, jang te- | 

gas, tidak oesah ditjari, tidak 

ini, ja, tidak -bisa, meskipoen 

kita maoe. 

djakan seorang demi seorang 

“falah” mentjoba  mengetahoei 

grootste gemeene deeler” dari 

bahasa2 Austronesia dan me- 

noelis dan bitjara menoeroet 

pengetahoean itodf' Makin de- 

'kat kepada ,,G.G.D.” itoe, ma-   
Dengan pengetahoean jang 

| Ioeas tentang bahasa2 daerah 

| kita, tentang paramasastera- j 

nja, semangatnja, dengan pe- 

| ngetahocan tentang arah jang | 

. mesti ditempoeh dalam hal ba- 

dah mengoetip “dengan tjara 

jang sebaik-baiknja dari baha- 

sa2 asing. 

| Bertalian dengan kata koeti- 

pan ini, pembitjara menjangkal 

pendapatan jang sering kede- 

ngaran, bahwa basa Indonesia 

tidak baik dipakai, sebab terla 
loe banjak pindiamannja. De- 

ngan memberi tjontoh2 dari ko 

ran Eropah ia memboektikan, 

| bahwa bahasa Belanda poen sa 

ngat banjak memindjam perka 

taan dari bahasa2 lain. Siapa 

Gapat mengatakan, bahwa ba- 

'hasa Belanda boekan bahasa ig. . 

 madjoe? 
Ahli2 bisa poela memperkaja 

basa Indonesia dengan kata2 

dari bahasa jang soedah mati, 

bahasa Sangsakerta dan Djawa 

Lama. Ini perloe, teroetama da 

lam lapangan filsafat. 

Pemandangan ini mendorong 

kesatoe pendapatan jang njata, 

jaitoe perloenja soeatoe poesat 

bagi pekerdjaan 

tie, reorganisatie dan moderni- 

satie itoe: soecatoe Asjrama 
Oemoem, soesatoe Literaire Fa 

culteit. Pembitjara tidak mele 
bih-lebihkan goenanja literaire 

taculteit, tidak. beranggapan 
bahwa nasib keboedajaan dan 

| basa Indonesia tjoema bergan- 

toeng kepada sekolah tinggi se 

perti itoe. Ahli beloem berarti 

sanggoep mengerdjakan peker- 

djaan membangoen, beloem ber 
poedjangga, pengarang. 

'Dan bahasa tidak bisa dipaksa 

Maksoednja tjoema diteraire 

faculteit perloe oentoek menjo- 
.kong menegaskan dan mema- 

djoekan keboedajaan .dan basa 
“Indonesia. : 

| Literaire faculteit haroes poe 
imengoeatkan ' pekerdjaan 

membangoen, haroes menoen- 
-djoekan perhatiannja kepada so : 
a12 jang mengenai kemadjocan 

Indonesia, menoedjoe pendidi- 

kan »Dation-builders”, pemba- 

»culturs | 

Pem itjara Rea goenanja 
literaire faculteit jang diran- 

. tjang oleh goebernemen seka- 

rang, jaitoe jang menceroet ' 

adviesnja kepada minister pepe- 

(igers Mesir jang berdiri sendiri 

| Inggeris di Londen, dinjatakan 

| rikat, tetapi Mesir dengan soe- 

inventarisa- : 

| toekar pikiran dengan pe   

    
NEK MAL UG NN Taaha 

  

Abd. menoelis: 
Hendak mendjadi vrjwilligers 

| dalam pasoekan Inggeris? 

Pembantoe salah satoe s.k. 1 

Mesir jg. terbesar di Cairo dari 

Londen memberitakan, bahwa 

Dr. Mohamad Jasri di Cairo te- | 

lah mengirimkan sepoetjoek 

soerat kepada s.k. ,,Daily Teleg 

raph” di Londen, dalam soerat 

mana dr. Itoe menerangkan, bah | 

wa di Mesir ada beberapa riboe 

kaoem terpeladjar Mesir hendak 

daiam  balatentara 

willigers, sebagaimana da:am '! 

perang doenia jang laloe pe-   moeda2 Mesir telah membantoe 

Inggeris. Dari sebab keinginan | 

terseboet jang baroe di njatakan 

ini, dr. tersebbet memadjoekan ' 

rangan Inggeris, soepaja diada 
kan satoe pasoekan dari vrijwil- 

boeat bantoe apa2 pekerdjaan 

dalam balatentara Inggeris, se- 
dang pekerdja'an seperti terse- 

boet tidak melanggar atoeran2 

dalam verdrag Inggeris-Mesir. 

Lebih djaoeh diterangkan, 

menoeroet toelisan2 jang dimoe 
at dalam beberapa soerat kabar 

sebetoelnja Mesir tidak dipaksa 
mesti mengirim pasoekannja 
keloear negerinja boeat mem- 
bantoe pasoekan2nja kaoem Se- 

kanja sendiri ingin berbaris 
bersama-sama dengan kaoem Se 
rikatnja dimedan peperangan. | n

ga
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INGGERIS. 

Akan didirikan satoe masdjid 

besar di Londen. : 

Ambasssadeur Mesir di Lon- - 

den Hasan Nasj'at Pasja telah 

membangoenkan satoe oesaha 

oentoek mendirikan seboeah 
masdjid baroe jang terbesar dan 
bercentraal di Londen. Maka 

baroe ini beliau telah mengada- 
kan satoe perdjamoean makan 

dalam gedong consulaat Mesir 

di Londen, dimana antara teta- 

    

gelagatnja akan mengoetama- 

kan 'ilmoe dan menjediakan te- 

naga2 oentoek djabatan pada 

gozsbernemen, gemeente, groeps 

gemeenschap dan sebagainja, 

djabatan administratief, akan 

tetapi sebagai dinegeri Belan- 

da dan negeri jang lain2 ada 
poela haknja berdiri sekolah ' 

tinggi partikelir, disini literai- 
re faculteit jang mengoetama- 
kan daja oepaja memadjoekan 

keboedajaan dan pahaga Indo- 

nesia. 

“Pesantren Loehosr akan ber- 

diri dan pembitjara mengoesoel 

kan kepada kalangan Taman 
Siswa mempertimbangkan mera 
bangoen literaire hoogeschool | 
dengan bekerdja bersama-sama 

dengan Pesantren Loehoer. Ke 
doea2n'a bisa toeckar-menoekar 

goeroe besar. Goeroe besar ba 

hasa Arab dan mantik Pesan- 

tren Loehoer misalnja dapat 
diminta mengadjar poela pada 

sekolah tinggi literair itoe. 

Dengan ongkos jang tidak ter 

laloe mahal bisa oempamanja 

didatangkan ahli bahasa Sang- 
sakerta dari India. 

Setelah pembitjara menoe- 

toep pedatonja, diberi kesempa 

tan kepada jang hadlir mema- 

djoekan pertanjaan atau .sang- 

kalan. 

» Beberapa toean2 mempergoe 

Han kesempatan itoe dan ber: 

tjara. 

Kemoedian rapat ditoetoep 

oleh toean Mangoensarkoro, 
  

—
 

  

moe2 jang dioendang ada ber- 
| hadlir Lord Liyed George dan | 
Faroez ambassadeur India. 
Sehabisnja perdjamoean, te- 

lah diadakan vergadering jang 
| dihadiri oleh lain2 orang jang 

berkepentingan dalam oeroesan 
| pendirian masdjid, diantaranja 
ada ambassadeur Iran. 

- Dalam rapat ini telah diang- 

kat satoe comite boeat pendiri- 
an masdjid jang terbesar ini, 
jang sebagai ketoeanja, ialah 
Hasan Nasjat Pasja. Benda- 
hari-Firoez Chan. Penoelis-Ha- 
san Sanarwardi. Wakil Penoe- 
lis-Kamal Labban. Pembantoe- 
pembantoe-Hafiz Wahbah am- 
bassadeur pemerintah Saoedi, 
Raoef Sjaderdji, ambassadeur 
Irag, dan Mohamad Ali Ridha 
ambassadeur Afghanistan, Dan 
doea wakil lagi dari Iran dan 
Turkije akan di angkat kemoe- 
dian. 

Jang soedah di moefakatkan 
pertama kali, ialah tentang oe- 
roesan tempat jang akan didi- 
rikan masdj'd itoe. Dan djoega 
akan didirikan di sebelah mas 
djid itoe seboeah roemah boe- 
at tempat tinggalnja Imam, dan 
lain2 tempat lagi seperti boeat 
gedong bibliotheek dan tempat 
persidangan jang loeas. Djika 
bisa di dapatkan banjak oeang 
derma, akan didirikan seboeah 
tempat tinggal boeat orang2 
miskin dari kaosem Moeslimin. 

IRAG. 

Kesoesahan ra'jat diperhatikan. 
Pemerintah Irag telah mene- 

tapkan begrooting banjaknja 
tiga ratoes riboe dinar oentoek 
mendirikan roemah2 boeat ke- 
diamannja koeli2 Irag, dan 
djoega  boeat memperbaiki 
kampoeng2 orang2 miskin. Roe 
mah-roemah jang akan didiri- 
kan banjaknja ada seriboe boe- 
ah roemah ketjil, jang mana se 
beloem penetapan ini telah di 
dahoeloekan pendirian sedjoem 
lah roemah. 

Djoega pemerintah Irag se- 
dang mengoesahakan akan 
memberi makan kepada ra'jat 
nja jang melarat, bocat mana 
akan didirikan tiga restaurant, 
jang mereka boleh mendapat 
barang-barang makanan de- 
ngan gratis. 

Irag membikin obat-obat sendiri. 
Bagian Kesehatan di Irag, 

sedang berichtiar oentoek mem 
bikin roepa2 obat jang bisa di 
bikin di Irag, lantaran di choe 
atirkan jang obat-obatan boe- 
at Irag tidak bisa di dapat ba- 
njak dari loear negeri bocat ke 
perloean-keperloeannja ra'jat 
di Na peperangan ini. 

aa man, 

| EKCNCMI 

Di DJAWA BARAT 
Kwartaal pertama 
1940. 

Disebabkan oleh hoedjan2 
jang lebat dalam boelan Januari 
jo, maka disepandjang pantai 
Oetara Betawi ada 14.000 ha sa- 
wah dan pembibitan kerendam 
air. Poen disepandjang pantai: 
“jirebon air meradjalela, sehing- 
ga penanaman padi. terlambat. 
Tetapi selandjoetnja keroegian 
tidak besar, 

Panen padi jang ditanam da- 
lam moesim hoedjan soedah di- 
moelai didaerah2 jang letaknja 
lebih tinggi. Pendapatan ada le- 
bih besar dari pada tahoen jang 
doeloe. Harapan panen tak ber- 
beda, malahan ada sampai lebih 
baik dari pada tahoen jang soe- 
dah laloe. 

Keadaan hawa bocat padi hoe- 
ma dan padi gogo ada baik. Pen- 
dapatan dan harapan ada baik. 
Tanaman di Priangan  Timoer 
ada terlambat sangat oleh kare- 
na hoedjan GintoNunja terlambat 
sekali. 

Penanaman singkong dan ta- | 

  
  
' roen, tetapi   

De inheemsche pers heeft 

diensten bewijzen. 

(Pers Indonesia mempoenjai pekerdjaan jang penting ding 
ga. Ia oentoek pemerentah mendjadi alat oentoek mengontrol 
jang berharga sekali dan bisa djoega, selakoe kekoeatan jang 
memberi bantoean, mendjadi badan perantaraan jang pen- 
ting dalam kemadjoean penghidoepan politiek di Indonesia, se 
lama masjarakat Indonesia dalam oeroesan ini berhoeboce- 
ngan dengan langsoeng). 

PEMERASAN DIDEPAN OE- 

MOEM. 
Penonton bioskop ditipoe mentah- 

mentah oleh makelaar kartjis. 

Jang bersangkoe- 
tanta' bolehting- 
gal diam! 

Apa bila dikota ini oleh salah 

satoe bioskop dimainkan seboe- | 

ah tjeritera jang hebat serta ra 
mai dan ada harapan akan me- 

narik amat banjak penonton, o- 
rang jang. ingin mengoendjoe- 

ngi pertoendjoekan itoe atjap 
kali merasa sangat ketjewa da 

lam hatinja, karena kartjis di 

loket telah habis. (Uitverkocht) 
Tetapi sebaliknja, diloear ge- 

doeng bioskop banjak orang jg. 
menawarkan kartjis oentoek 

malam itoe dengan harga lebih 

tinggi dari harga biasa. Roepa 

nja, kartjis dalam loket itoe te 
lah diborong semoeanja oleh 

makelaar oentoek didjoeal lagi 
dengan oentoeng besar. 

w 

Hal jang demikian itoe telah 
terdjadi lagi dibioskop Globe, 
ketika dimainkan film ,,Stanley 

and Livingnstone” baroe-baroe 

ini. Poekoel 7 koerang seper- 

empat kita telah sampai kede- : 

pan bioskop terseboet. Tetapi ' 
diloket klas III tertjantoem toe 

lisan....:. UITVERKOCET. 

Kita iseng-iseng masoek ke- 

dalam ingin melihat betapa he 
batnja orang menonton. Apa 

latjoer?! Roeangan klas III 

boekannja penoeh-sesak dengan 

tetamoe, melainkan hanja 2 ba 
ris koersi sadjalah jang berisi. 

Beratoes-ratoes koer 

si jang lain masih kosong. 
Kita heran seheran-herannja! 

Setelah kita keloear lagi, maka 
tampaklah pada kita banjak o- 

rang berdiri ditepi djalan raja, 
disebelah kiri dan kanan ge- 

doeng bioskop itoe, mendjoeal 

kartjis. Kartjis itoe jang bia- 
sanja harganja 25 sen, pada ke 

tika itoe ditawarkan dengan 

harga 30 sen, atau 204 lebih 
tinggi dari pada diloket. Koe- 

rang dari pada itoe ta' dapat. 

Kita terpaksa membeli kar- 

tjis itoe. Sebab akan poelang 
sadja dan kembali lagi pada Ia 

naman2 kol jang lain ada lebih 
besar dari pada tahoen jang la- 
loe. Keadaannja- djoega ada me- 
njenangkan. 

Panen bocah-bocahan ada ter 
lambat. Panen boeah2an boe- 
at Betawi ada menjenangkan 
dan ada lebih baik dari pada 
tahoen jang soedah laloe. Hal 
ini boeat Bantam menjenangkan 
Boeat Bogor  mengetjiwakan. 
Productie daoen teh anak negeri 
bagoes sangat. Kwaliteitnja le- 
bih baik dari pada tahoen jang 
soedah laloe. 

Tanaman sajoeran, kentang 
dan kembang disoesahkan oleh 
karena hawa oedara basah. 

Oekoeran harga padi mendjadi 
lebih naik, tetapi lebih rendah 
dari pada dalam kwartaal per- 
tama tahoen 1939. Harga2 pem- 
belian padi dari panen jang ba- 
roe ada lebih rendah dan jang 
diseboet richtprijzen, di Kra- 
wang boeat padi boeloe f 3.10 
dan ' tjere f 220 per guintaal 
(richtprijzen f 3.60 dan 1325). 

Harga2 kelapa ada sedikit toe 
masih ada diatas 

harga dalam  kwartaal pertama 
tahoen 1939, 

vullen. Zij vormt reeds nu voor de overheid een waardevol 
controleapparaat op de inheemsche maatschappij en kan, als 
een medewerkende kracht, bj de ontwikkeling van het politie 
ke leven in Indie, voorzoover de inheemsche 
daarbij rechtstreeks betrokken is, 

zeker een belangrijke taak te ver- 

maatsehappij 
belangrijke — bemiddeling: 

        
A. J. LIEVEGDED. 

Lin hari, kita merasa sajang as 
kan waktoe dan transport jang 

' telah kita gocnakan akan da- 
| tang ketempat itoe. Maka maoe 

ta' maoce kita, dan demikian 
djsega beratoes-ratoes orang 
jang senasib dan sependapat de 
ngan 

  

kartjis. Dengan memborong 

toe dapat mendjalankan peme- 

rasan dan melakoekan perboea 

ratoes orang banjak dengan a- 
mat moedahnja. 

Direksi bioskop haroes ber 
sikap awas. 

Dalam praktijk pemerasan i- 
toe pertama-tama jang dapat 
mengetahoei. ialah kasir loket. 
Dia tentoe mengarti, bahwa se- 
orang-orang jang membeli kar- ' 
tjis banjak2 tentoe tidak akan ' 

digoenakan olehnja sendiri, me 
lainkan oentoek didjoeal lagi de 

ngan oentoeng. Djadioen 
|toek keroegian poe 
iblik. : 

Apabila akan terdjadi hal jg. 

demikian itoe kasir tentoe da3 
pat mengadakan atoeran spesi- 
ai oentoek mendjaga soepaja poe 
blik ta? mendjadi koerban pe- 
meras. Djika ia lalai akan hal 
itoe, nistjajalah peroesahaannja 
akan mendapat nama jang koe 

rang baik. Satoe hal jang pen 

ting jang patoet diperhatikan 
oleh direksi peroesahaan bios- 
kop. 

Polisi dan Gemeente ta? bo 
leh tinggal melongo sadja. 

Dalam perkara ini polisi ha- 

roes tjampoer tangan djbega. 

Boekankah perboeatan peme 
rasan (chantage) itoe ada- 

  

3 

    

tentangan dengan 

kerertiban dan ke- 
amanan 

Lain dari pada itoe tidakkah 

kan toeroet djoega mengoeroes 
hal itoe, karena tidak sesoeai 
dengan atoerannja? ? ? 
Moedah-moedahan seroean i- 

ni tidak sia-sia belaka, seolah- 

olah orang berteriak dalam rim 
ba-beloekar!   

aan 3   
Toekang Semprot. 

Ba 

Harga2 daoen teh, daoen sereh 
| aan polowidjo ada memoeaskan 
dan lebih tinggi dari pada ta- i 
hoen jang soedah laloe. 

Kesempatan boeat 
dalam peladangan anak negeri 
dan Eropah ada loeas. Oekoe- 
ran oecpah disetempat-setempat 
ada naik sedikit. 

Keadaan barang makanan ada ' 
baik. Patjeklik keadaannja biasa 
sadja dan berachir tjepat. Ke- 
soekaran2 dalam peroesahaan 
toedoeng di Tanggerang dan 
peroesahaan batik di Betawi 
berdjalan teroes. Peroesahaan 
batik di Tasikmalaja dan di 
Tjiamis dan peroesahaan toe- 
doeng pandan di Priangan mem- 
perlihatkan sedikit kemadjoean. 

Peroesahaan menenoen di Pri- 
angan sekarang lebih banjak 
memboeat popelins dan tussors 
dari pada saroeng. 

Penagihan padjak tanah kira2 
tidak berbeda dari pada tahoen 

bekerdja : 

» jang soedah laloe. Hal ini masih 
selaloe terlambat diregentschap 
Serang. Tentang peroesahaan2 - 
kemakmoeran lain tiada ada ter- 
dapat hal2 penting. Keadaan 
ekonomi rakjat oemoemnja ada   menjenangkan, 

kita, terpaksa mendjadi 
koerban tipoe-daja makelaar Ri 

kartjis semoeanja makelaar2 led 

tan chantage diantara beratoes - 

  

2 

lah soeatoe praktijk jang ber- ' ” na 
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“BEMANDANGAN 
  

  

DJAWA BARAT. 

s | TASIKMALAJA 

.Api Oenggoen B.P.K.T. 

Berhoeboeng dengan adanja 'BoG OR. 

ka oleh B.P.K.T. jaitoe Badan | 

| Persatoean Kepandoean 2 ae 

malaja, pada malam : Minggoe Hg 

moment actie dari Perkino, ma 

tanggal 30-31 Maart 1940 Bun 

dilangsoengkan api - oenggoen. 

bertempat diroeangan halaman 

instituut Crisis, atas pimpinan 

leider K.B.I. - Api - oenggoen | 

itoe dikoendjoengi oleh Pan- 

SAP. dan P.O.P. djoega bebe 

rapa oetoesan dari perhimpoe- 

nan jang dioendang, diantara- 

nja Surya-wirawan dengan 

lengkapnja. 
'Pada Api - oenggoen ini ke- 

tjoeali diadakan matjam2 per- 

mainan jang menggembirakan 

dari pandoe2, djoega diperke- 

nalkan oleh ketoea dari B.P.K. 

TT. tentang akan langsoengnja 

Perkino. Api - oenggoen ini di 

moelai djam 7.30 dan dihabisi 

djam 10.40 malam, dengan sela 

mat. 
- 

mamaan an 

CHERIBON 

Tjiledoek dengan Parlement Indo 

5 tp $ nesia. | 

Malam Ahad ini di Tjile- 

doek akan diadakan pertemoe- 

an antara perhimpoenan poli- 

tiek oentoek membangoen per- 

' manente Comite Parlement In- 

donesia (Comite tetap), soepa- 

ja bekerdjanja dapat lebih dari 

“pada jang soedah2. Sekarang 

itoe Comite dibangoen oleh: 

“ Voorzitter-Toean O. Widjaja, 

Secretaris 1 — Toean J. Tanoe 

' wiria, Seer. II — Toean Moh. 

Sjafeie dan Penningmeester — 

Toean Sastradihardja. 

Roekoen Tani moelai panen. 

Roekoen Tani ini boekan ke- 

: poenjaan (pekerdjaan) Parin- 

- dra, melainkan perhimpoenan 

biasa sadja jang ada di Desa |: 

' Djatiseeng. Hari Minggoe jbl. 

“ini R.T. soedah moelai panen. 

- Tanah jang ditanami padi loe- 

asnja ada 2 bouw: satoe bouw 

mendatangkan hasil 74 pikoel 

atau k.l. 60 pikoel kering. Ini 

: padi menoeroet kabar akan dibe 

li oleh landbouw dengan harga 

t 2,50 satoe pikoel. 

— BANDOENG. 

Ketjelakaan vrachtauto. 

Soepir mening- 

gal 

Pembantoe menoelis: 
Selasa 2 .April di Ban- 

doeng, didjalan Dago telah ter 

djadi ketjelakaan vrachtauto 
jang ngeri. 

Setahoe apa sebabnja, seboe- 
ah vrachtauto jang memoeat 

barang2 telah tergelintjir dan 

masoek kedalam lembah (djoe- 

rang). Vrachtauto tsb. roesak. 
Ketika orang2 pendoedoek di 

sana memboeroe ketempat ke- 
' tjelakaan itoe, -mereka dapat- 

kan soepirnja telah meninggal 

dan doea orang pembantoenja | 

loeka2 berat. 

Mereka jang malang 'itoe la- 
loe dikirimkan keroemah sakit 

Juliana” di Bandoeng. 

' Boepati dan Patih. 

bi. 
lof. 

Peb. kita mendapat kabar, 
bahwa — Boepati — Bandoeng 
R.A.A. Wiranatakoesoema, ti- 

dak lama lagi akan memoelai 

dengan ziekteverlofnja selama 
6 boelan. Poen — kabarnja — 

kepada Patih Bandoeng oen- 

K.B.I. | 

dak lama antaranja mati. 

ziektever|   

3 Sementara dalam verlof itoe, | 
. | pekerdjaan Regent Bandoeng 

akan diwakili oleh Regent Soe- 
sementara medang. Dan 

— | itoe — akan dipekerdjakan djoe 
ga di Bandoeng sebagai weda- 

“na ter beschikking Rd. Natadi- 

ningrat, wedana dari Tjika- 

djang. 

- Pembantoe M. J. menoelis: 
20. Foebroekan hebat. 
“Soeatoe malam kira djam 8. se 

bocah gerobak jang tidak ber- 
moeatan dari Bogor akan poe- 

“lang ke kampoengnja, di betoe 
“lan tikoengan djalan Kedoeng 

Halang telah ditoebroek oleh se | 
-boeah auto preman No. B. 7989 | 

| jang datangnja dari djoeroesan 
Batawi dan dikendarakan oleh 

seorang Tionghoa dengan ken- 

tjang. 
Toebroekan itoe demikian 

hebat, sehingga gerobak itoe 

mendjadi hantjoer dan sampi 
penarik gerobak terseboet ti- 

Koe 

sir gerobak itoepoen tidak loe- 

poet dari loeka2 jang agak be- 
rat, sedang auto jang menoe- 

broek itoe lampoenja hantjoer 

sebelah dan teroes dilarikan de 
ngan tjepat menoedjoe Bogor. 

Oleh 2 orang Veldpolitie jang 

tidak berapa djaoeh dari tem- 

pat toebroekan, itoe, auto tsb. 

di stop tapi djalan teroes, bah- 

kan hampir sadja 2 orang ham 
ba wet itoe djoega kena disero- 

bot. Akan tetapi sesampainja 
di Bogor, maoe tidak maoe ter - 

paksa auto itoe haroes menje 
rah oentoek beroeroesan sama 

Politie. 

DJAWA TENGAH. 

BAGELEN. g 

Koetjing bergigi mas. 

A. S. menoelis: 

- Dibawah ini kita sadjikan be 

rita jang amat gandjil. Perloe 

diterangkan lebih doeloe, bah- 

wa ini boekan Aprilmop, 

tetapi soenggoeh terdjadi. (Be 

rita ini oleh A. S. dikirim 1 Ap 

ril Red.). 
Dikantoor A.W. Bajan (Koe- 

-toardjo), dewasa ini ada seekor 

koetjing jang ditahan. Dengar 

adanja koetjing jang ditahan 

ini, 

bahwa 

mas. 
Tersiarnja berita demikian 

dengan penoetoer orang jang 

pergi kelain pasar, segera loe- 

as amat. Kita telah melakoe- 

kan pengoesoetan lebih djaoeh, 

ternjata bahwa ini koetjing 

boekannja bergigi .mas, tetapi 

koetjing biasa poela. 

Adapoen sebabnja ini koe- 

tjing ditahan, oleh karena pa- 

da soeatoe malam didaerah Ba 

jan ada pentjoeri jang dila- 

brak oleh pendoedoek kam- 

poeng, tetapi setelah itoe pen- 

tjoeri sampai ditengah sawah, 

laloe hilang, kemoedian terda- 

pat seekor koetjing. 

Djadi ada doegaan bahwa 

koetjing ini adalah kedjadian 

dari manoesia jang didakwa se 

bagai pentjoeri tadi. 

ini koetjing bergigi 

Doenia semangkin toea, teta- 
pi masakan ada orang bisa men 

djadi koetjing. Apakah Bage 

len akan kembali sebagai za- 

man Modjopahit? 

Semoeanja masih sebagai te 

ka-teki, lain hari kita warta- 
kan lebih djaoeh. 

IN ...... palsoe. 
Didaerah Bagelen pada dewa 

sa ini ada seorang bangsa kita 
bernama R. S., ia ada pendoe- 
doek daerah ini poela tetapi ba 
roe poelang dari Bandoeng. 

Didesa-desa ia mengakoe diri 
nja selakoe Wartawan, tetapi 

bohong. Kita mengatakan bo- 
hong, oleh tidak karena ia ti- 
dak begitoe bisa toelis menoe- 

rs 

fihak  loear mengatakan 

  

Ia mengakoe sebagai Warta- | 

wan itoe dipergoenakan oen- 
| toek alat menipoe rakjat, ter- 

| oetama ditentang 

ang. 
' Dewasa ini didaerah Bagelin 

ada sangat banjak orang me- 
ngakoe sebagai Wartawan, te- 

tapi pengakoean mana hanja 

oentoek kedok, ada jang diper | 
goenakan sebagai alat memikat | 

| gadis, ada jang dipergoenakan 

menipoe, ada poela jang diper 

centoekkan  menakoet-nakoeti 

rakjat. 

Sekarang perloe kita tebak 
Ikan, bahwa didaerah Bagelen 

itoe hanja ada 4 Wartawan, ja 
lah seorang di Kr.-anjar, seo- 
rang di Koetowinangoen dan 

2 orang di Premboen. 

| »Pesat” diadoekan. 

Pemb. A.S. menoelis. 

Menoeroet berita jg. kita da 

pat, berhoeboengan dengan toe 

lisan dalam Pesat No. 12 th. ke 
II, roebrik Pesat-Linie ada jg. 
menjinggoeng kepandoean: P. 

A.K. (Padvinders Asli Keboe- 

men) boeah penanja rekan 

Axioma, maka salah seorang 

pemimpin PAK Premboen te- 

lah mengadoekan Pesat kepada 
pihak jg. wadjib. 

Windhon Taman-Siswa 

Sebagaimana kita wartakan, 

. dalam boelan Juli depan, oesia 

Taman-Siswa di Koetowina- 
ngoen telah tjoekoep oesia 8 ta 

hoen. Berhoeboeng dengan itoe, 

maka akan dilangsoengkan peri- 

ngatan windhon dengan kerama- 

jane 
Meskipoen waktoenja djaoeh, 

kini penjelenggaraan soedah 

lengkap. Kabarnja keramaian. 

ini hendak dilangsoengkan 2 

malam : bertoeroet-toeroet. 

Komite windhon kini tengah 

melakoekan mentjahari oeang, 

-ja'ni dengan “akan menerbitkan 

boekoe programma dengan 

mengharap sokongan dari oe- 

moem jalah dengan memasang 
advertentie dalam boekoe tsb. 
dengan sebesar moengkin. 

Doenia pertenoenan. 

Pasar tenoen didaerah Bage 
len pada waktoe ini moelai men 

dapat pasar jg. baik lagi. Oleh 
karena adanja pesanan dari la- 

in tempat soedah nampak kem 
bali. 1 

Batiklah jg. kini beloem men 

dapat oedara terang. 

Berhoeboeng dengan itoe, ma 

ka dewasa ini boleh dikatakan 

banjak tenoen-indoestri baik ke 

tjil ataupoen besar jang dapat 

bekerdja lagi. 

Polikliniek P.K.O. 

Desas desoes terdengar beri, 

ta, bahwa tak lama kemoedian 

di Poerworedjo akan diseleng- 

garakan ' polikliniek P.K.O. a- 
tas oesaha Moehammadijah. 

FREMBOEN. 

Boekan Premboen tetapi 

Magelang. 

Pemb. A.S. menoelis. 

Dalam - pelbagai s.s.k. pada 

achir ini diwartakan bahwa po 

litie di Premboen (Keboemen) 

telah menangkap pentjoeri besi 

kepoenjaan N.I.S. di Magelang. 

Atas boeah penjelidikan ki- 
ta, ternjata bahwa itoe boekan 

nja polisi Pr em boen jang 

menangkap tetapi jg. menang- 

kap adalah polisi Magelang, ser 
ta penangkapan terdjadi ada ke 

keliroean terka. Ada kemoeng- 

kinan berita tsb. diatas itoe a- 
sal dari Aneta, hal mana meni 

lik tersebarnja dalam s.s.sk. 
Penarikan padjak. 

Pembantoe kita A. S. menga- 

barkan, bahwa meskipoen ka- 

oem tani didaerah Keboemen bo 

leh dikatakan dalam kesengsa- 
raan, tetapi ternjata kini pem- 
bajaran padjak soedah banjak 

jg. hampir loenas. 

menipoe oe- 

Orang tegap dan 
koecat minoem 

  

DOENIA. TJATOER. 

Dipimpin oleh ,,00M”. 

oleh E. BRUNNER. — Ti4— 
f3, dengan varianten : 

, Thl-el, 2. Tf3-a3 dan 3. 

Pa7, Pd4 atau Ta6 mat. 

, Thl-fl, 2. Tt3-c3 dan 3. Pd 

4 atau a7 mat. 
, Dal-g7, 2. Ti3-f6 -- dan 3. 

Pd4 atau a7 mat. 

, Dal-gl, 2. d2-d4 dan 3. Td 

5-d6 atau Pd4 mat. 
Oplossing Probleem No. 71 

oleh E. KUBBEL. — Pf6-e4. 

Djawaban jang betoel boeat 

kedoea Probleem ini diterima 

dari toean2: 
H. St. Oloan, Soebakir, dari 

Batavia-Centrum, S. Padmodi- 
| poero dari Mr. Cornelis, R. An 

nes dari Bogor, M. Kariban da 

ri Cheribon, R. M. Soejadi dari 

Solo dan R. Roestamhadji dari 

Tebing-Tinggi. 

Boeat No. 70 sadja toean2: 

Margoena, D. Mahambeng dan 
K. Djansen dari Batavia-Cen- 
trum, dan Moechlissin dari 

Krawang. 

an2: Benjamin dari Batavia- 

C. dan Hs. Soemantri dari Te- 

laga. 
PUNTENLIJST. 

H. St. Oloan. (12) 53. 

R. Roestamhadji. (11) 45. 

M. Kariban. (18) 44. 

S. Padmodipoero. (5):39: 

Margoena. (28) 39. 

Benjamin. (25) 36. 

R. M. Soejadi. (45) 34. 

Doersaw. (37) 29. 

Oplossing Probleem No. 70 | 

| .D. Mahambeng. 

Dan boeat No. 71 sadja toe- : 

MEN ld LUNA 
HOOFDKANTOOR: BANDOENG'— MERDIKA 13 
AGENTSCHAP:. BATAVIA-C. — NOORDOWIJK 8 

SA YK ken 
Nelels! 

ALLE KLASSEN 
  

Rd. Hartono. 

Rd. Soemadi. 

Moechlissin. 

-Soebakir. 
M. Soepangkat. 

R. Hasan Bisri. 

K. Djansen. 

(29) 
(28) 
(21) 
(29) 
(25) 
(6) 
(15) 15. 
(11) 10. 
PA, 
(61:16, 

29: 

28. 

28. 

24. 

NG 

16. 

R. Annes. 

Dw. Soeleman. 

Soeharto Ismani. (10) 4. 

Hs. Soemantri. to 2, 

PROBLEEM No. 73. 

Poetih: Kel, Da4, Tf4, Pfs, 

Lg6, pf2. — 6 boeah. 

Hitam: Kd5, Pd7, Ph6, Lg2, 

pe5, d6, g7 — 7 boeah. 

2, 

Mat dalam 3 (Tiga) zet. 

Djawaban selaat-laatnja hari 

Selasa tanggal 16 April mesti 

ada dalam tangan Pemimpin 

Rubriek ini. 
  

Pembatja nistjaja bisa me- 

ngetahoei bagaimana tjaranja 

penarikan padjak jalah dengan 

memboeka artikel dalam Pe- 

mandangan jg. -bertoeroet2 ten- 

tang ,,Rakjat Kedoe-Selatan.” 

Djadi, moengkin benar ter- 

djadi, bahwa keadaan diloear 

baik, tetapi dibelakang korat- 

karit. Siapa jg. salah? Boleh 

tebak! 
- 

Komite Pendjagaan Islam 

»ANTARA” - mengabarkan, 

bahwa pada hari malam Senen 

tanggal 31/1 April'40, di Keboe 

men telah dibentoek soeatoe Ko 

mite jang terdiri dari beberapa 

Islam di Keboemen. Komite ini 

akan bermaksoed bekerdja ber- 

sama-sama — mempertahankan 

Islam dari desakan fihak loear. 

Lebih landjoet dapat dikabar 

kan, bahwa pada tanggal 12 

Komite tsb. akan mengadakan 

rapat oemoem. 

Pengoeroes Komite Pertaha- 

nan Islam ini terdiri dari toean: 

Soebari (NO) ketoea, Soefrifn- 

boel (NO) Wakil Ketoea, Soe- 

tantoen (MD) Penoelis I. Rs. 

Mangoenkoesoemo (MD) Penoe 

lis II, Joesoet (PPDP) Benda- 

hara, sedang Pembantoe terdi- 

ri dari toean2: S. Idroes, S. Ab 

dullah,. RB. Joethy Boerham. 

H. Abd. Karim dan Moehtar 

Ibrahim. 

SEMARANG. 
A.M.S. dan Handelsschool. 

Akan dipersatoe 
kan. 

Moelai tanggal 1 Augustus 

j.a.d. pada A.M.S. Semarang 

akan dihoeboengkan seboeah 

Handelsschool. 

KETANGGOENGAN. 

Roemah2 sekolah vervolg. 
Pembantoe: Tjamboek menoelis 

Kini Reg. Brebes sedang hi- 
boek membikin baharoe roe- 
mah2 sekolah Vervolg jang soe- 
dah lama dan roesak. Jang se-   
orang anggauta perhimpoenan2 

  
dang dikerdjakan sekarang Ver 

volgschool Boelakamba. Nanti 

djika itoe rampoeng, akan di- 

landjoetkan pada Vervolgschool 

Bandjarhardja dan Ketanggoe- 

ngan. Vervolgschool Larangan 

jang baroe sadja diboeka da- 
lam cursusjaar ini, djoega akan 

segera dibikinkan gedoengnja 

(tanah dan alat-alatnja soedah 

sedia tjoekoep) 

Pindahan. 

Dari soember jang boleh di- 

pertjaja, R.M. Soetardjo Kar- 

tokoesoemo, Sectie Opzichter pa 
da Irrigatie Padakaton, akan di 

pindahkan (kalau tidak ke Poer 

woredjo Kedoe ja ke Petaroe- 

kan). 
Cursus Bahasa Belanda. 

Atas  initiatiefnja toean 
Santosa, Pamong Taman Siswa 

di Ketanggoengan, telah diboe 
ka cursus Bahasa Belanda ber- 

tempat dipergoeroean Taman 

Siswa: diboeka tiap-tiap ming- 

goe tiga kali. Cursistenpoen soe 

dah loemajan djoega. 
Pemberantasan Boeta Hoeroef 

poen tidak ketinggalan djoega, 

dipimpin olkh toean Soedar- 
sono (Pamong dari O.I. Sriwi- 

dodo). 

Tambahan Volksschool 

Menoeroe chabar, nanti pada 
cursusjaar jang akan datang, 

ressort S.O. Tandjoeng akan 

memboeka lagi tiga Volksscho- 
len, jaitoe didesa Tjidoewet, Pa 
dakaton dan Karangmalang. A- 
pa ini akibatnja penambahan 

1000 Volksscholen dalam tiap- 

tiap tahoen? Sjoekoerlah boeat 
mengoerangi Boeta Hoeroef. 

Moelai Panen. 

Sekarang moelai panen, jai- 

toe sawah2 jang dibikin pertjo- 

baan oleh Suikerfabriek Ketang 

goengan West. Loemajan boeat 
rakjat djelata, karena ada jang 

boeat menahan lapar sedikit-se 
dikit. 

  

  

Membcoeka praktijk 

Nona MOEDINEM 
Ar 

Matramanweg 107 telef, 
Mr.-C. 408. II 

djam bitjara (poetri2 dan | 
anak-anak) pagi 1.30 —9 | 
sore 5 — 6 ketjceali hari | 

Minggoe dan hari bes   
  

  

    

Gevestigd: 

M.R, ZAKIR arts 
PRAPATTAN 44, — Teif 

WI. 4304 
Spreekuren: « 

vm 7-10u,allewerkdagen | 
n.m.5-7u vid. beh. Zaterdag 

Algemeene praktijk. 
Asthma en andere aller- :j 
gische ziekten. Be 

    
  

  

ALI DAHLAN | 
Ind. Tandarts (Dokter 

Gigi) 

MATRAMANWEG 44— II 
Telf. Mc. 715 

djam bitjara 8—11 pagi 

Hari kerdja 5—7 sore 

dan menoeroet perdjan   
  

  

Verkrijehaar biji: 
ALE TOKOS & Cai 

“Harga2: 25 ct, 45 ct., 60ct. 
  

£ 
Ke ena Maen 

M. U. L Oo. 

& Opening: 1 Augustus 19: 

@ Leerplan: Gouv. Mulo. 
@ Kiassen: Voorkl. en 1e | 
@ Sehoolgeld : vanaf f 5.-p. 

HANDELSSCHOO 
@ Elassen: le kl., 2e kl. 
3 3e kl. 

Schoolgeld : vanaf f 5.- 
Aanmelding : v60or 15 
1940. 

@ Prospectus gratis op 
vraag. “3 

sKASATRIA 
Petodjo oedik 15 — Batavi 

  

  

TJOEKA BOEAT KARET. 

Ditanggoeng baik boeatan 

Minta gratis monster d 
boektikan. 

Hoofd Agent boeat 
Ned..Ind. 

NOOR & CO. 
Molenvliet West 94 — 

Telf. 344 Bat. 
Batavia-Centrum      
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EBERAPA hari jg. laloe, 
dalam  roeangan ,,Ban- 

drek BBandoeng” dari ,,Berita 

Oemoem”, boeng Toekang Ban 
drek ada toelis perkara dirinja 

Adolf Hitler. 

Antara lain2 begini: 
,Banjak orang mengi- 

ra-kaloe Herr Hitler itoe 
seorang intellectueel, seo- 

rang jang banjak makan 

bangkoe sekolah. Sebetoel 

nja engga. Malah dictator 

Djerman “toe engga soeka 

batja”. 
TN 

Astaga, boeng Bandrek. Ma- 

sa' ija kaga” dojan batja. Ka- 
lau gitoe, hee, apa ilmoe2nja 

“dia dapat dari ilham of wah- 
joe(1???). 

Tentoe kaga' boekan? 

Bang Bedjat jang soeka ba- 

tja riwajat Hitler sering liat, 

Hitler itoe banjak sekali batja, 
sampai djaoeh tengah malam. 

Hampir saben malam dia ba- 
tja, teroetama sekali batja ri- 

wajat Djengis Khan dan lain2. 
Banjak batja karangan Hous- 

ton Stewart Chamberlain dan 
lain2. 

Malah bang Bedjat baroe2 

ini ketemoe satoe doktor o- 
rang Dets, dia kata begini: ,,Sa 

ja satoe kali disoeroe trima 
djoernalis2 asing jang mene- 

moein Hitler. Karena moesti 

pakai djoeroe bahasa boeat ba 

hasa Inggeris, saja moesti dja- 
di djoeroe bahasa. Saja sendi 
ri jang banjak pengetahoean 
tentang wet2 Amerika, lantas 
terkedjoet dengar Hitler o- 
mong perkara wet2 Amerika, 
padahal dia kaga? pernah ke : 
Amerika!”. 

Nah, Ben dapat dari mana 
ilmoe itoe? Apa Hitler didata- 
ngin melaikat Djibril? 

Tentoe kaga”. 
Dia dapat dari banjak batja. 

Ben ee boekan dari banjak mi 
noem bandrek. 

BANG BEDJAT. 

DJAWA TIMOER. 
  

SEPOELOE. 

Djatoeh dalam gelombang 
Pembantoe menoelis: 

Pada soeatoe hari pagi-pagi 
boeta sebahagian pantai Sepoe- 
loe mendjadi rioeh disertai de- 
ngan ratap tangis jg sangat mera 
wankan hati, karena seboeah pe 
rahoe “ngadang (opkoopprauw) 
kembali dengan kehilangan seo- 
rang pendeganja, bernama S. Me 
noeroet penjelidikan penoelis, hi- 
langnja anak perahoe jang ma- 
lang itoe sebagai berikoet: 

Perahoe terseboet tengah ber- 
lajar dengan ladjoenja, menoe- 
djoe tempat perahoe-perahoe ma 
jang jang sedang menangkap 
ikan lajang, oentoek membeli 
pendapatannja (letaknja kira2 
disebelah timoer poelau Bawe- 
an). 

Ketika orang sedang hiboek 
akan menoeroenkan  lajar (pa- 
gi-pagi hari), gelombang me- 
ngempaskan perahoe dengan he- 
batnja, pendega S. hingga ter- 
pelanting dan diterima oleh om- 
bak, seolah-olah harimau mener- 

kam mangsanja jang terdjatoeh 

Cari seboeah pohon. Pendega S. 
ta” pandai berenang. Sang djoe- 

roemoedi dengan seketika men- 
tjaboet kemoedi teroes melem- 
parkan diri keair oentoek meno- 
long djiwa temannja (iparnja). 
Sia-sia. 

Anak perahoe jang malang i- 
toe hanja sebentar sadja diper- 
mainkan oleh ombak kemoedian 
iapoen tenggelam dan tiada tim- 
boel kembali. Dalam pada itoe 

perahoe soedah agak djaoeh. 

MET ESA EA 

  
  

Saptoe 6 April 1940. 

- Oentoek menolong djiwa sen- 
diri karena badan soedah merasa 
loempoeh, dengan berpegang 

kepada sepotong bamboe, sang 

djoeroemoedi dengan soesah pa- 
jah dapat kembali keperahoenja 

Soedah itoe perahoe didajoeng- 

kan kesebelah timoer dengan 

pengharapan akan mendapatkan 

jang hilang. Tetapi tiada berha- 
Sik 

Sesampainja didarat anak boe 

ah perahoe itoe dipanggil keka- 

wedanan oentoek didengar kete- 
rangannja. 

Dalam boelan ini laoetan di- 
moeka Sepoeloe soedah memin- 

ta doea korban. Jang seorang 

lagi seorang pendega majang, 

tetapi meninggal ditengah laoet 
dengan sewadjarnja. 

Moesim ikan lajang. 

Pada masa ini dipantai pesi- 

sir Sepoeloe agak mendjadi ra- 
mai karena moesim ikan lajang. 

Berpoeloeh2 perahoe ngadang 

soedah sama ditoeroenkan diair 

oentoek membeli ikan dite- 
ngah laoet dari perahoe-pe- 

rahoe majang (Kelampis,Telaga- 

biroe, Ketapang dari Weroe d.I.- 

Il.) Perahoe majang dari Sepoeloe 

sendiri ada, tetapi tiada banjak. 

Perahoe-perahoe ngadang itoe 

membawa sampai 4 ton kajoe be 

sar dan beberapa karoeng garam 
pasir (loszout). Didalam ton-ton 
itoe ikan jang dapat dibeli dari 
perahoe majang direndam dalam 
air garam agar tiada roesak (be- 
derven): sesampainja didarat di 
beli oleh djoeragan2 dan didje- 
moer. Hasil ikan djemoeran (klo- 
tok) dikirim dan didjoeal di-Soe- 
rabaja. 

Moesim ini (naseizoen) ikan 
pendapatan perahoe majang sa- 
ngat banjak benar,dari pada moe 
sim kaballoe jang laloe. 

  

SOERABAJA. 

Vice Admiraal Fuerstner depan 
Phohi. 

Aneta mendengar, bahwa hari 
Sabtoe malam  Minggoe ini 
vice.admiraal Fuerstner akan bi 
tjara depan microfoon Phohi. 

Bahaja bandjir 
Dari Soerabaia dikabarkan, 

bahwa bendoengan air dari soe- 
ngai Djatiroto karena , adanja 
bandjir beberapa hari telah da- 
pat keroesakan jang besar. Ben- 
doengan air tadi jang roesak ki- 
ra2 ada 30 meter. Dichawatir- 
kan bahwa keroesakan tadi ma 
kin lama makin besar. 

Pasar Derma K.B.I. 

Kepada ,,ANTARA” dikabar 
kan bahwa K.B.I. tjabang Soe- 
rabaja mengadakan Pa- 
sar Malam Derma Kepandoean 
jang ke II. Sebagai bescherm 
heer dari Pasar malam Der- 
ma tsb. ialah Padoeka Toean 
Boepati Soerabaja R.T. Moeso- 
no. 

Pendapatan bersih dari Pa- 
sar Malam Derma ini ialah 
104 oentoek menjokong dan 
mengirimkan Pandoe2 K.B.I. 
ke Perkemahan Kepandoean 

. Indonesia Oemoem (Perkino) 
atau jang telah oemoem terde- 
ngar dengan seboetan All Indo- 
nesian Yambore jang akan dia- 
dakan di Solo, 404 goena K.B. 
1' sedang 5096 lagi akan diserah 
kan oentoek : Pro Juventute, 
Dierenasijl, P.K.O. Moeham- 
madiah, P.P.A.J., dan Inheem- 
se Armenzorg. 

Pertoendjoekan akan dibagi 
mendjadi doea roepa: I. Beroe- 
pa Toneel (Sandiwara), II. Be 
roepa Pasar Malam. 
ale TONEEL, diadakan 
gratis doea malam lamanja, ja 
itoe tanggal 5/6 April 1940, te- 
roetama meloeloe oentoek pan- 
doe K.B.I. dan semoea anak2 
sekolah bangsa Indonesia diko- 
ta Soerabaja, 

  

  

      

  

ta PEMANDANGAN. 

Tetapi mengingat pada sem- 

pitnja tempat, tentoe sadja ta' 
kan bisa memoeat segala anak2 
sekolah itoe masoek kedalam 

gedoeng Stadstuin. Maka kare- 

na itoe diminta pada tiap2 moe 

rid kelas jang tertinggi 5 orang 

dan pada kelas jang rendah 5 

orang poela. Djadi dari tiap 

»Sekolahan itoe hanja diambil 

10 orang anak dengan pimpinan 
seorang goeroenja. Dan ten- 

tang pengambilan anak” itoe 

uantinja, tentoe sadja diserah- 

kan atas kebidjaksanaan Goe- 

roe dari masing2 sekolahan ter 

seboet. 

Kepada jang berkepentingan 

harap soepaja selekasnja ber- 
hofboengan dengan Hoofdcomite 

p/a Dr. Wignjodipoero, Plampi 

tanstraat 12 Soerabaja. 

Dan jang semalam lagi jai- 

toe tanggal 6/7 April 1940, ia- 
lah pertoendjoekan jang akan 

dipoengoet sewanja dengan har 

ga jang semoerah2nja, soepa- 

ja segala lapisan ra'jat dapat 
membelinja. Kartjis2 oentoek 

pertoendjoekan pada malam jg. 

kedoea tadi itoe, moelai seka- 

rang soedah bisa dibeli kepa- 

da segala anak pandoe K.B.I. 

Segala pertoendjoekan akan 
dimainkan oleh anak2 Pandoe 

sendiri, ditambah dengan banjo 

lan2 dari pak Doho serta ser- 

geant2nja, jang. sangat popoe- 

ler pendengar2 Radio oemoem- 

nja. 

le. PASAR MALAM ini di- 

adakan lamanja 8 malam dan 

satoe hari. Jaitoe pada hari 

Djoemat/Saptoe tanggal 7/8, ha 

ri Sabtoe/Minggoe 8/9, hari 
Minggoe pagi tanggal 9, dan 

pada hari Minggoe/Senen tang 

gal 9/10 Juni 1940. Djoega da- 
lam Pasar Malam ini akan di- 

pertoendjoekan permainan2 o- 

leh anak2 Pandoe K.B.I. di- 

tambah dengan Pak Doho de- 

ngan sergeant2nja. 
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VOETBAL. 

Competitie Persitas. 

EeWa KPS 2 —0)5 

Kemarin hari Sabtoe oleh 

Persitas telah dilangsoengkan 

competitie antara Ps. H.W. de 

ngan Ps. J.O.P. Pertandingan 

ini didoega akan hebat terboek 

ti dengan banjak penonton, a- 

kan tetapi pertandingan men- 

djadi berat sebelah, pihak JOP. 
selaloe terkoeroeng sehingga 

achirnja J.O.P. mendapat keka 

lahan 12—0. 

Pasangannja seperti dibawah 
ini: 

Ps. H. W. 

Koetjid 
Tarjo ' Koedian 

Hanan Sullym Lili 
Kartiwa Goertjita Oeli 

Dachlan Tjali 

o 
Koerdi Idi 

Gasik Endong Komar 

Aspari Tosin Ene 

Eroes - Idroes 
Mahmoed. 

PP 

Sparta — Sedar (2—1). 

Pada hari Minggoenja com- 

petitie dilangsoengkan antara 

Sparta dengan Sedar. Ini per 

tandingan menarik perhatian 

jang loear biasa dan penonton 

lebih banjak dari kemarinnja. 

Pertandingan  berdjalan de- 

ngan ramai sekali dan keliha- 

tan sama koeat dan bersema- 

ngat. 

Dengan adanja pertandingan 

ini hari maka ternjatalah bah 
wa Sparta adalah mempoenjai 

peroebahan kearah kemadjoe- 

an. Pada tahoen '39 Sparta 

itoe mendjadi no. 6 dari Persi   

ARAHAN HAN 

    £   
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” Lembaran ke doem-Pagina III 

  

          Disini toean dapat lihat beberapa boeah 

negeri dimana ,,ASPRO" ada terkenal oleh 

tiap? orang. Toean bisa dapat beli Aspro 

baik di toko? di kapoelauan Laoetan Tedoeh 

maoepoen di kampeeng? dari negeri Malaya. 

Aspro ada terdapat didalam tiap? apotheek 

di seloeroeh negeri Tiongkok, Britsch- Indie, 

Siam dan di beberapa negeri' dari benoea 

Barat. Sebab jang terpenting kenapa ,,Aspro"' 

ada terdjoeal diseloeroeh negeri, adalah ka- 

rena ia boleh dimakan oentoek melawan 

beberapa penjakit. 

Aspro adalah / sendirinja mendjadi roemah 

obat didalam roemah. 

KENAPA ,,ASPRO” TERMASIJ- 
HOER DISELOEROEH DOENIA ? 

Terkenalnja obat, sekalipoen didalam ka- 

langan ketjil, hanja bisa terdapat djika obat 

itoe mengasih kapoeasan. Obat itoe tida boleh 

sekali-kali gagal. Dengan ini djalan ,,Aspro"' 

mendjadi sangat di soeka di seloeroeh doenia. 

Aspro melawan dengan tjepat dan berfaedah: 

sakit, panasnja badan naik dan kebingoengan, 

jang 'mana ada. mendjadi tanda? dari bebe- 

rapa foepa penjakit. | 
Aspro mengasih. hasil denganxtida ragoe" 

lagi dan Jain dari itoe Aspro ada mengasih 

Pa en mw tentang ka- 

bersihan, jang ditetapkan didalam ",,Britisch 
Pharmacopoeia'': 

TELANLAH ASPRO TERHADAP: 

Pilek 
Influenza 
Griep : 
Demam 3 hari 
Sakit tenggorokan 
Sakit asabat 
Sakit waktoe datang 
boelan. 

Sakit kepala 
Entjok 
Tida bisa tidoer 
Sakit gigi 

Neuralgi 

Sakit koeping 
Ischias 

se BOENGKOE- 
EP SANNJA   Aspro terboeng- 

koes gampang seka- 
li didalam ,,sanitape” 

strook jang di patent. 

Tablet'nja ada terboeng. l 

koes satoe “per satoe dan - 

toean tida oesah pegang ia dengan tangan. 

Djika maoe toean bisa taroeh beberapa tablet di 

kantong didalam boengkoesannja jang aseli. 

AA 
Naba 

j i £ i dimana-mana boleh Menoeroet poetoesannja Dienst: der Volksgezondheid, Aspro ana € 

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

  
  

  

tas, tetapi sekarang banjak ha 

BADAI Turi 
Sebeloem pauze keadaan 2—0 

oentoek Sparta, kemoedian sam 

pai pertandingan habis keada- 
an mendjadi 2—1. 

Perloe ditjatat bahwa Ach- 

mad seorang pemain dari Spar 

ta misih senantiasa soeka ber- 

main kajoe, moedah2an pada 

pertandingan jad. Sparta akan 
dapat memperbaiki peilnja de- 
ngan menghilangkan sifat ma- 

in kajoe, jang pada dewasa ini 

soenggoeh boekan masanja Ia- 

gi, apalagi terdjadi sematjam 
ini, awak sama awak. 

Aa PEN & 

  

   
     

    

  

   
     

ANGGOER PRAWAN W1JAP, ELEDEK" 
Satoe Minseman orang prampoean. 

Soeda Terkenal dan Men 
KAOEM ISTRI,IBOB dan GADiS- : 
ANGGOIER PRAWAN TJAP ,GLEDEK” 

@ MENJOTJOKEN DATENG BOELAN den Laon-laen. 

@' MENJEGA dan MEMBASMI PEKTAY ( Kepoetian,) 
@ KERINGKRSKEN ANGGOTA, PEROET dan PRANAKAN, 

@ SAKIT KAPALA, PINGGANG, MELOBANG, KAKI TANGAN 
dan DYERIDJI rasa DINGIN,KAKOS den KESEMOETAN, 

@ POEVJET, KOERANG DARAH HARIS BERSALIN, PNGAP 

Gani ZENEUW, @  Djadi ENAK MAKAN dan ENAK TIDOER. 

Nalengken boeat Prempoeans 

ANGGOER PRAWAN ..TJAP GLEDEK” 
HARGA d1 Batavia. 1/4 f1....£ 1.75 $ £l....f£ 3.20 LL... 8.98 

SPECIAAL BOHAT TELAKI Membikin moedsa kombali(ANTI PEHONG of HONGSIP) 

ANGGOER DJEDJAKA ,.TJAP GLEDEK” 
isa dapet di APOTHEEK, 'Toko P.&:D. dan AGENTEN of teroes toelis pada: 

   
    
   

    

    
  

Maan BA TA man   Pesenan haroes diseboetkan dari s.k. ,, Pemandangan”. 
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P chir sekali, di Joegosla- 
telah terdjadi 

3 la ja perd La 1 ian, 

  

    
    

    

   
    

    

  

    

  

     
     
   

      

   

  

    

    
   

    

   
    
     

     

   

    

    
     

     

      

  

   

     
     
    

   

    

    
     
   

    
    

   
   

   

   

    
   

   
   
   
    

      

   

    

    

oentoek menoentoet adanja 

Menoeroet oendang2, kaka 

apai sa'at ini kaoem perem 

an Joegoslavia tidak mem- 
enjai hak menjetem. Kaoem 

sangat sedikit sekali hak2- 

yja. Bahkan kaoem perempoe- 

  

aki2. Begitoelah djadinja 
egoslavia sampai sa'at in. 
sm lagi ada haknja kaoem 

nja kedoedoekan kaoem pc 
mpoecan. Adanja mobilisasi 

laki2, naiknja harga ma 

banjaknja kaoem pe- 
an dan akibatnja me 

a bertambah beratnja 

jang dipikoel oleh setiar 
m perempocan Joegosla- 

  oeroet keterangan sk 
olitika” tanggal 24 Novem: 

r 1939, maka atas initiatief- 
redaksi dari soerat berkal: 

ing madjoe sekali ,,Pe- 
poean dizaman Kini” tg 

ember 1939 di Belgrad 
liadakan konperensi, di- 

1 hadlir segenap wakil2 d: 
natjam2 organisasi ka- 
perempoean Joegoslavia 

perensi ini dikoendjoeng 
“oleh k.I. 3000 kaoem iboe. Pz 

ketika konperensi ini diboe 

maka seorang inleidster d 

  

  

Pemerintahan jang sekarang 

adalah jediakan diri 
ntoek melahirkan adanja oer 

ng2 hoekoem, “dimana hak 

rakjat dapat didjamin. A- 

tetapi tidak dapat dikata- 
n demokrasi, apabilla kepada 

m perempoean tidak dibe- 
.hak,. goena ' menoentoet 
kan hak2nja jang sama. 
gai seorang ibse, maka ki 
npoenjai hak centoek me 

    
oedian harinja, dan sebagai 

em boeroeh (peremipoean) 
dak mendapat oepa!h jang 

“dengan oepah jang: diteri 
oleh kaoem boeroeh Idlaki se 

“pekerdjaannja sania be- 
ja, sebagai seorang ' intel- 

lek lebih soekar kita orang pe 
mpoean oentoek mendapat 
jabatan, djoega kaoem laki2 
nempoenjai  pertanrgoengan 
jawab jang berat sekali. O- 
ang menjoeroeh kita kaoem pe 

   

    

   

   

   

    

   

   

i. Kita, perempoean, ti- 
boleh ikoet. menentoekan 

ah2 jang mengenai nasib 

nah air kita. Apakah ka 
erempoean itoe tak meru 
ikan bila tanah airnja 
' dalam perang atau apa 

ja berada dalam da- 
usa, apakah poela 

rempoean itoe tinggal 
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.memelaek loetoet sadja 
ila anak atau soeaminja 

  

gerakan ka- 

mpocan Joegoslavia ada- 

perang dibenoea Ero | 
arang menambah boe- 

anja telah mengoetjap 

— dan kemerdekaan demokrasi da' 

kan nasib anak2 kita di- 

pocan poelang keroemah | 

Im sadia bilamana roemah- 
dihantjoer - le boerkan 1 

ing, dan apakah kaoem perem. 
in itoe'akan doedoek toen- 

- waktoe jang a- | 
AN aa oem  Perempoean Joegoslavia, 

| jang “mempoenjai " anggauta 

"mengembalikan hak2 | 
hilang, 

agan kacem perempoean 
Joegoslavia goena persa- 

maan hak daa perdawaian 

| (Oleh Redak toor yANTARA" dinegeri Belanda). 
Segenap wakil Gaboengan Ka 

50.000 banjaknja menerangkan 
dengan kata sepakat: 

| »Perdjocangan kita kaoem pe 

'yempocan oentoeck mendapat- 

kan hak2 jang sama, adalah sa 

    

| toe tangga goena kemoedian 
berdjoeang oentoek menghan 

| tjoerkan segala sebab2 
- menjebabkan kita tidak mem- 

jang 

poenjai hak jang sama, goena 
menghantjoerkan sebab2 ada- 
nja perbedaan djenis bangsa? 
Jan perbedaan kasta dari ma 

sjarakat. Kita menoentoet ada 

nja hak menjetem, goena me- 
“ nentoekan perdamaian, dan ke- 

merdekaan jang penoeh dari 

segala manoesia”. 
Oetoesan dari Liga kaoem pc 

rempoean tentang perdamaian 

dan kemerdekaan, dalam peda 
tonja menjatakan : 

»Disekeliling kita kaoem pe- 

rempoean terdjadi dengan tje- 
sat sangat kedjadian2 jg mem- 
»oenjai arti besar sekali. Bang- 
sa-bangsa jg berkeboedajaan 

| cinggi kini sedang terlibet da- 
am perdjoangan matiZan. Se- 
zala jg dibentoeknja dalam tem 

»0o berabad2 itoe akan moesnah 

sama sekali. Kmerdekaan ma- 
3oesia diperkosa dan anak2 
moeda jang sehat badan dan 

Ijiwanja mengadoekan djiwa- 
nja dimedan perang. Tjita2 

manoesia jang soetji-moerni se 
serti kemerdekaan, perdamaian 
lan kemanoesiaan dengan ini 
nendjadi kaboer-leboer. 

Semoea ini menjatakan kepa 
la kita, bahwasanja apabila 

loenia akan maoe terhindar 

.lari bahaja angkara moerka 
Iantoe perang ini, maka seha- 
roesnja doenia semoeanja men- 

Japat hak jang sama rata da- 
am artian jang loeas. 

Orang djangan membiarkan 
adanja gerombolan manoesia 
atau kasta atau golongan dalam 
masjarakat jg. dapat merasai 

kelezatan doenia sedang lain? 
aja berada dalam kesoesahan. 
Selaloe kaoem perempoean me- 
noedjoe pada adanja perbandi- 
ngan kedoedoekan masjarakat 

jang seimbang goena memben- 
toek masjarakat baroe, dida- 
am masjarakat mana tidak 
akan terdapat soeatoe perbeda- 
an antara bangsa2 dan keper- 
tjajaan2, dan tidak poela akan 
terdapat perbedaan kasta2 da- 
lam masjarakat”. Maya 

Oetoesan ini mengoentji pe- 
datonja dengan seroean, ,,Ki- 
ta kaoem perempoean segenap- 
nja memberikan socara soepa- 
ja ada perdamaian, kemerdeka- 
an dan kemadjoean”. 

Atas seroean ini, segenap 

hadirin mendjawab dengan soe 

ara satoe: ,,Kita menoentoet 

adanja perdamaian, kita menoen 

toet adanja kemerdekaan jang 
penoeh!” 

Pada konperensi ini djoega 
bitjara kaoem boeroeh (perem- 

poean), jang menggambarkan 

keboeroekan nasib dan tak ada 
nja hak kaoem boeroeh: sete- 
lah itoe laloe bitjara wakil2 da- 
ri kaoem boeroeh lainnja, se- 
perti kaoem boeroeh post, goe- 
roe2, studen2 perempoean dil. 
Salah seorang pembitjara ber- 
bitjara atas nama kaoem pe- 
rempoean jang melahirkan a- 

nak diloear perkawinan, pem- 
bitjara lainnja berbitjara atas   
| 
hama kaoem perempoean tani. 
Semoea pembitjara ini mengoe- | 
tjapkan perasaan hatinja, me- 

dalam mempertahankan njatakan keboeroekan keadaan 
ii 0. 'baik dalam lapangan politiek, 

"4 ekonomi, maoepoen sosial dan 
tentang keperloeannja kaoem 

perempoean- berhimpoen dalam 

| goena mengadakan perdjoangan 
perbaikan nasib. 

- Dalam” resoloesi konperensi 
dimadjoekan, ' bahwasanja de- 
ngan dikoeranginja kaoem pe- 

rempoean toeroet dalam soal 
“perekonomian berarti satoe lang 
kah moendoer dan dilihat dari 

|-katja mata rakjat adalah sa- 
tee daja oepaja jang memoe- 
soehi kaoem perempoean. ' Da- 
lam resoloesi itoepoen dimadjoe 
kan toentoetan , adanja hak ka 

| 0em perempoean dalam peroe- 
sahaan2, oepah jang sama boe 
at pekerdjaan sama, perlin- 
doengan boeroeh dan perlindse-. 
ngan kaoem iboe, hak2 burge- 
lijk dan politiek bagi kaoem: 
perempoean. 

»Kita menoentoet hak2 ini 
boeat kaoem perempoean, iboe2 
dan anak2 perempoean, dan ' 

teristimewa sekali dalam wak- 

toe sekarang ini ,,begitoelah 
ditoelis dalam resoloesi itoe,”" 
sebab djiwa soeami, anak-anak 

lelaki dan saudara2 (lelaki) 

kita adalah sangat berharga 
sekali bagi kita kaoem perem- 

poean seoemoemnja dan kita 
akan toeroet berdjoang oen- 
toek dapat mempertahankan 
djiwa kaoem lelaki kita”. 

Achirnja resoloesi memoeat 

toentoetan pada pemerintah 

Joegoslavia, agar soepaja pe- 

merintah menepati djandjinja 
dan membaharoei kembali hak- 
hak demokrasi dari negara: 
Joegoslavia. i 

Pada tanggal 26 November 
1939 di Belgrado dengan men- 
dapat koendjoengan jang loear 
'biasa sangat telah diadakan 
satoe rapat terboeka. Rapat ter- 

'boeka ini adalah boeah oesa- 

kaoem Perempoean”. f 
Roeangan rapat dipadjang 

dengan tjita dimana tertoelis 
kalimat jang berboenji: ,,Kita 
menocentoet hak memilih pas- 
sief dan actief”, Boeat peker- 
djaan jang sama beratnja, kita 
menoentoet oepah jang sama 
Marilah kita bersatoe  oentoek 
berdjoang menoentoet hak2 ke 
adilan jang sama, jang bergoe- 
na bagi kemoeliaan anak kita 
dan perdamaian doenia!” 

Dalam kata pemboekaam dari 
rapat terseboet, ketoea rapat 
diantaranja mengoetjapkan: 

»Bahwasanja apa jang seka- 
rang orang namakan demokrasi, 
adalah sesoenggoehnja kedok be 
laka, dibelakang kedok mana 
biasanja terdjadi kedjadian2 

jang tidak demokratis. Kita ka 
cem perempoecan tak maoe dan 
tak akan menjokong keadaan 
ini. Kita maoe, soepaja kaoem 
perempoean djoega djadi soea- 
toe faktor dalam kepolitikan, 
jang achir kemoedian djoega 
akan dapat memboeka kedok 
topeng demokrasi palsoe ini, 
kepalsoean mana adalah men- 
djadi soember dari semoea ke- 
angkara moerkaan, jang me- 
njebabkan rakjat djelata ber- 
ada dalam kesengsaraan: pe- 
rang, kelaparan dan pengang- 
Boeran 

Pada achir pedatonja wakil 
dari soerat berkala ,,Perempoe- 
an dizaman Kini”, dia mengoe- 
tarakan seperti berikoet: 

»Walaupoen kepada kita be- 
loem .lagi diberikan, hak ber- 
soeara, akan tetapi toch kita 
kaoem perempoean menjatakan, 
bahwasanja kita dalam semoea 
rapat2 sedikit2nja akan menga 
djoekan toentoetan: Goena per- 
damaian, roti dan kemerdekaan 
demokratis dari segenap Rak- 
jat djelata”, 

Resoloesi dari konperensi ini 
adalah  socatoe koemandang 
dari toentoetan pembitjara2. 

Tang naa   

“PEMANDANGAN, 

'soeatoe organisasi jang koeat, | 

hanja ,,Gaboengan Organisasi j 

  

AN ! 

Simpanan tiap boelan 
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” 

toengkan oemoem. 

gor telf. no. 373. 
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SEM MANA PE 

ANEKA WARNA De PE MA MEN AMAMAN 

Tempat penembakan 'alam. 

kan tempat penembakan alam. 

Boeah2 karet itoe mempoenjai 

gas jang akan meletoes, bila 
boeah2 tadi soedah masak. Ka- 
rena letoesan itoe bidji2 jang 
ada dalamnja dilemparkan be- 
berapa poeloeh meter djaoehnja. 

Demikian kekoeasaan Iboe A- 

lam menjebarkan bidji2, soepa 
ja pohon2 itoe djangan berde- 
katan. 

Tjara penerangan baroe. 

Dengan pendapatan penera- 

ngan baroe akan tidak ada be 

danja antara malam dan siang. 

Roemah2 akan mendapat pene- 

rangan automatisch Diroemah 

sekolah penerangan itoe soedah 
dipakai. Bila hari soedah pe- 
tang dengan sendirinja lam- 
poe2 itoe njala. Bila matahari 

terbit, padamlah lampoe2 itoe 
-djoega dengan sendirinja. Per 
kakas photo-elektris mengoekoer 
dan meriksa penerangan jang 
masih ada. 

Pianeet dengan hati besi. 
Mars Venus boemi  mempoe- 

“njai poesat atau hati jang terdi- 
“ri dari besi toelen, kata Dr. Ru- 
pert Wildt dari Observatorium U 
niversiteit Princetan. Sebaliknja 
Mercurius dan boelan mem- 
poenjai poesat batoe, karena 
itoe amat ringan. 

Orang telah mengambil poe- 
toesan, bahwa empat planeet 
jang sangat besar, Jupiter, Sa- 
turnus, - Eranus dan Neptunus 
bersampoel barang tipis. Dr. 
Wildt berkata, bahwa barang 
itoe terdiri dari waterstofgas 
satoe bahan jang paling ketjil 
dari ilmoe chemi. 2 

Melihat tabi'at orang. 
Oentoek melihat tabi'at orang 

lain, kita dapat mengira2 dari 

tangan, kaki, mata, moeloet dan 

hidoeng. Tetapi pakaian jang 
dipakainja boeat orang jang meri 
poenjai mata tadjam dapzt tahoe 
bagaimana pemakainja itoe. Djoe 
ga barang2 seperti tas, arlodji 
dan permata mengambil rol ka- 
rakteristiek. 

Seorang penoelis Inggeris mem 
bikin karakterstudie dengan meli 
hat bagaimana seorang perem- 
poean memegang pajoeng. Ia 
menerangkan: Seorang pereni- 
poean jang masih memboeka pa 
joengnja, wajaupoen tidak hoe- 
djan lagi, itoe menandakan seo- 
rang perempoean jang dapat me- 
megang roemah tangga, gemi 
dan radjin. 

Seorang gadis menoetoep pa- 
joengnja jang masih basah, itoe 
akan mendjadi gadis toea. 

Seorang perempoean jang sela 
loe tidak maoe menoetoep pa- 
joengnja, itoe tidak akan mendja 
di kaja meskipoen' kehoedjanan 
oeang. Lebih djelek lagi, bila pa 
joeng itoe, ditarik. Ia mempoe- 
njai tabi'at djelek dan tidak da- 
pat dipertjaja dan mempoenjai 
inoeloet botjor (venijnig). 
Seorang gadis jang selaloe gem 

bira, dan membawa  pajoengnja 
dikempit dengan garangnja kea- 
tas itoe bertabi'at baik.   mena, 
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dan begitoe seteroesnja sampai boeat pindjaman sebesar 

Himp. Bouw- & Spaarkas ,,BOROBOEDOER” adalah satoe badan Coiperatie satoe?nja 
kepoenjaan bangsa Indonesia, jang mengoesahakan bouw- dan spaarkas boeat bangsa In- 
Gonesia diseloeroeh Indonesia, dan jang mempoenjai peratoeran?2 jang betoel2 mengoen- 

Keterangan lebih djaoeh mintalah dari Hoofdkantoornja di Bioscoopweg no. 8 B o- 

N.B. Soerat menjoerat, jang perloe balasan, 
haroes disertai franco oentoek pembalas. 

Keboen karet dapat dinama- 

  
  

ui 

f 050 dapat: pindiaman Manan ana f 250.— 

” 1.— ” » KN TA ARE » 500.— 

” 2.— ” 1 euosnonenonnoenasonannon ” 1000.— 

» 3— Sa an Sa Ni Dana in » 1500.— 
aa ONE ke Una aDia » 1500. 

Directeur, 

Mr. ALWI. 

  

Sakit Entjck Linoe 

dan Rheumatiek 
Bisa Ikekkas ilang dengen 

MIXODIN TABLET 
Sakit2 itoe kebanjakan di- 
sebabkan oleh darah kotor 

- e dan hawa basa, maka pi- 
djet-pidjet itoe biar bisa menolong sebentar tapi boekan 
obatnja boeat menjemboehkan itoe sakit2 boeat selama-la- 
manja. Boeat tjaboet akarnja itoe sakit2 perloe bikin bersih 
itoe darah jang kotor dan ilangkan itoe hawa basa. 

Mixodin Tablet ada obat speciaal darah kotor. Ia tjoetji 
itoe darah sampe bersih dan sehat kombali, matiken koeman2 
penjakit jang ada didalam darah. Ia perkoeatkan darah men- 
djaga timboelnja penjakit koelit dan djoega semboehkan pe- 
njakit2 darah kotor atawa sakit syphilis. Ia tida ganggoe ke- 
sehatan dan boleh dimakan oleh segala orang. 

Harga 1 botol f 1.— Kirim wang doeloe franco. Bisa da- 
pet pada segala toko obat 'Tionghoa atawa pesen sendiri pa- 
da kita : 

Importeurs : MEDICIJN IMPORT SAM TAK CO., Kem- 
bang vjepoen No. 48,—soerabaja Kiliaaikantoor Batavia di 

   

Lembaran ke doea Pagina IV 

| OENTOEK KEPENTINGAN TOEAN ! OENTOEK KEPENTINGAN KELOEARGA TOE- 
| OENTOEK KEPENTINGAN BANGSA TOEAN ! 
| Masoekilah Bouw- & Spaarkas, jang peratoeran2-nja betoel2 mengoentoengkan cemoem 

dan poela jang gampang dimengerti oleh tiap? orang 

HIMPOENAN BOUW. & SPAARKAS , BORO80OEDOER" 
Selamanja bersedia bocat memberikan pin djaman ceang kepada penaboeng2nja, dalam 

waktoe jang pendek, goena keperloean mem beli (membikin) roemah2, gedong2, sawah?, 
kebon? dan tanah?2, dan dengan tiada pakai rente. 

  

    koko Tiga No. 64, 

  

  

Tetep beroepa Emas 
TAPI HAKGANJA SAKUKT MUSKAH 

Perijasan iapis-emas 22 krt. (emas vekon) terbikin menoeroet 
pendapetan modern dari Ingenieur Engiish. Lapisannja aioes dan 
radjil. Koewat tanggoeng Lv tacen dengan soerat dan model-model 
barang paling baroe (Model 1940). 
Gelang tangan oekiran berkem- 
bang 

Geiang rantei di-ijasin dengan ran- 
tei ketjil boeat madalion 
Gelang krontjong oekiran ber- 

, 

per paar f 8.50 Tn 

Djoega djoeal : 

  

» stuk f &.— 

  

kembang (2 matjem 6 stuk) » Stel f 7.— Giwang makies 
Madalion boeat gelang rantei bermata 14 bi- 
atawa kaloeng » stuk f 3.— 5 
Rantei kaloeng model bidji ke- di sosekan 
timoen atawa lain model » stuk f 3.— brilliant dan 
Haarspeld roepa-roepa matjem 3 
model Preanger » stuk f 4.— an - 
Kebajak speld roepa-roepa matjem krt. Harga per 
model paling baroe (brikoet ran- 

teinja) »' stel | 450 Pasang f 15.—, 
Rantai horloge model biasa » stuk f 5.— Pep puasa 
Rantai horloge pakai stempel knop ,, stuk f 6. 

PRIJSCOURANT-BERGAMBAR BOLEH DIMINTA GRATIS : 
HARGA TERSEBOET BELOEM TERITOENG ONKOST KIRIM, 

KALOE KIRIM OEWANG DOELOE DAPET ONKOST 
KIRIM VRIJ. 

Goudsmederij ,S AF ETY”, Toeloengagoeng. 
  

Tasar Baroe Straat 2 — Tslefoon No. 337 Wi. 
BATAVIA-CENTRUM 

momnananaaa 
Hama oma, 

Sport Artitelen Pri»e List for 1940, 
Tennis Rackets: Snauwaert Belgium, 
Tournament Model Delux f 27.50 each Netto. 
Blue Star 1 2200 13 1 
Truimph 2» 20.— ” » 
Special 2 AON 3 
Geary Tennis Rackets: Ausiralia, 
International f30— ,, » 
President KE LL MO “p » 
Coronation » 20— » 
True Speed 

Slazengers Pty Ltd. : Australia. 
Super Play » 12.50 ,, » 
Hedley Pty.: Australia, 
Paramount » 20— » 
Speedrive » 22.50 ,, » 
Japanese Tennis Rackets from f 7.50 to f 12.50. 
All Tennis Rackets are to be restrung with super Fine Tennis 
Gut. Tennis Frames are to be guaranteed for one year. Gut to 
be guaranteed for 6 months. 
Badminton Rackets : Goodwood Ltd. London. 
Test f 6.50 cach Netto. 
All Engeland » 150 ” ” Green Streak 050..." 
Royal Tournament » 10.50 ” " 
Hazell Ltd. Badminton Rackets: London. 
Association Fe Oo ak 1 
Tournament Ne BM Ona 4 
Japanese Badminton Raekets : from f 1— to f 5.— each Net- 
to 
Indian Badminton Rackets : Ocean f5 — $ Aga f 4.50 : Yale 
f 3.50 also f 1.— to f 2.— each Netto. 
Roller Skates : Boeat anak2 f 3.50 p. pr. » Orang Dewasa : 
f 5.50 p. pr. Badminton also with Super Fine Badminton Gut, 
N.B. PESENAN LEBIH DARI f 10.— DI KIRIM DENGAN 

FRANCO.,     
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Demokrasi jang sedjati 

sRejat Djerman .haroeslah 

diberi soeatoe didikan jang di 

dimoelai sedjak moeda dan ti- 

dak akan berhenti-henti”. 

ARI oeraian ,,Arbeidsdienst 
&# Djerman” jang soedah da- 
hoeloe termoeatnja dalam soerat 

kabar ini, dapatlah orang mem- 
bajangkan, bahwa  ketjoeali 

mengabdi kepada tanah-air dan 

bangsa, Arbeidsdienst Djerman 
itoepoen mengandoeng soeatoe 
didikan jang sangat moelia. 
Orang tahoe soedah, bahwa 
tiap2 poetera Djerman sesoedah 

mentjapai oesia 18 tahoen diha- 
1oeskan masoek Arbeidsdienst 

enam boelan lamanja. Maka di- 
sitoelah mereka diadjar soepaja . 
tidak memandang hina kepada   

Adolf Hitler. 

ladang jang soeboer, djalanan 
jang indah, disertai seloeran2 
dan lain-lain sebagainja. 

Ja, bahkan tidak hanja serda- 

doe2 arbeidsdienst itoe berpe- 

rang melawan tanah liar, poer 
tanah-tanah jang atjapkali terse- 
cang bahaja air bah dari soengai, 

air laoet jang meroesak-roesak 
diveroes, soepaja terlindoeng da- 

ri segala-galanja itoe. Seperti: 
misalnja didatrah Sleeswijk-Hol- 
stein dan lain-lain, kini soedak 

hampir selesai dibendoeng dari 
bahaja - laoet, sehingga moen- 
tjoellah disitoe berpocloeh2 doe- 

  

Pengadjaran perkampoengan kerdja. Tiap hari orang2 jang 
kerdja dapat peladjaran satoe djam ketjoeali bekerdja 6 djam. 

pekerdjaan tjangkoel. Tidak “ada | 'soen dengan sawah ladang jang 

ketjoealinja, apakah ia anak 
orang kaja, ataukah anak orang 

miskin, bangsawan. atau boekan 
bangsawan, boeroeh kota atau- 

poen anak tani, semoeanja tidak 

ada bedanja, semoeanja haroes 

tahoe dan pandai memegang 
tjangkoel. 

Seperti djoega dalam barisan 

tentara, poen di Arbeidsdienst 

itoe diadakan discipline jang ke- 

ras. Tetapi ,,sendjata” serdadoe 
Arbeidsdienst itoe boekanlah se- 

napan, melainkan tjangkoel, ja'ni 

soeatoe alat jang tiap harinja ha- 

roes dipergoenakan boeat beker- 

dja doea djam lamanja. 

Tjangkoel itoelah symbool Ar- 
beidsdienst, seperti nampak ter- 
gambar pada pandjinja. Tjang- 

koel itoelah diapit ol&h doea soe- 

soen padi. Dari bend@ranja sa- 
dja orang soedah segera bisa 
mengambil kesimpoelan sendiri 
apa jang dimaksoedkan, ja'ni: 

,Galilah tanah oentoek menda- 

pat makan”. 

Tanahlah dikerdjakan dan di- 
perbaiki disana itoe. Tanah ra- 
wa diroebahnja mendjadi sawah- 
ladang jang soeboer. 

Kaoem pekerdja pada arbeids- 
dienst sangat ' menghormat 

tjangkoel, seperti djoega pende- 
kar pedang menghormati pedang 

nja, dan pemboeroe menghormati 

senapannja,  ataupoen serdadoe 
menghormati karabijanja. Ditem- 

pat2 mereka bermalam. tjang- 
koei2 (atau lebih tegas s&rok) 
disandar-sandarkan seperti ser- 

dadoe menjandar-njandarkan se- 
napannja. 

Pada permoelaan diadakannja 

dienst ini diseloeroeh Djerman 

masih sangat banjak tanah2 liar 

dan rawa. Salah satoe dari tja- 

bang oesaha Arbeidsdienst, ja'ni 

jg. diberi nama ,,Amt fiir Arbeits 

planung  (pedjabatan oentoek 

merantjang pekerdjaan tanah)” 

terkewadjiban merantjang2 dan 

disitoelah didapati peta2 boemi 

dari segala datrah Djerman. 

Tidak koerang dari 

hendak diroebah mendjadi sawah 

3 AAA 

    

18.000 ' 

K.M. persegi tanah liar dan rawa |   

amat besar hasilnja. 
Di Emsland misalnja, tanah 

jang liar, dimana sangat sedikit 
pendoedoeknja pada moelanja. 

tclah dimoelai dikerdjakan de- 
ngan djalan arbeidsdienst. Dan 

djika telah selesai, tidak koerang 
dari “empat ratoes paman tani 
sisa berdiam disitoe. 
Keijocali membikin tanah2 liar 

iendjadi tanah2 soeboer, ke- 
toeali memperlindoeng!i tanah2 
jang selaloe kebandjiran dari 
bahaja air bah, poen senantiasa 

ditjari2 dan diolah tanah-tanah 
iioe kalau-kalau ada soember 
minjak dan lain-lain sebagainja. 
Maka kita lihatlah di Djerman 

itoe moentjoel2 banjak sekali 
mertjoe2 tempat mengbor tanah 

oentoek mendapat minjaknja. 
Pendek kata, tidak hanja di- 

atas boemi ditjari hasil, poen 
harta2 jang terkandoeng didalam 
boemi ditjari goena kepentingan 

Djerman raja. 
- Ta'adjoeb orang, kalau meli- 
hat segala hasil pekerdjaan 
kaoem arbeidsdienst. itoe. Mere- 
ka tidak bekerdja seperti boedak 
belian, perloe ditjamboek dan 
lain-lain, tetapi sambil bernjanji 
riereka bekerdja keras, berdjoe 
ang, ja, berdjihad melawan ke- 

jiaran tanah dan lain-lain seba- 
gainja, penoeh dengan semangat | 
bahwa pekerdjaannja itoe ialah 
gzoena tanah air dan bangsanja 
jang amat ditjinta.   
  

   
      

    

        

       

  

     

  

        

  

   

  

Orang2 jang kerdja berdjalan bernjamji di Hari Partai di Neu- 
renberg laloe depan Hitler. 

Mereka inilah »Serdadoe pei- 
damaian” seperti dinamakan oleh 

Dr. Goebbels. 
Ketjoeali hasil2 kedoeniaan 

ataupoen hasil2 materiaal jang 

diperdapat dengan  djalan Ar- 
teidsdicnst ini, sangat besa:lan 
hasil roeh dan bathin, jang 'ebih 
besar harganja dari hasil jang 
nampak itoe. Tiap2 poetera 
Djerman didalam organisasi ito 

beladjar mengenal apa bekerdja 

itoe. 

Seperti djoega dalam orgari- 

sasi ,,Hitlerjugend”, poen dalam 
Arbeidsdienst ini pemoeda2 didi- 

dik mengamalkan pekerdjaan 

bersama dan serantak. Peker 
djaan - Arbeidsdienst itoe, boe- 

kaniah sematjam kerdja-paksa 
biasa, melainkan soeatoe Ehren- 

dienst, pekerdjaan penghorma- 

tan. 
Tiap2 poetera Djerman mera- 

sa lebih tjinta lagi kepada tanah 

townpah darahnja itoe, tidak ha- 

nja disebabkan karena terlahir 

disitoe, tidak hanja disebabkan 
ia berbangsa Djerman, tetapi ka-   

  

djadikan pengabdian bagi tanah 
airnja, 

Dengan adanja dienstplicht 

(milisi), maka sesoedah sese- 

orang pemoeda mentjoekoepi ke- 
wadjiban  Arbeidsdienst laloe 
masoek dienstplicht doea tahoen 
lamanja. Tidak perloe kita dje- 
laskan artian dienstplicht ini, 

karena banjak djoega didapati 
dilain-lain negeri. 

Sedjak sebeloem masoek Ar- 
beidsdienst dan sesoedah men- 

djalankan  dienstplicht, maka 

berpoeloeh2 riboe pemoeda soe- 
dah tergolong dalam doea orga- 
nisasi jang terkenal, jaitoe: 

Sturm-Abteilung dan  Schutz- 
Stafiel (S.A. dan S.S.). 

Diloearan Djerman doea orga- 
nisasi ini dipandang sebagai or- 
ganisasi kemiliteran jang berke- 

dok. Padahal S.A. dan S.S. ini ia- 
lah organisasi politik dalam ne- 

geri (binnenlandsch-politieke or- 

ganisaties). Dahoeloe meroepa- 

kan aanvalstroepen, ketika Hitler 

haroes membela perkoempoelan- 

Ti 

Dienst kerdja dari gadis2. Studenten perempoean menolong 

paman tani ketika panen. 

rena ja sendiri ikoet memperba- 

goes negerinja, ikoet bekerdja 

boeat negerinja, ikoet menge- 

njam hasilnja. 

Didikan itoelah poela menje- 

babkan tiap2 poetera Djerman 

dalam tiap2 langkahnja ingin di- 

    

nja. Maka soedah barang tentoe 

sesoedah  Djerman  mendjadi 

Djerman jang sekarang ini, 
orang tidak bisa menjingkirkan 

organisasi ini begitoe sadja, ka- 

rena berkah doea organisasi itoe- 

lah timboelnja Djerman-Raja. 

Djadi sampai sekarang S.A. 

dan S.S. masih ada. Anggota2 
memakai uniform jang tentoe2. 

Doea organisasi itoelah boleh 
poela dipandang sebagai pemba- 
wa kemaoean bangsa. 

|. Djadi: kemaoean ra'jat terkan- | 
doeng dalam S.A. dan S.S., se- 

dang sendjata jang sesoenggoeh- 
nja terpikoel oleh balantentara 
jang sebenarnja. . 

— 

Sjahdan maka dengan segala 

oesaha itoe, tidak heranlah kita, 

bahwa didalam tempoh jang tje- 

pat, Djerman bisa poelih dan bi- 

sa semboeh dari sakitnja. Siap 

lengkap. Bebas dari bahaja ke- 

laparan, bebas dari penjakit pe- 
ganggoeran, bahkan siap poela 

doedoek kembali sedjadjar de- 
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TANAH SEBERANG. 

KOTABOEMI., 
Ra'jat goenoeng tertipoe coupon 

karetnja 

Beberapa hari jang laloe di- 

kampoeng Goenoeng Batin, te- 
lah terdjadi dari 84 orang ra'jat 

jing mempoenjai 84 lembar cou- 
»0n karet berdjoemlah beratnja 

cbih koerang 40 pikoel, ditipoe 
oleh doea kepala soekoe kam- 

D0eng terseboet nama Ratoe Pe 

agadilan dan Dasaradin, doe- 
doeknja perkara dibawah ini ki- 

ta wartakan: 
Kita dapat keterangan dari sa 

lah seorang dari kampoeng ter- 

seboet sendiri, kira-kira hari se 

nen tanggal 25 Maart ini, seo- 

rang kepala kampoeng Goe- 
noeng Batin nama GAJA Teroes 
telah menerima COUPON ra'- 
jatnja, dari pihak atasan lebih 

koerang 125 pikoel di-Kotaboe- 
mi, itoe hari djoega GAJA TE- 
ROES poelang kekampoengnja 
di Goenoeng Batin. 

Kemoedian pada malamnja da 

tang RATOE PENGADILAN dan 
DASARADIN datang kepada ke- 

pala GAJA TEROES, telah me- 

ngakoe sebagai wakil dari 84 
ra'jat oentoek menerima COU- 
PONnja. 

Oleh sebab GAJA TEROES sa 
ngat pertjaja serta djoedjoer, 

atau soerat menjoerat dari ra'- 
jat jang bersangkoet dan ber- 

hak menerimanja, GAJA TE- 
ROES dengan lantjang pikiran 

dengan tidak pikir lebih djaoeh 

apa akibatnja kemoedian hari, 
telah berani memberikan COU- 
PON terseboet kepada RATOE 
PENGADILAN dan  DASARA- 
DIN. 

Setelah hal ini ketahoean oleh 

iang mempoenjai hak bahwa me 

reka tidak mewakilkan pada RA 
TOE PENGADILAN dan DASA- 
RADIN, oentoek menerima Cou- 
pon itoe, maka mereka beramai- 

ramai menjewa satoe auto ke 

Kotaboemi mengadoekan hal n:e 

reka jang telah terdjadi kepada 

jang. berwadjib, djoestroe itoe 

hari djoega GAJA TEROES di- 
tahan ditangsi politie Kotaboe- 

mi. 

Hari kemis 28/3 40 RATOE 
PENGADILAN dan . DASARA.- 
DIN telah dibawah oleh kepala 

soekoe Jlainja mengadap di Ko- 

taboemi oentoek diperiksa da- 
lam ini perkara dan ditahan di- 

tangsi politie, selain dari pada 
itoe kita dapat kabar selenti- 

ngan, bahwa GAJA TEROES ada 
toeroet tjampoer - sekoetoe da- 
lam ini kedjadian jang loear bi- 

asa -itoe, pada itoe hari Kemis 

djoega GAJA TEROES bisa 
kembali kekampoengnja oentoek 

berdamai akan mengganti pa- 
da ra'jat2 jang bersangkoetan 

dengan oeang menoeroet harga 

pasaran Coupon di Kotaboemi, 
alasan perdamaian oleh GAJA 

TEROES minta sabar lagi akan 
mendjocal harta bendanja dan 
roemah tangganja dahoeloe, dja 

Ba 

gan negeri-negeri besar-besar 
dimoeka boemi ini. . Tidak lagi 

mendjadi negeri kelas rendah se- 
perti dibikin oleh perdamaian 

Versailles itoe. 
Didalam persiapan lengkap, 

penoeh tenaga dan penoeh se- 
mangat ini, Djerman berdjoeang 

teroes boeat memperbaiki 
adaan jang pintjang boeatan 

Versailles, meloloskan dari oen- 

dang2 jang gandjil itoe. 

Dengan keadaan itoe poela, 
maka Djerman Raja berdjoeang 

goena menjirnakan kedaliman. 
Djerman  berdjoeang  oentoek 

memperbaiki ketidak-adilan, 

meskipoen lawan2nja berdjoeang 

osntoek mempertahankannja. 
  

  

ke- 

Lembaran ketiga pagina 1 

wab ra'jat boleh bajar oeang se- 
karang 

akan tetapi kalau tidak oeang se 

karang ini perkara akan dite- 
roeskan sampai dimana moesti- 

nja. : . 

Sampai disini berita jang kita 

tjatat dan kita kabarkan, dibela- 
kang warta berita lebih landjoet 
akan menjoesoel. 

  

PLADJOE. 

Kasaijoan Pladjoe beroesia 
11 tahoen. 

Pada malam 24/25 Maart Ka- 
saijoan memperingati 

tjoekoep 11 tahoen, bertempat 

di sekolah Moehammadijah L. 
Pladjoe. Koendjoengan |.k. 200. 

Pertemoean dimoelai 8.30 dan 

dipimpin oleh toean Moehammad 
Loedin. Riwajat perkoempoelan 

karang dikissahkan olehnja. 

Pertemoean ditoetoep djam 
10.30 dengan selamat serta dja- 
inocan dihidangkan. 

Kebakaran. 

Malam Minggoe — 1.30, pen- 
doedoek Pladjoe terbangoen ka- 
rena mendengar soeling menan- 

dakan ada kebakaran didaerah 
fabriek-emplacement B.P.M. 

Dari jang mengetahoei lebih 

dekat, karena koerang hati2. Roe 
panja pipa gas ada botjor, 

Ketjelakaan manoesia ada seo- 

rang. Dengan badan jang penoeh 

brandwonden ia diangkoet de- 

ngan Roode Kruis auto B.P.M. 
keroemah sakit. 

Keroegian materieel boleh di- 
kata tidak ada. Demikianlah 

dalam 3 boelan ini telah terdja- 
di 3X kebakaran. 

  

MEDAN. 

Penggalian minjak di Soematera 

Selatan 

Soerat kabar ,,Deli Crt” me- 

ngabarkan, bahwa penggalian 
minjak di Soematera Selatan 
diberhentikan, jaitoe di Kenali 

Asam, jang dalamnja nomor doea 

di Indonesia ini. Adapoen sebab- 

sebabnja demikian ini ialah oleh 
karena tidak membawa hasil. 

Penggalian jang paling dalam 

di Indonesia jang dilakoekan da 
lam permoelaan tahoen ini poen 

tak membawa hasil djoega, di- 
berhentikan poela, jaitoe di Lho 
Soekon, jang sampai mentjapai 

3.415 meter. Soematera Sela- 
tan sampai 3.281 meter, 

  

MENGGALA. 

Goenoeng Batin menoelis: 

Djalan Raja jang haroes 
Diperhatikan. 

Dan tjepat diper- 

baiki. 
Selama moesim hoedjan, se- 

mendjak boelan December jang 

laloe hingga masa sekarang ti- 
dak koerang dan banjak sekali 
djalan2 jang roesak, teroetama 

djalan2 jang beloem diasphal, 

soedah barang tentoe lebih tje- 
pat roesaknja disebabkan hoe- 
djan siang malam, semoea dja- 
lan betjek2 dan mendjadi loem- 
poer. : 

Djalan jang sangat roesaknja, 
ialah djalan dari Terbanggi ke- 
Menggala, moelai dari K.M. 86 
sampai K.M. 109- begitoelah ki- 
ra-kira djaraknja, .djalan inilah 

sangat boeroeknja bagi auto2 
jang laloe lintas siang malam, 
boleh dikata djalan terseboet se- 

bahagian jang tidak berbatoe 1a- 

gi, sehingga kalau auto berdja- 
lan diwaktoe hari hoedjan bisa 

berdansa malang melintang dan 
djalan banjak belokan serta ber- 
lobang-lobang, pendek kata se- 
akan-akan roentoeh isi peroet pe 
ioempang dikarenakan gelete-   ran atau bantingan auto, jang 
sangat  sempoerna roesaknja 

itoe, "3 

  

seberapa djoemlahnja, 

oesianja: 

ini dari moelai berdiri sampai se- 
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auto Menggala | ““ awt 
Naah Toe- 

mendorong dari nan. 
bah -poela dengan tenaga 

sin auto, boekanlah akan ke- | 

— dari belokan, hanja ber- | 

terbenam, sehingga loe- | 
| terbenam bagian cardan | 

odanja rata dengan ta- 
toeng hari makin ber- 
jang dan anem auto lain 

| terhenti poela menolong, se- 

. penoempang lebih koerang | 
membantoe menjorong dan sa- 

menarik dari depan, ba- 
lah auto terseboet keloear da 

selokan, inilah satoe boekti 
njata pernah kedjadian ba- 

  

"| Zender Y.D.G. 8 gelombang 

Ta4s30 Lagoe Ambon. 

  
chirnja kita harapkan soepa- 
bih tjepat diperhatikan dan | 

aiki oleh fihak jang berwa- | 
(v.w.) di Lampoeng, lebih- 

1 kepada penggawai renda- 
sebagai Hoofdmandor jang 
poenjai Resor, berkoewadji- 

in. setiap hari mengontrole, 
mengoeroes serta memperbaiki- 

ita toenggoe kapankah ini 
an akan diperbaiki seperti j 
an-djalan jang soedah tera- 

er baik (diasphal) dilain-lain | 

ANG. 

Bahaja api 
“Dari Padang diwartakan, bah- 

wa Rebo malam j.I. didesa Djam- 
f r, Fort de Kock, telah ter- 

kebakaran. 7 roemah ter- 
ar, keroegian ditaksir kira2 |: 

'7000,— ketjilakaan orang ti- 
“ada. Jang menjebabkan ke- 

ran tadi jalah lampoe mi- 

  

  

KUN SP 
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117.00 Thung Sin Hwee Mond. 

| 18.30 Roepa2 lagoe leloetjon. 

110.30 Roepa2:lagoe Soenda. 

. 7.30 Wilhelmus.   
  

|. SAEROEN 

"“'BAGIAN IV. 
Neng Mimi alias Njonja 
1 Markoem. 

inja neng Mimi sebe- 
an Markoem tidak me- 

, Gjoega tidak lantaran 
oes ketjinta'annja maka ter 

pertjeraian. Itoe soeami 

Sjamsoeddin gelar Soetan 
M 
rat. Kaharnja, seantero 

ilie itoe dokter tidak setoe- 
tang ini perkawinan de 

an perempoean Soenda. La- 
. Dr. Sjamsoeddin memperta 

diri dari tjertja'an dan 
an segenap keloearga, 

: achirnja, 
ahannja dari. Betawi ke 

de Kock, ia terpaksa he- 
ngkat sendirian, tinggalkan ' 

ileno, asal dari Soema 

berhoeboeng . 

V.O.R.O. 

.. 89.82 M, 
Sabtoe,6 April: 

117.00 The Royal Swingers Ha- 
waiian Band. Ka 

19.00 Pembatjaans.k. 
19.20 Lagoe krontjong. 
119.30 Lagoe Soenda. 
'20.00 Krontjong-Orkest 

Souvenier”, 

24 00 Toetoep. 

Minggoe Pig April. 
8.00 Padvinder-uurtje oleh K. 

sa 
10.00 Roepa2 lagoe 'Tiong Hoa 

110.30 Roepa2 lagoe Arab mo 
der, 

11.00 Roepa- lagoe Djawa. 
11.30 Roepa2 lagoe Soenda. 
12.00 Me aka aU ag 5 

14.30 Berhenti. 1 

“siief 

harmonica Song Band. 
1 18.00 Roepa2 lagoe Soenda. 

19.00 Pendjawab soerat2 dai 
rapport2 oleh pengoeroes 

20.00 Citeran-orkest Djawa. 
24.00 Berhenti. : 

Senen'8 Apri . 
10.00 Roepa2 lagoe Djawa. 

11.00 Roepa2' lagoe Melajoe Se- 
brang. . 

11.30 Roepa2 lagoe Arab mo- 
dern. | 

12.00 Roepa2 lagoe Hindustan. : 

12.30 Roepa2 lagoe. Gambang 
kromong. 

13.00 Roepa2 lagoe Tiong Hoa. 
13.30 Roepa2 lagoe  krontjong 

dan stamboel. 
14.00 Berhenti. 

PENJIARAN NIROM TIMUER. 

|. Djawa Barat. 
“Sabtoe,6 April 

Bandoeng II 192 dan III 50, 

Batavia II 197. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.03 Isi programma. 
17.05 Konsert Melajoe. 

18.30 Gamelan Soenda. 
19.00 Kesehatan. 

19.20 Soeara Kwa Iadmbibe. 
19.30 Berita Pers dan Dagang. 

20.00 Krontjong dan Stamboel 
21.00 Wajang-orang Sriwedari. 
2.30 Toetoep. 
Minggoe.7 April. 

Bandoeng II 192, Batavia II 

197, P.M.H. 45 

Pemboekaan. 

7.32 Soeara dari lacetan tedoeh 

oleh ,,Studio-orkest”. 
3.30 Penghiboer Hati oleh or-   kest Melajoe nBanghianer 

Hati”. 

semoea barang-barangnja dan 
neng Mimi. Selain itoe beberapa 
boelan bertoeroet Dr. Sjamsoed 
din kirim oeang pada bekas is- 
terinja, soepaja djangan sampai 
hidoep dalam sengsara. 

Sesoedah Dr, Sjamsoeddin 

pindah ke Soematera itoe neng 
Mimi njewa roemah sendiri, a- 

gak ketjil di Boekit Doeri Mr. 
Cornelis. Saudaranja lelaki ti- 

dak terpeladjar dan doea hoe- 
djang perempoean meroepakan 

teman serocemah ini perempoean 
moeda. 

Itoe waktoe neng Mimi ba- 

di Glodok, di Kramat dan se- 

bagainja, dalam deeleman de- 
ngan boedjang perempoean, a- 
tau dalam taxi kadang2 sendi- 

| rian. Orang jang kenal neng Mi 
| mi dari Gesanja toetoerkan, hah 
wa soeami neng Mimi pertama 

adalah seorang Manteri-politie, 
ia mendjadi bini moeda. Waktoe 
isteri pertama dari manteri-po- 
litie itoe mengantjam akan mi- 
noem ratjoen djika tetap dima-   
njak nampak di Pasar Baroe, : 

10.00 Sembahjang pagi. 
—t11.15 Gamelan Soenda (1). 

12.00 Tanda waktoe. Gamelan 

'Soenda (Il). 
13.30 Berita Pers. 
13.45 Gamelan Soenda (III). 
14415 Berita Pers. 
14.30 Toetoep. 
Bandoeng II 192, Batavia II 197, 

P..H. 45 M. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.03 Isi programma. 
17.05 Gambang-kromong Pobin. 
17.15 Oentoek pandoe. 

18.00 Mana-soeka. 
19.00 Theosofie. 
19.30 Berita Pers dan Sport. 
19.50 Lagoe Hawaii. 
'6.00 Tanda waktoe. Tarawang- 

sa. 
Konsert, oleh muziekver- 
ceniging , Silih Wangi”. 
Toetoep. 

P.M.N. 29. 
Konsert, oleh muziekver- 

ceniging ,,Silih Wangi”. 
4.00 Toetoep. 

Senen 8 April. 
Bandoeng II 192 dan III 50 

Batavia II 197. 

5.00 Tanda waktoe. Pemb. 
5.03 Lagoe Soenda. 
5.30 Berita Pers. 
6.40 Lagoe krontjong dan lain2. 

71.00 Tanda waktoe. Gamelan 

Djawa dari Djokja. 
Berita Pers. 

Toetoep. 
Tanda. waktoe: Pemb. 
Krontjong dan stamboel, 
dimainkan oleh ,,Studio- 

orkest'. 

Berita Pers. 
Lagoe Tionghoa modern 

dari Cinema. 
Berita Pers. 
Toetoep. 

Batavia II 197 
Tanda waktoe. Pemb. 
Roepa2 lagoe krontjong 
dan stamboei jang terpilih. 

Lagoe harmonium. 

Lagoe Melajoe 
poera. 
Berita Pers. 
Lagoe Tionghoa modern. 

14.15 Berita Pers. 
14.30 Toetoep. 

PROGRAMMA NIROM. 

Pesjiaran Barat. 
Archipelz. 99 dari 11— tm. 12.— 
atas 205 m. West-java: Batavia 

125, Bandoeng 129, Buitensorg 182, 
Cheribon 108, Pekalongan 92, Soe- 

kaboemi 192, Ooat dan Midden-Ja- 

ya: Soerabaja 131 dari 7.30 sam- 

pai 2.— atas 25 m. Sosrabaja IL 

196, Semarang 122, Malang, Djokja 

181, Soio 188, Tjepoe. 

Minggoe 7 April. 

7.30 Wilheimus. Pemboekaan. 
7.32 Geredja. 
8.45 Dari plaat gramophoon, 

9.30 Geredja. 5 
7.30 Wilhelmus. Pemboekaan. 

7.32 Dari plaat gramophoon. 

2.00 

14.00 

12.00 

7.20 

7.30 
12.00 

12.03 

13.30 
13.45 

14.15 
14.30 

12.00 
12.03 

12.30 
13.00 Singa- 

13.30 
13.45 

doe, 

(lima dan masih ketjil2) maka 
neng Mimi ditjeraikan. Tiba di 
kota Betawi katanja ikoet con 
ducteur S.S, Djadi njonja con- 
ducteur tidak lama, lantaran 

.Gjika soesaminja dienstnja ha- 

roes menginap di lain kota, 
neng Mimi tidak betah di roe- 
mah. Itoe waktoe Dr. Sjamsoed- 

din masih student hampir loe- 
loes dari Geneeskundige Hooge- 
school dan dibantoekan di C.B. 
2. Neng Mimi moelai kenal de- 
ngan ia waktoe sering berobat 
Gi itoe roemah sakit. 

Setelah loeloes Dr. Sjamsoed 
Gun sembari menoenggoe angka 
tan meneroeskan praktijknja di 

C.B.2. : 
pat tempat 4i Fort de Kocx dan 

ditjeritakam diatas. 

Toean Markoem orang tidak 
mengetahoei dari mana waktoe 
ia mengisi roemah jang lama 
kosong di Kwitang. Perabot roe 
mah tangganja tidak banjak. Is 
terinja koeroes kering, boleh 

  

  
| 
21.00 Opera: Il Trovatore kara- 

  
mengingat anak-anaknja 

Kira2 satoe tahoea da- 

antara ia dan neng Mimi soedah   

8.00 Geredja. 
9.15 Dari plaat gramophoon. 
9.30 Geredja. 

11.00 Doea operette pilihan. 
11.15 Nirom-trio. 

11.40 Njanji ensemble. 
12.00 Nirom-klein-orkest. 

12.30 Charlie Kunz. 
12.50 Robert Pikler. 
13.20 Berita Pers. 
13.30 Matinte-concert. 
14.20 Berita Pers. 
14.30 Toetoep. 
16.45 Pemboekaan. 
16.46 Tjerita indjil. 
17.00 Tanda waktoe. 

17.01 Isi programma. 

17.03 Boenga rampai. 

18.00 Columbia Light 

Company. 
18.25 Doea karangan Ketelbey. 
19.00 Hawaiian syncopators. 

19.30 Berita Pers dan Sport. 
19.38 Berita Sport. 
19,40 Jang menarik pikiran kita 
20.00 Omroep-orkest. 
20.45 Genre-muziek. 

opera 

ngan Verdi. 

23.00 Toetoep. 

seren 8 April. 

6.30 Pemboekaan. 

6.31 Berita Pers. 
6.38 Gymnastiek. 
6.50 Dari plaat 

“Cj 
7.00 Tanda waktoe. 
7.01 Dari plaat gramophoon 

dl). 

7.30 Berita Pers. 

7.37 Dari plaat 
dll). 

8.00 Toetoep. 
11.00 Tanda waktoe. Pemb. 

11.01 Beberapa lagoe. 
11.40 Agama. 
12.00 Serieus concert. 

12.30 Matinge-concert (1). 
13.20 Berita Pers. 

13.33 Matinge-concert (Il). 
14.20 Berita Pers dan Oedara. 

14.30 Toetoep. 

gramophoor 

gramophoon 

B.R.V. 

Sabtoe,6 April. 

17:00 Tanda waktoe pemb. 
17.04 Berita pers. 
17.04 Djamoean teh (stadz). 

17.25 Landjoetnja djamoean 

17.55 Symphonie no. 5 in C-mol 
Op 67. 

18.30 Njanjian. 
19.00 Programma B.R.V. 

19.00 Piano (stadsz). 
19.40 Viool. : 
20.05 Cinema-orgel. 
20.40 Roepa2 lagoe orkest-mu- 

ziek. : 
21.00 Landjoetnja programma 

B.R.V. 
23.00 Soeara orkest. (Stadsz.) 
23.30 Vocaal. 
24.00 Toetoep .   

  

Pemeliharaan paras 
moeka. 

Memang benar bahwa aboe jang 
senantiasa diterbangken angin itoe, 

matahari jang tiada berkapoetoesan 
panas terik sadja, dan kaloearan 
peloeh amat djahat bagi koelit paras 
moeka. Maka sabenarnja dihargaken 
paras moeka prempoean jang dipeli- 
haraken dengen soenggoeh hati dan 
boeat memperoleh ini, itoe tida 

begitoe soekar. 
Maka sasoenggoehnja pembela koelir 

paras moeka jang didjalanken hari' 
itoe dipermoedahken bagi toean 
kaloe pake dengen tertib Bedak Purol 
jang begitoe sedap menjedjoekken 
dan membagoesken. Benar bedak 
ini mengilangken segala kadjelekan 
koelit seperti djerawat, noda? merah, 

keresot, terotol itam, boeboel dan 
belahan koelit. Dia melitjinken dan 
menjehatken samasekalikoelittoean. 
Tambahan lagi kaloe ditroesken 
pakenja, maka koelit itoe mendapet 
warna koesam molek serta dengen 
poetihnja. 
Sebab itoe saben hari sahabis mandi 
dan pada malem hari djika pergi 

tidoer selamanja pakelah Bedak 
Purol jang tiada ada lawannja. 

BEDAK 
PUROL 

Boeat membikin 
koelit tinggal sehat, 
sedjoek dan kering. 

Dalem koepi dari (0.90 dan f1 50 
Disemoea roemah obat dan toko2.   
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Ma Ha betikanta 
batoek iitoe, 

jang menjiksakan tosan pada siang hari | 
dan membikin toean tida bisa tidoer pada 
malam hari. Memperhentikanlah batoek 
itoe, jang membikin toean ngap2 jang 
mengojak dada toecan dan memetjahkan 

paroe? toean, sehingga toean tida menge- 
tahoei mana mentjaharinja. 

Batoek berbahaja. karena dia bisa menjebabkan 
penjakit3 dada hebat. Maka itos perloelah toean 
Gengan segera moelai memakai obat batoek ter- 
baik didoenia: Akker's Abdijsiroop. Doea poeloeh 
matjam daocen? obat jan ad. dalam obat itoe 
lekas mengoerangkan sakit dan meringankan ba- 
toek. Dia masoek kedalam pokok sakit, menjem- 
boehkan dan mengoeatkan selapoet lendir jang 
sakit itoe, menghilangkan Jidas batoek dan meng- 
hantjoerkan dahak terlekat itoe. Oetjapan ini 
boekanlah omong dari toekang? obat jang berse- 23 
dia Kant Don. Tetapi sedari 40 tahoen lebih 
telah njata daripada memakainja bahwa Abdij- 
siroop serasi boeat menj.mboehkan segala pen- 
jarxit2 dada dan kerongkongan. Tjoba toean tanja 
sama toean poenja sobat1, jang soedah memakai 
Abdijsiroop, atau lebih baik lagi, tjobalah toean 
memakai sendiri. 

AKKER's ABDIJSIROOP 
boeat Batoek, Griep, Bronchitis, Asthma 

f£ 1.35 seboemboeng atau f 2.50 seboamboeng besar, 
Gisemoea roemah obat dan toko. 
  

  

DI TANGGOENG KEKUKANAN 10 YAHUEN 
(dengan Garantie bewys3) 

Lebih lain dari jang lain, bermatjam-majtam Model paling baroe, 
pembikinan dan oekirannja tjoekoep aloes, jaitoe roepa roepa per- 
hijasan lapis mas toea 22 krt. (Mas oekon). 

Haarspeid (twesoek kondee) roepa2 model 
Haarspeld model 1940 (Tjentongan) 

per stuk f 4&.— 
per stuk f 5.— 

Rantei Kaloeng biasa, jang ketyi & f 2.50 
sedang A f 3.—jang besar A f 3.50 per stuk 
Rantei model ketimoen per stuk f 2.56 

Leontine, model Anggoer of Tjenkreman 
1 mata 

Broche (peniti dada) 

Peniti Kebajak matjam2 model 

per stuk f 4.— 
per stuk 4 3.— f 4.— dan f 8.— 

per stel & f 4.— dan Af 4.50 
Gelang Tangan boecat anak2, roepa2 

model bet paar Af Ti. “dah | 760 
Gelang Tangan boeat orang toea 

roepa2 model 
Gelang Krontjong 3 matjam oekiran 
Gelang Enkel roepa model paling baroce 

perpaar A4 f 8.— dan f f9— 
perstel 6 stuk a f 7.50 

per stuk 4 f 5.— 
Gelang Rantei model biasa 4 f 6.— Model Kembangan A f 6.59 

dan Model Kembangan bentoek & f 7.— per stuk. 
Rantei Horloge jang ketjil a& f 4.— jang sedang & f 5.— dan 

jang besar 4 6.— per stuk. 
Djoega bisa trima pesenan jang modelnja tida terdapat dalam 

kita poenja prijscourant. Prijscourant bergambar akan dikirim per- 
tjoemah pada siapa jang minta. Harga2 diatas bloen onkost kirim. 

Kirim wang lebih doeloe, dapat trima pesenannja dengan franco 
(Vr onkost). Bisa kirim dengan perantara'an Rembours di antero 
tempat, 

Memoedjikan dengan hormat, 
Goudsmederij C HASANA", Malang (Java). 

  

djadi karena selaloe menang- 
goeng soesah. Tapi toean Mar- , 

koem kelihatannja seperti orang | 
jang tidak kenal kesoekaran. Ia 
mempoenjai auto Ford model 
lama, poenja sopir, tapi sering 

kendarakan sendiri. Belakangan 

tetangganja sama mengetahoei 
bahwa ia mendjabat pekcrdja'- 

an agent kongsi pertanggoe- 
ngan djiwa. Itoe kendara'an au- 
tomobil perloe sebab selain se- 
keliling Betawi, Bantam, Poerwa 

karta dan Bogor mendjadi ling- 
koengan ia poenja pekerdja'an. 

Waktoe njonja Markoem soe- 
dah tidak nampak di roemah, da- 

tang neng Mimi mengganti me- 
ingoeroes roemah tangga toean 
Markoem - sebagi isterinja. Ba- 
rang perabot-perabot tinggalan 
Dr. Sjamsjoeddin toeroet diang- 
kat kesitoe poela. Tiap orang 
jang dekat di sitoe menjaksikan 
bahwa toean Markoem dan neng 
Mimi bermoela akoer dan nam- 
pak saling menjinta. Tetapi tidak 

antara lama keada'an ini men- 
djadi berobah.  Pertjektjokan 
kadang-kadang hebat kerap-kali 

  

diketahoci oleh tetangga. Soeara 
bangkitan dari neng Mimi sering 
kedengaran, diantara mana min- 

' ta di teboes barang-barang ia 
poenja bawa'an sendiri jang ter- 

gadai. Djika beberapa kalimat se 
ngit dari toean Markoem soedah 
dikeloearkan, biasanja neng Mi- 
mi laloe minta fjerai. Tetapi roe- 
panja toean Markoem tidak 
mempoenjai . keberanian 

loeloeskan. 

Sekali waktoe terdjadi poela 
pertengkaran keras. Karena per- 

kata'an-perkata'an jang menjaki- 

ti hati dioetjapkan dengan men- 

djerit-djerit, karena mata gelap 
toean Markoem soedah tampar 
moeloet neng Mimi, tidak lain 
maksoednja hanja soepaja diam. 
Neng Mimi ambil sapoe goena- 

kan sendjata poekoel soeaminja 

beberapa kali. Kesoedahannja 
ini pertjektjokan neng Mimi 
meninggalkan roemah tangga, 
berangkatnja dengan memaki 
toean Markoem sebagi soeami 
jang kedjam. 

Neng Mimi mempoenjai sau- 
dara misan di Djati Baroe, be- 
kerdja Mam mandor di fabriek 

boeat | 

    

saboen. Pada ini saudara ia men- 
tjari perlindoengan goena tempat 
tinggal. 

Begitoelah neng Mimi tinggal 
di saudara misannja di Djati-ba- 

roe sebagi setengah djanda. 
Boeat hiboerkan hati boleh dja- 

di, ia sering pergi ke Senen, ke 
Pasar baroe, ke pasar Tanah 
Abang. beli barang keperlocan 
iseng di roemah seperti benang 
renda, pita, kain setrimien boeat 

menjoelam dan lain-lainnja jang 

tidak berapa harganja. 

Dan, dalam keada'an seperti 

ditoetoerkan tadi, waktoe ke Se- 
nen membeli benang renda, ia 

ketemoe tocan Achmad Basoeki, 
bekas tetangganja, 

(Akan disamboeng).  


