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Zweden akan memprotest Moskou :
| Kapal Nederland ditorpedo Djerman
Belgia moelai bersiap-siap
KAPAL NEDERLAND DITORPEDO.

“na

Den
Haag, Senen (ANP):
Menoeroet kabar ka pal ,,Arendskerk”

RU
jang beratnja 8000 ton kepoenjaan
. | dari ,,Nederlandsche Scneepvaart Maatschappy” pada djam 7 pagi telah dii | torpedo dilaoetan Biskaje.

Kapal itoe daiangnja dari Antwerpen

at | dak menoedjoe ke Afrika Selatan.

dan hen-

Semoea anak kapal mendapat pertolongan

dari kapal italia ,,Fedora” dan moengkin akan didaratkan di Lissavon.

. Leoih

uis

landjoet gezagvoerder kapal itoe mengatakan hendak menoedjoe
han.
1.
Secelah dilakoekan penjelidikan, maka njata jang melakoekan
torpedo jaitoe kapal selam Djeriman . Penompang jang mend dapat pertolongan
| ada 65 orang, terdiri atas 28 bangsa Eropah dan 57 bangsa India.

di: Ams

ian oeroesan militer telah
g

FN

n,
landjoet menerangka

ZWEDEN

Stockholm,

AKAN PROTEST MOSKOU.

Senen (United Press):

|

Ministerie oeroesan loear negeri menyuemoemkan, bahwa Zweden akan
memadjoekan
protest kepada Moskou berhoeboeng dengan bombardement

Negeri netral haroes bersedia.

kita. Karena Eropah

perang

em

....

enarik perha-

Moskou,

Den

TAPI DJOEGA ROESLAN MEMPROTEST.
Senen (Reuter):

Menoeroet ass Sovjet Unie telah memadjoekan protest kepada Zweden

dan Noorwegen, disebabkan politik kedoea negeri itoe jang bersifat anti Sosaat sebe-

“vjet. Dan tindakan seroepa 1ioe dapat dikata tidak lagi necral dan dapat kiranja berakibat jang tidak diharapkan:
Djawaban jang nantinja mengatakan, bahwa keterangan nota Sovjet itoe

sekarang ini

e dago dari pitialk sana selaloe dideg-dengoengkan oetjapan, bahatas doegaan dan pendapat jang tidak benar, dapat itoe dipandang
ng Indonesia tidak” boleh di- | berdasar
nja
tidak
memoeaskan kata radio Moskou.
ja alias onbeirouwbaar dalam
landa. Tetapi betapa dalam
1? Dalam keadaan genting
Bantoean oeang boleh, tapi militer
ekarang ini jang mendjadi

djangan, kata Amerika

ngchianat” bin ,,verrader” boekan

da

Indonesia tetapi orang Belan-

ng

sendiri. Kita

Ocang Amerika ke Finland.

berani pastikan,

emlah orang Belanda jang

spion negeri asing atas ke| negeri sendiri lebih banjak

da djoemlah jang telah disiar-

dalam soerat? kabar harian disii. Makloem, tidak semoea berita diki
an kemari.

dari

“kabar

Semoea

dadoe loeka. Kabar soesoelan menerangkan masih ada seorang onderoffi
cier dan seorang soidadoe jang mati.

Washington, Senen (Reuter)
Roosevelt memberi tahoe kepada
pemimpin2 Kongres, bahwa ia sedikit
nari lagi akan mengoesoeikan kepada Kongres oentosk meloeaskan bantoean kepada Finland.

pengiriman

Nederland
Berlin,
Berhoeboeng
ditimboelkan

BELGIA MOELAI MENJINGKIR.

Nederland ke Indonesi:

dan tindakan jg. diambil oleh Belgia
dan Nederland dengan berdasarkan

Brusseil, Senen (Tr.-Ocean):
Sedjak semalam di Brussel nampak
kegentingan. Kalangan jang berkoeasa mengakoeci, bahwa situasi itoe bagi

diawasi dengan teliti sekali. Ini mem-

wa akibat: pers disini soenji debaran actueel tentang kea-

dan kedjadian di Nederland se-

kem

han. Semoea cafe dan restaurant ha-

minat besar terhadap ini, :
kan ke tidak pertjajaannja oento

roes ditoetoep pada djam 11 malam, di
mana djalan2
tidak diberi penerangan.
Kesemoeanja ini menjebabkan sePostkantoor,
telegraafkantoor, minis
harikabar
gian dari soerat-soerat
|
terie
oeroesan
loear
negeri dan station
a Belanda disini memadjoekan soe-

“protes, moela-moela pada adres

ers-bureau Aneta dan selandjoetja adres pemerentah di Neder-

sementara

lin tersiar kabar kemoengkinan dihebatkannja
aksi dimedan perang,
tetapi nampaknja
soeal itoe tidak
berhoeboengan dengan kechawatiran
itoe. Dalam pers Djerman sama sekali tidak dimoeatkan berita tentang

Semalam telah tiba 2 sepoer dengan
.penoeh penoempang dari distrik Luik,

Karena Aneta ternjata tidak | dimana hendak disingkirkan ke distrik2
rsalah apa-apa, disebabkan ia ter- | dipesisir.
' toendoek pada perintah dari
Pemandangan tentang sebab dilakoe
berwadjib. Menilik pengajang

1 keras demikian itoe, maka se-

“tadi diterangkan kita berani

kan, bahwa djoemlah ,,pengchi-

t” bangsa Belanda lebih banjak
'ipada djoemlah jang telah dioean dalam soerat-soerat kabar

tindakan Nederland-Beigia itoe.
Kemoedian dikabarkan dalam kala

kan penjingkiran ini ada sangat berten

tangan.

Serangan

ngan Djerman jang berkoeasa adanja kesan jang menjolok'tentang tin-

:

dakan militer dari Belgia dan Neder

besar-besaran dari Inggeris '

Amsterdam,

land. Dan

Senen (Transo-

Bandoeng — katanja — didapati

seorang
poeteri Indonesia jang sez beberapa hari ini dibawah pe-

awasan keras dari pihak B.B., po-

'nbotjor

je dan

P.I.D. karena

disangka

moeloet” tentang hal-hal jang

pemerentahan Perantjis dengan wakil2

kepada Congress, bahwa tiap2 bantoean dari Amerika kepada Finland
haroeslah dibatasi dengan djangan

bertalian dengan oeroesan militer.
Pemeriksaan lebih landjoet mene- memberi bantoean militer. Pembesar
rangkan, bahwa tenaga terseboet | Senaat menerangkan, bahwa Roose'boekan berlakoe seperti ,,spion” jang “velt akan
ja
|
tentang
makan gadji atau jang
dengan senga- “pindjan

opisil dari Belgia tentoe tidak

asing dengan adanja tindakan itoe.
Djoega koresponden dari ,,Telegraaf”
di Berlin menjatakan kemarahan jg

ditimboelkan karena koendjoengan
Londen kepada Daladier, Korespon-

EROPAH MEDAN

Ocang boleh, militer djangan.

Washington,
Senen (Reu| ter). Didoega, bahwa President Roosevelt kelak akan memberi nasehat

ini poela menoendjoekkan,

bahwa tindakan
ini menjebabkan
doegaan orang, bahwa koendjoengan
wakil Nederland kepada Daladier dan
permoesjawaratan
dengan begian2

cean).
Hingga kini di Londen beloem dike
loearkan
makloemat opisil tentang
ditjaboetnja verlof dari tentara jang
Betapa dengan pihak Indonesia? — ditempatkan di Perantjis.
kita,
pengetahoean
Sepandjang
Berita tentang ditjaboetnja verlof
saat ini beloem ada orang itoe adalah bersamaan dengan beresia jang ditahan apalagi dile- bagai oetjapan kalangan opisil, bahdari pekerdjaannja karena di- wa pemerentah Inggeris akan moelai
ka apalagi
didakwa mendjadi
dengan
melakoekan
perang
jang
1 dari negeri asing. Dari soemsoenggoeh2 dan besar-besaran dimeboleh. dipertjaja betoel di- dan barat.
paikan bisikan pada kita, bahwa

“Ini

tjotjok

dengan

(ANP).

kembali.
Pa
Rakjat Nederland moelai menahan-

kan diri dengan menjesoeaikan dirinja
dalam
kegentingan internasional ini '

dan Rakjat Hindia Belanda akan bidjak
sana kiranja djika tidak merasa ada

alarm karena diambilnja tindakan2 i- :
toe, malah oleh karenanja mereka ha-

roes tenang, dan djangan terkedjoet ka
rena komentar2 dari pers loear negeri.
Verlof ditjaboet.
Londen, Senen (Reuter):
Dengan opisil dioemoemkan, bahwa
.! verlof oentoek kekoeasaan oedara Inggeris Petani Perantjis sementara ditjaboet.
Dan orang2 jang kini sedang
mendapat verlof tidak mendapat pang-

gilan kembali.

5
orang
petjat.

dan jang disertai dengan gelagat2 di-

berdiri sebagai stormhoek dari Eropah

sekalipoen dalam keadaan jang damai
rasanja terasa terantjam djoega. Makanja diperloekan oentoek mengambil
tindakan extra jang sesoeai dengan ke-

doedoekan

geografis.

Kiranja

akan

mengherankan, djika tindakan seroepa
itoe diabaikan. Tindakan ini tidak oesah mengherankan karena pemerentah
Nederland
sementara tidak memberikan verlof periodiek. Bahwa tindakan
itoe mendapat perhatian loear biasa da
ri kalangan internasional itoe tak dapat
ditjegah lagi, dan itoe karena kekoerangan kabar peperangan sadja. Dan da
lam kalangan internasional ramai de
berinja komentar dgn. berdaja membikin sensatie jang dalam berita2 peperangan djarang terdapat.
Pa

kini ti

Tidak dapat dipertjajai.

itoe kini nampak lagi di Eropah Barat

hari2 boelan November jang teroetama
dimakloem karena berita2 loear negeri. Bahwa negeri2 netral jang ketjil2

Hanjak moelai

dak diberikan verlof lagi.

bagian Eropah. Kekerasan sematjam

pegawai

di-

Semendjak ketahoean tentang spion
nage
oleh
pegawai2 negeri di Den
Haag, maka dikalangan djabatan negeri dan gemeente dinegeri Belanda wak
toe ini diadakan penjelidikan jang mengenai haloean politiknja, #pakah me
reka itoe bisa dipertjaja dan tidaknja.
Penjelidikan ini jang dilakoekan di

Amsterdam soedah berachir dengan pe
metjatan 5 orang pegawai jang masih
dikerdjakan goena sementara waktoe
pada afdeeling militer di Stadhuis. Mereka itoe ditoedoeh mempoenjai tjita2
jang paling kiri dan kanan jang keras
sekali.

Sebetoelnja diantara mereka ada jg.
akan mendoedoeki djabantan jang ting
gi
dalam
afdeeling
tsb.,
dimana
diperbintjangkan
soal-soal jang mengenai pembajaran
keroegian kepada
orang2 jang masoek dalam mobilisasi,
jang tentoe ta'kan dioemoemkan kepada siapa orang sadja.
7

KEBAKARAN

BESAR DI SHIZUOKA.

Tokio, Senen (Trans-Ocean):
Ini hari telah terbit kebakaran besar dikota Shizuoka, seboeah kota jang
letaknja 300 k.m. sebelah Barat dari Tokio.
Koerang lebih 200 boeah roemah, seboeah stasioen kereta-api, seboecah kantor-post dan roemah2 sekolah
soedah hantjoer oleh karenanja. Setelah bahaja api itoe mengamoek 7 djam
lamanja, maka lebih landjoet diwartakan, bahwa ada 300 orang tewas, sedang
itoe orang mendoega, bahwa koerban2 kebakaran ini poen
kan disamping
akan lebih banjak lagi.

Keroesakan beloem dapat ditentoekan.

Lebih djaoeh Trans-Ucean mewartakan
koet:

dari

Tokio

sebagai beri-

Menjamboeng berita tentang kebakaran jang hebat itoe, jang telah mengamoek dikota Shizuoka, jang tetaknja 300 k.m. sebelah Barat dari YTokio,

maka kini orang dapat mewartakan, bahwa kebakaran terseboet timboelnja
moela2 diseboeah paberik moebil. Karena ketika itoe angin sangat kentjang-

nja, maka api jang moela2nja ketjil itoe dengan sangat moedah sekali mendjadi besar dan dengan sebentar sadja meloeaskan sajapnja diseloeroeh kota

itoe. 'Soenggoehpoen ketika itoe brandweer jang mendapat bantoean daripada brigade2 dari kota2 jang letaknja ditapal batas, beroesaha dengan seke-

ras-kerasnja oentoek memadamkan api itoe, maka segala oesaha ini poen siasia sadja.

Keroesakan

jang ditimboelkan oleh kebakaran itoe hingga kini masih
Kebakaran ini adalah satoe kebakaran jang terbesar :

beloem dapat ditaksir.
sendiri di Djepang.

m enderoe

|

di

Pesawat Roeslan di Noorwegen
sakan materieel ada besar poela. Jang
ditempat2 lainnja keroesakan hanja se

dikit. Sebagian dari pesawat Roes da
tangnja dari djoeroesan Laoetan Es Oe
tara diatas daerah Noorwegen.

lebih Iandjoet, bahwa malah ada seboeah pesawat jang mendarat dipantai soengai Pasvik dari Noorwegen, te
tapi hampir sadja terbang lagi.

Pesawat Roes roentoehi
Helsinki, Minggoe (Reuter):
Diatasnja Sveaborg didapati seboeah pesawat pelempar bom Roeslan jg.
ditembak roentoeh oleh pesawat pem

Ditaksir banjaknja pesawat jang hari itoe berseleweran diatas Finland kl.
300 bocah. 3 pesawat telah ditembak
Dimana kemoedianroentoeh, sedang jang tiga lainnja be- . boeroe Finland.
nja pesawat itoe djatoeh dilaoetan.
loem mendapat kepastian akan roesakDiterangkan, bahwa pesawat
Finnja.

sir-opsir jang mendja

tita batja dalam

Senen

merentah Nederland njata2 mengikoeti
djedjak situasi internasional. Dan ber
hoeboeng dengan itoe djika perloe soe
'paja dapat mengambil tindakan oentoek dengan lekas moengkin dapat men
tjaboet kembali, djika keadaan tenan

TIMOER.

.maoe mengchianat akan
dar
tidak tahan toetoe
kabar-kabar j
i
a.

Haag,

Kalangan
jang berkoeasa menerangkan, bahwa karena kemadjoean
jang gandjil dari peperangan periodiek ini, maka didoega makin kerasnja kegentingan akan menentoekan

berada dalam kechawati-

ran. Pada hari belakangan ini di Ber-

penjiaran semoeanja didjaga oleh soi| dadoe.

|

militer, ma-

kalangan Djerman dipandangnja berita itoe tidak beralasan. Kalangan
diplomatik
di Berlin jang menaroeh

Belgia tidak mendjadi boeroek.
Kotanja sendiri mendapat peroeba|.
soembernja boekan di

rland tetapi diloear Nederland. |

kinan antji:

ka kini dapat dikabarkan, bahwa di-

harinja. Dan kalau didapati ka-

,, maka

djangan chawatir,
Senen (ANP)
dengan berita2 jang
karena
kechawatiran

Dari soedoet pemerentah Nederland
hanja dapat dinjatakan, bahwa tidak
oesah dirasa chawatir dan bahwa pe-

den itoe mengatakan, bahwa reaksi
Djerman
terhadap tindakan Belgia
dan Nederland dapat dinjatakan dari
persediaan Djerman terhadap hadjat
Inggeris-Perantjis oentoek mengada-'
kan manoeuvre. Atas pertanjaan apa
kah tidakan Belgia dan Nederland
itoe tidak tjoekoep menoendjoekkan
betapa tambah kerasnja kegentingan
internasional,
didjawabnja,
bahwa
makin kerasnja kegentingan ini ada
lah perboeatan dari Inggeris dan Pe|rantjis, Tentang berita2 jang menjatakan, bahwa pesawat Nederland telah
terbang diatas Nordhorn diterangkan bahwa Djerman tetap dalam pendapatannja, hingga kini didapati 2 pemandangan jang bertentangan.

| | jang dilakoekan terhadap daerah Zweden di Lulea.
:

ANE
TE HENNA EA

inde Pk

oe:

,,Java

Saptoe dan Senen jang Ia
cekan perboeatan ,,spi:
rbocatan biasa da:

Pesawat diatas Noorwegen.

Oslo,

Isinki, Set

Seboeah

akloemat mengabz

Januari baik 4
"ng
medan
ota2

jang m

Diterangkan,

Senen (United Press):

Menoeroet soember jang boleh dipertjaja, maka2 atau 3 pesawat Roeslan telah melanggar batas Noorwegen.
rat.

g semoeanja
Ba-

Dan

pesawat terpaksa menda-

pilootnja mentjoba membela

diri ketika para militer hendak menang
kap ia oentoek diasingkan.
$
San
0.0.
Berita ditegaskan.
Oslo, Senen (Reuter):
Berita2 pers mengabarkan, bahwa
pesawat2 Roeslan jang melakoekan se
rangan di Finland Oetara telah mener

bangi

batas Noorwegen,

Diberitakan

land jang meroentoehkan itoe ialah sa

lah seboeah mesin jang doeloe dilever
oleh Inggeris.

Roeslan teroes menembaki?

Helsinki,

Senen (Havas):

Dari Leningrad dikabarkan, bahwa
banjak opsir2 jang bertempoer dimedan Finland dari tentara Sovjet Roeslan jg. dipandangnja anti-revolution

nair, dan mempoenjai tanggoeng djawab terhadap kekalahan2, jang ditem

bak mati. Komisaris
bagian politik
dan tentara polisi jang spesial mendapat opdracht oentoek melakoekan pembersihan itoe,

MOLa
Sesoedahnja - negeri-negerdan Beland
erl
Ned
(
traal ditengah
ian orang

hat
gia) sangat menarik per
dakan Jang loetin
at
boe
mem
ena
kar
negeri-negera
ar biasa, sekarang ini
a
disebelah oetara memint
neutraal
tian doenia lagi.
oe
orang tahoe, salah sat
Nana

tahan lama,
sebab maka Finland bisa orang, boebahkan mentm'adjoebkan ena kepanata-mata kar

loean

ini.

men(P.P.B.B.)
Toean Mogot
bitjarakan beberapa hal dari kekoeasaan pegawai2 penoenoet anak negeri dalam pekerdjaannja mentjahari pelanggar2 peratoeran. Pembitjara menganggap perloe soepaja antara lain kekoeasaannja diperloeaskan sampai mereka dapat poela menangkap pelanggar2 bangsa Eropah.
soal ini poen ditentoeTerhadap

kanlah sem
land diatas
daian perang bangsa Fin
teroetama Seidjoe, tetapi djoega

sal
bantoean jang
kali karena besarnja
k jang langbai
ar,
diterima dari loe
mengambil dja
soeng, MAOEPOEN jang
neutraal
d
lam melaloei negeri-neger
dan
den
Zwe
ja
aln
lainnja, seperti mis

oorwegen.

betoel

terdjadi,

maka

pena-

nja ingin mendengar jang diseboet
dibawah ini:
1. apa Pemerintah menjetoedjoei
sikap pembesar jang bersangkoetan
dan
di Salatiga dan di Natal itoe,
djika tidak, tindakan mana akan diLa

ambil.

2. apa Pemerintah
sedia menerangkan kepada pembesar jang bersangkoetan, bahwa peratoeran adat
tiada mengenai rapat bersifat politiek dan pada oemoernja tiada boleh melanggar hak mengadakan perkoempoelan dan rapat.
Pemerintah.

Djawab

10
Jan.
1946
Betoel rapat tertoetoep Parindra di
Salatiga dikoendjoengi oleh pegawai
polisie, jang berpendapatan, dia dicendang hadlir pada rapat itoe, oleh
karena Ketoea Parindra tjabang Saberkeberalatiga tiada menjatakan
tan, bahkan merasa baik polisie toe-

tahoe soedah, bahwa ban
kan, bahwa djawab Pemerintah akan
2 Bean
oes
ter
n
aka
jis
diberi pada minggoe jang akan datoean Inggeris-Perant
itoe,
eri
neg
a
doe
via
tang.
dibandjirkan
ahirkan ketiSesoedah njata
meskipoen Djerman mel
roet djoega hadlir.
ingga 'moeng
Feuiileton kita.
seh
,
nja
ean
djo
, dengan setoe
eratan
berkeb
-se
dak
ada orang
Djerman keoleh Bestoer,
ah
perint
diberi
kin bahwa dari pehak
gera
moesoeh
Disini perloe kita terangkan, bah- soepaja keberatan itoe diperhatikan.
doea negeri itoe dianggap berikan
mem
wa nama dan kedjadian dalam feuilBerhoeboeng dengan ini menoeroet
poela, karena dengan
mem
i
a
art
ber
is,
ieton bertitel ,,MENEBOES PENGan Pemerintah tidak ada alaperasa
djalan kepada Ingger
akai pangkaHINAAN” karangan ,,Z0EL”, jang san boeat mengambil sesoeatoe tinbolehkan Inggeris mem
kedoea nedimoeatkan bertoeroet-toeroet diroe- dakan.
lang atau bases didaerah
aja
bah
mem
a
bis
angan rubriek Feuilleton »PemandaTentang hal jang terdjadi di Natal
geri itoe, sehingga
dan
n
rma
agan” dari awal sampai achirnja se- disini dapat diterangkan rapat pada
Dje
kepada
kan
:
.
,
mata-mata fictief keadaannja.
tg. 27 September itoe-diadakan oenRoeslan.
g
jan
n
rma
Dje
Karena beberapa copij jang perloe toek mendirikan tjabang Parindra.
Kini boekan hanja
n
didahoeloekan, landjoetannja (No. 8)
terantjam oleh kesempata
Rapat itoe diboebarkan oleh Voorz.
merasa
i
dar
ts
ger
Ing
ada
baroe diteroeskan pada hari Kemis
kep
kan
jang diberi
atas permintaan kepala Koeria, jang
- jang akan datang, harap sidang pemla
Fin
ara
ant
ang
menoeroet
per
bahwa
nja
petjah
herpendapatan,
tetapi Roesbatja ma'loem dan mema'afkan.
a idzin lebih doedimint
haroes
ngam Roeslan itoe, akan
adat
ask
2 MEI
5
loe bosat mengadakan rapat jang selamnoen moelas merasa.
ja
o.
men
Menad
ke
ini
beras
i
iman
har
Pengir
at
kaw
a
rit
-be
matjam itoe:
"ia
' Berita
adjoekan
mam
n
sia
Roe
wa
bah
mnja menceroet. adat
an,
oemoe
tak
Pada
Noorwe
tanggal 15 Januari
Moelai dari
gai-bagai pertemoeprotes kepada Zweden dan aan deminta izin lagi tsb. boeat berba
nankan
ken
diperke
ber
orang
g
jan
ja
han
ak
gen. Tid
an boekan sadja diboetoehi idzin datetapi tersentoek mengirimkan beras keloeangan djalannja sendjata,
ri kepala adat, akan “tetapi antara
itoe sengan dari poelan Djawa ke karesiden oleh adat
kadap sikap kedoea negeri
s nan Menado. Di dalam izin ini ada sjarat2 jang “ ditentoeka kepala adat
per
oeh
oed
men
n
sla
Roe
kan
hadlir
diri, bah
diketjoeali- itoe perloe djoega
an mengabeberapa perkara jang
2 mana haroes
sjarat
itoe,
| doea negeri itoe seakan-ak
rapat
pada
dan Noor-. 'kan, seperti terseboet di bawah.
adat,
kepala
oleh
soet Pemerintah Zweden
baik
ehi
dipeno
kan Ppe1. Pembawaan beras ke pelaboean
2 koeria.
edoek
pendo
wegen, soepaja mema'loem
oleh
poen
maoce
Gorontalo, Kwandang dan beberapa
Roeslan.
rang
Peratoeran adat tahadi “dianggap
wa
bah
pelaboehan di Teloek Tomini masih
ab,
jaw
did
.Peratoeran
Maka protes itoe
bertentangan “dengan
opisil
selaloe dilarang.
. BerhoeRapat”
dan
socara pers, boekanlah soeara
lan
empoe
Perko
beras ke pelaboe2. Pembawaan
dan ban
t,
eboe
ters
eri
perasaneg
oea
roet
ked
menoe
dari
han Menado dan Amoerang hanja di boeng dengan'ini perloe diterangkan
diteroeskan, sedang
hendak
-tocan
izinkan, djika beras itoe barang pe- an Pemerintah
melangmereka poen tidak merasa
kepada kepala koeria jang bersanga
a dari perkoempoe
djik
pemoek
dari
senan
iri,
send
ja
ann
ral
eut
ar ken
g salah sikapnja dalam
lan pedagang beras jang besar (ge- koetan tentan
ta Ing
membolehkan djalannja sendja
an
ini. :
atau
machtigde van de gezamenlijke voor- oeroes
geris-Perantjis melaloei Zweden
tetapistidak ada alasan boeAkan
ders)
di sitoe.
raadhou
poen Noorwegen.
at Pemerintah oentoek menentoekan,
I—
“
tentoe djawaban
barang
Soedah
bahwa peratoeran adat tiada mengePengangkoetan kopi kenegeri.
skan
ini sama sekali tidak memoea at
nai rapat jang bersifat politiek, oleh
Belanda,
hem
g
jan
and
sep
kan
bah
Roesian,
karena keterangan jang sematjam:
sekali
a
sam
a
djik
s
poca
roe
baha
gkin bertentangan dengan
kita,
Oentoek menjamboeng berita ten- ini moen
Staatsregeling
ada bantoean lagi dari loear
tidak
l 128 Indische
artike
lang pengangkoetan kopi dari Indonegeri kepada Finland itoe.
peratoeran2 jang berdasar pada
dan
nesia kenegeri Belanda jang telah kis
setjepatPendekkata Roeslan ingin meleka
fasal ini. Dalam tiap hal
te
ta moeatkan, maka sebagai hasil dak
tida
aja
tnja akan diadakan peremboekan proces dioetara, soep
tjepa
n.
ri pembitjaraan toean Mr. J.E. van
kepala adat,
B.B. dan
laat kelak memboeat aksi diselata
kan antara
Hoogstraten,
kepala
dari
kantor
perSJOE
est,
prot
gan
den
dan samapa
n,
bisa
toeka
Kalau
oentoek menen
edagangan di Indonesia, jang dilakoeberlakoe.
ada
oeran
perat
a
diman
. koer, sebab meskipoen negeri komo
pai
kan di Den Haag, maka dibawah bisa
s0e(Aneta).
:
| nis, tentoenja Roeslan itoe tidak
B
A
bgi
kita
toetoerkan
seperti
ini:
u
kala
pi
teta
iri,
send
g
eran
berp
ka
in
Peratoeran ini melipoeti pengang
tidak dapat dengan protes, moengk
"Lagi korban Belastingsambtenaar
li
koetan
1500 ton kopi tiap boelan,
ngka
bara
(
lan
"-palsoe.
tidak lama lagi Roes
dimoelai boelan Januari, hingga-mabersama2 “Djerman) akan melakoeBaroe kemaren diberitakan seorang
nakala semoeanja berdjalan dengan
aksi terhadap kepada Zweden
kan.
Tionghoa “di Sawah Besar mendjadi
biasa-tahoen ini ada diangkoet kene- korban akalnja penipoe jang menagih
dan Noorwegen.
geri Belanda sedjoemlah 18.000 ton
sebagai
mengakoe
kini ternjata, bahwa
padjek dengan
Barangkali,
kopi.
and
dibeFinl
da
dapat
g
Kini
kepa
soen
Belasting.
lang
ambtenaar
menjerang
adalah
kira2
50
progan
politie
—
Djoemlah
ini
ng
den
sectie
di
boe
hoe
bahwa
ber
“lagi
ar,
ritakan
soek
at
sang
sen lebih dari pada pengangkoetan
Pasar Baroe datang mengadoe poela
banjaknja danau dan banjaknja hoemenkenegeri
Belanda
diwaktoe
biasa.
oen
oep
bek
air
ng
seorang “Tionghoa, pendoedoek Gang
tan lebat, seda
joe
Goena
mereka
jang
mengirimkan
men
jang
alat
e
sato
Ryksman jangsdikoendjoengi oleh itoe
h
sala
i
djad
kopi salah satoe hal berarti satoe 'Belastingsambtenaar
palsoe menagih
| karkan aksi Roesian.
langkah
jang
penting
kearah
mengZwe
di
bases
au
Maka, daripada bases.
padjak. 0.
Penipoe ini katanja dapat f 2.50
' den dan Noorwegen didoedoeki oleh habiskan simpanan jang kini ada.
—AI—

| Inggeris, lebih baik didahoeloei.
in
| “Dan kalau berhasil, moengk

land terdjerat dalam

Ta

Fim-

bahaja kepoe-

ngan jang hebat.
Selain daripada itoe, doenia digem- parkan kembali oleh kedjadian. jang

menjatakam,

bahwa

seboeah kapal

an

1

Alat2 toelis oentoek orang2 boeta.

oleh kapal silam Djei

loek Biscaje.
. Sengadja atau

tidaknja

kan oeroesan kita oentoek

m

. kinja, tetapi jang njata, ialah

Berhoeboeng

dengan

keadaan inter

nasional, jang menjoelitkan pemasoekan barang2, maka Bestuur daripada

Nederiandsch-Indischen — Blindenbond

telah melakoekan
penjelidikannja atas
moengkinnja pembikinan alat2 toelis
bawah
oentoek orang2 boeta di Indonesia ini.
Eigenaar
dari Bataviasche metaalfabriek, sekarang soedah membikin
| seboeah proef-exemplaar terbikin da

@ | ri tembaga.

Nederland
kimi tidak hanji
tjam didarat, tetapi djoega dilacetan
“Negeri? neutraal tersangkoet. Pe-

perangan

hendak merata, beroebah

mendjadi Perang
besar.

|

| Djika nanti ternjata, bahwa

:

alat ini

sangat memboetoehi keperloean besar,

maka bestuur selandjoetnja menghaDoenia jang lebih. rap H3 d joega, sesoedah pertjobaan ini
:
. soepaja ta'lama lagi orang
A. Th
“akan meloeloeskan perintah jang per-

mma

(Rep.)

Ng

tama.

Besok pagi 'yolksraad akan berkoempoel goena rapat oemoem jang

goena

me-

njoempah anggauta baroe, mas Salamoen, $

karena itoe maka diadakan lotre, dan
kepada jang menang tanah2 itoe diberikan. Tanah2 itoe, sebagai diseboet
jang
tanah - tanah
adalah
diatas
penghabisan jang terhitoeng bagoes
letaknja.
Tetapi tidak lama lagi permintaan2
dengan penoeh akan dapat dipenoehi.
Dines
Stadsontwikkeling en Volks-

huisvesting” menjoeroeh memboeka
tanah2 jang ada disebelah pemandian
Manggarai. Dalam tempo doea boelan, kekoerangan
tanah itoe tidak
akan terdapat lagi. Dalam hal2 jang
lain poen oleh karena itoe banjak tanah jang kosong.
Dines
terseboet kini masih mempoenjai tjoekoep tanah boeat mendirikan roemah jang diseboet ,,boulevard-woningen”. Tetapi oentoek tanah2 itoe tiada ada orang jang maoe.
Menarik hati
lagi, bahwa boeat
tanah2 oentoek mendirikan roemah2
jang ketjil, tiada begitoe banjak permintaan. Didekat Tosariweg roemah2
ketjil

itoe soedah

banjak

sekali.

Te-

tapi sekarang
masih
amat banjak
tanah kosong boesat mendirikan roemah jang ketjil. Permintaan dalam
hal ini tidak banjak.
Hal lain lagi jang menarik perhatian, jani bahwa tiada ada permintaan
boeat
tanah didjalanan
ke
Tangerang
(Tangerangsche
weg).
Tangerangsche weg itoe oleh orang
jang mampoe tidak disoekai. Daerahnja poen tidak disoekai poela. Orang2
jang hendak mendirikan roemah, lebih soeka memilih tempat2 di Menteng.

Tidak lama lagi ada tjoekoep tanah
'boeat memenoehi permintaan orang2
jang

hendak

mendirikan

roemah.

Dengan tak dapat disangkal lagi,
tambahnja pendoedoek Betawi oleh
karena keadaan perang pada dewasa
ini, ada penting
“dalam tambahnja
pendirian roemah2 itoe.
k
LAJ—

Spaar-

en Crediet-Cooperatie boeat
Kristen Boemipoetera.
Dibawah pimpinan Perserikatan Kaoem Kristen (P.K.C.) tjabang Betawi
malam Minggoe jbl. dengan bertempat
di Chr. Frobeischool Kwitang, BataviaCentrum, diadakan rapat oleh Kristen
Boemipoetera.
Toedjoeannja
jaitoe
mendirikan spaar- en crediet-cooperatie boeat Kristen Protestant Boemipoetera, sebagai boentoetnja aksi2 di Dja-

wa Tengah dan

Djawa

Timoer, jang

berhasil sangat baik.
Sesoedah diadakan pembitjaraan jg.
pandjang lebar, kemoedian dipoetoeskan mendirikan badan spaar- en crediet-codperatie terseboet .
Pengoeroes boeat sementara waktoe

terdiri ' dari toean:

“lid baroe lainnja, J. A.

van Helsdingen,.akan disoempah ke-

moedian hari. (Aneta).

Nasibnja le. Klerk (oud.)
Dari soember jang boleh dipertjaja

TA

koet orang dengan

S.S.

djalan

kereta api

mengangkoet

barang2

jang

membajar

jang soedah

bea pemasoe-

voerrechten en Accijnzen dalam wak-

toe ini. Dalam beberapa goedang barang2

itoe bertimboen-timboen

tangannja pengangkoetan jang baroe

sedjoemlah 1.500 ton.
Soerat2 idjin pemasoekan diberikan tidak berpoeloeh-poeloeh lagi,
akan tetapi beratoes-ratoes.
Dalam
soeatoe waktoe kita mendengar orang
menjeboet angka 400.
Dalam
keadaan
demikian roepa
maka
perdaganganlah
jang dalam
beberapa hal tidak dapat berdjalan
setjepat banjaknja
pengangkoetan
barang. Djoeroetoelis2 pelaboechan dan
pegawai peroesahaan2 kapal berlari”
dengan
mempergoenakan
pelkagai
kendaraan, sebagai sepedah, delman,
opelette atau mobil.
Mereka mesti
ada dengan tjepat dari goedang jang
pertama kegoedang jang kedoea. Tetapi jang mengetahoei betapa djaoeh
dan loeasnja goedang jang pertama
dari goedang jang lain di Priok, me-

Finland

menerima
permintaan2 dari pemoeda
ogntoek mendjadi vrijwilligers Finland
dan djoega minta keterangan2
ten-

h

dihargakan, Consul Finland, Soeraba- |
jaweg 8, tel. WI. 3855, memberi tahoekan, bahwa permintaan sebagai
vrijwilligers dari sini oentoek tentara
Finland pada saat ini tidak dapat diterimanja.
|

kahar,

sam-

pai kena woewoengan goedang itoe.
Dalam beberapa goedang soedah ada
barang sedjoemiah 6.009 ton. Dan keesokan harinja ditoenggoe lagi keda-

Pertolongan boeat Finland.

“
permintaan
itoe sangat

ba-

kan dsb.
Tidak oesah diterangkan lagi disini, betapa hiboeknja Dines In- en Uit

ngarti,

bahwa ini

soedah

meroepa-

kan pekerdjaan jang meminta tenaga
poela.

. Dalam beberapa
hal oleh karena
itoe permintaan Douane boeat bekerdja teroes sesoedah waktoe
kantor
jang opisil habis, agar sebanjak-banjaknja menjelesaikan
pekerdjaan
dengan rapi, tidak dapat dipenoehi.

(Aneta).

Consul Finland di Betawi mengabar

Bagaimana

Ran
ni

pelaboe-

roe ke Tandjong-Priok.
Sebaliknja S.S. poen hiboek dalam
mengangkoet
barang2 loear negeri.

Harahap.

tang soal itoe.

aa

mengeloear-

atau mobil pengangkoet
ketempat2
dimana sebenarnja barang2 itoe haroes dikirimkan,
ja'ni baik dikota
Betawi
sendiri, baik ditempat lain
jang lebih djaoeh leaknja dipropinsi.
Pengangkoetan kedalam negeri ini
adalah mendjadi
soeatoe soal lagi,
jang lebih djaoeh letaknja dipropinsi.
Tetapi tidak sadja
goedang2 penoeh dengan barang2,
tempat2 penjimpan barang2 jang akan dikeloearkan keloear
negeri
poen penoeh
poela.dengan bekal2 jang bertimboentimboen banjaknja. Pada sementara
itoe tak berhentinja kereta2 wagon

S. Hoetagaloeng,

Tentang satoe sama lain soedah dipemerentah 'akan bermaksoed oenaa soerat menjoerat dengan Hel
toek diadakan perobahan jang sangat Baen
tentang nasibnja ' sinki.
Bila oentoek masoek dienst tentara
Iste klerk(oud) oentoek djadi Iste
Klerk (nieuw), sebab hal ini dianggap | Finland dapat kesempatan, akan diberi
tahoekan
dengan perantaraan soerat.
sangat perloe sekali oentoek dapat
oehahan.

lagi

han. Oleh karena itoe soedah tentoe
sadja barang2 itoe scedah melaloei
dines
pabean, dan oentoek barang
mana soedah dibajar bea. Kini barang2 itoe lagi menoenggoe diang-

Sahulata, R. Hardjomidjojo, R. Soekam
todan E.

sama

itoe letaknja diloear garis

ketoea, Sisworo secretaris, J.C. Panggerego
bendahari, pembantoe: A.W.

. Dari mana-mana Consulaat

Besok pagi penjoempahan kid
Wolksraad baroe.
2

pendek, jang meloeloe

tanah itoe. Oleh

orang jang meminta

jang

kan barang2nja.
Di Maskapai ,/Oceaan” lebih hiboek
lagi dan ditempat berlaboeh kapal
K.P.M. di pelaboehan dalam jang pertama kapal berbaris sedang bekerdja.
Tidak sadja semoea goedang penoeh, sebagian tempat berlaboeh kapal poen dipakai goena
sementara
waktoe menjimpan barang2 jang tak
dapat disimpan dalam goedang2 jang
soedah penoeh itoe. .Barang2 itoe ialah jang dengan ditoetoepi dengan
kain lajar dapat menahan pengaroeh
hawa oedara jang
berganti setiap
hari.
Hal jang lain jang menarik hati
poela, jaitoe bahwa tempat dibawah
seng goedang2 dipakai djoega boeat
barang2 itoe.” Goedanf2
menjimpan

kan kepada Aneta seperti berikoet:

mn 9—

'kepoenjaan Ver. Ned. Scheepsvaarts
Maatschappj dihantam dari

dari orang Tionghoa tadi.

waktoe

Ditjari

Lekas.

Ditjari lekas boeat dikerdjakan di
SABANG
(Sumatra Oetara) seorang Sleep-boot Kapitein Boemipoetera jang berpengalaman serenta mempoenjai
diploma Indische
kleine vaart atau locale vaart.

Pelamaran
salinan

dengan soerat disertai

(afschriften)

diploma

dan

lain-lainnja dikirim pada.
HANDEL

DEH LANGE

MAATSCHAPPIJ

V/H.

& Co.

Binnen Nieuwpoortstraat 18
Batavia,
Keaaa aan

a

. Innja.

Djika

ag sii

koet-paoetnja satoe den

Tera

Pendirian roemah dan perang.
Semangkin lama semangkin banjak
orang jang mendirikan roemah dikota Betawi. Dalam beberapa hal permintaan boeat sebidang tanah begitoe besar, sampai tidak dapat dipenoehi lagi sekarang.
Choesoesnja hal ini jang mengenai
tanah boeat mendirikan roemah jang
bagoes dan baik, tetapi roemah itoe
tidak mahal poela. Jang diminta teroetama tanah2 diloear lingkoengan
Menteng. Hal ini dapat digambarkan
boeat 10
dengan kedjadian, bahwa
atau 11 bidang tanah, jang masih
kosong di Telokbetongweg belakangan
koerang dari 60 atau 70
ini, tidak

a

karena negeri-negeri diseloada sangnja
| nia ini hampir semoea gan jang la-

3

NE ENA

mengangkat pegawai2
oentoek
ga
g
jang diwadjibkan menoentoet oran
nordo
ran
ngga
pela
an
jang melakoek
nansi terseboet, dengan dijalan ,,per
verof
ne
emee
atoeran oemoem” (alg
dening). Sebab dengan djalan ini maka kepada pengangkatan itoe haroes
lah diberi pengoemoeman.
soedah beberapa
Rakjat
Dewan
rloeannja, bahkepe
an
atak
menj
kali
wa pegawai2 terseboet itoe tiada per
selain dari pada denah diangkat
verordening, Sampai
e
meen
alge
ngan
2 kali Pemerintah mengakoe keper-

,,Aneta”

redacteur

Pk

djoe
hatikan, bahwa disini ada perloe

gherankan,
an, tidaklah hal itoe men eroeh doe

..

(I.E.V.) memper-

ToeanBlaauw

| gelanggang perang.
demikiKalau poen kelak terdjadi

seorang

menoelis, jang pada hari Djoem'at so
renja berdjalan-djalan didaerah peterhingga
laboehan jang loeas tak
itoe.
Ditempat berlaboeh kapal JapanLijn di pelaboehan dalam jang ketiga
seboeah kapal K.P.M. sedang berlamoeatanboeh dan mengeloearkan
moeatannja. Dan dalam goedang dimana barang2 itoe disimpan, peti2
dan karoeng2 bertimboen2 tingginja.
Ditempat berlaboeh kapal Maskapai Nederland
dan Rotterdamsche
Lloyd tidak ada bedanja. Disitoe org.
bekerdja dengan giat poela. Bedanja
hanja disini pelbagai
kapal dalam »

sb

nangkapan ikan dipantai.

6, serta soerat.

edaran Pemerintah tg: 7 December
1935,” No. 285Ta/A) — dan djoega
tertoetoep
menoeroet 'kabar, rapat
Parindra jang diadakan di Natal pada tg. 27 September jbl. diboebarkan
oleh Kepala Koeria pada tempat itoe,
sebab tidak dipinta lebih doeoleh
loe idzin dari kepala adat.
Si penanja soedi mengetahoei, apa
hal2 jang diseboet diatas ini betoel
terdjadi apa tidak.

Sebagai saban kali diberitakan,
pentjoerian - dalam hotel-hotel: banjak
kedjadian. Kini ada poela warta pentjoerian di hotel, jaitoe di Molenvliet
West dalam Hotel Hoa Kiauw. Seorang
Japan jang menginap dalam
bangsa
seboeah kamar, dikoendjoengi toekang
tjopet. Seboeah dompet oeangnja jang
oeang contant ampir f 700.
berisi
(Rep).
digondol.

ana

asjik mentjadang berperang sedang
ada poela
rd daja-oepaja, SOepaja . didalam
rat
dje
jang ter

rapat College van Gedepedibitjarakan
telah
Ppetentang
ordonnansi

gitoelah

Di hotel poen tidak aman.

AAN

Dalam
legeerden
roebahan

st: 4, moeka

lam Tandjoeng-Priok orang bekerdja
lebih giat dari pada semestinja, be-

£ A1Ri ang

sekali bahwa negeri Jang na

oemoem:

kapal didalami semoea pelaboehan da

TERENAA

EKARANG

kustvisscherij-ordonnantie.

AJ

. barang.
semoea tempat berlaboeh

eh A N

2

ini nampak terang

Menoeroet kabar, rapat tertoetoep
Parinda di Salatiga masih tetap dihadliri oleh polisie — hal mana bertentangan dengan keterangan Pemedalam ogroesan ini (tahoen
rintah
1937-'38, fatsal 1, bagian
ang
bersid

Diatas

Ea

Peroebahan

P.B.P. akan beraudientie.

NBA
Kn

29

—

Persatoean Boeroeh Pabean (PBP)
akan beraudientie kepada Wali Negeri pada ketika ada panggilan jang
akan datang.

1930.

ENAK
ana
AR
LA Sa PAPER
beta ai Mn
AS
BT Tia
SI S
anaPEDA
Ken

September

SERA

Pertanjaan toean Thamrin.

Ea

Ma Mamat
ana aana

| PEMANDANGAN
PEKAN

#

“BAD

SAN

| BESAR DI OEDA-

T:

kali ada 50 boeah pesawat
Vickers-Wellington
jang

:

Inggeris
terbang

waktoe itoe, berhadapan dengan pesawat Djerman, jang tangkas sekali
tjara terbangnja dari satoe tempat
kelainnja.
"Perkelahian itoe hebat sekali. Beloem pernah dialami. Daerah perdjoeangan dioedara itoe loeas sekali, jaitoe melipoeti tempat dari Wilhelmshaven dan Helgoland, dan makin me-

N Dari fihak Djerman diterima oerai

an berikoet.

Pada tanggal 18 December 1939 di

vbarkan, bahwa didekat Helgoland

ah terdjadi pertempoeran besar di-

oedara

NP AAN Sameh an enetan agar

antara Djerman dan Ingge-

is. Berhoeboeng dengan pertempoe-

ran itoe maka kementerian pemberi
' keterangan Inggeris (Informatie-ministerie) memberi keterangan, bah. wa fihak Djerman kehilangan se-

loeas

sampai kebarat, jaitoe kedae-

rah negeri Belanda, diatas laoetan.
“
Kemoedian letnan-kolonel itoe me
djoemlah 12 boeah pesawat Messer- landjoetkan tjeritanja demikian:
“sebuit jang hantjoer tertembak IngSetelah melihat pertempoeran jang
geris. Izal ini terboekti tidak benar,
demikian hebatnja itoe, maka saja
hingga radja Inggeris tidak poeas de naik dalam pesawat saja oentoek
ngan penjiaran kabar itoe. Achirnja membela lain2 teman saja. Saja terea

menteri

pemberi

keterangan

Ingge-

ris dipetjat oleh radja.

bang

keatas, menoedjoe

kebawah

keterangan

letnan-kolonel

Adha).

segala

Waktoe

itoe adalah

oedara

terang

la-

—LN—

pada

—BG—

kara P.A.I. jang mestinja
Sabtoe tanggal 13 Januari

dan pengoeroes roemah tangga dengan djelas diterangkannja. Bagai-

terdjadi toebroekan antara seboeah
delman dah mobil. Delmannja hantjoer dan mobil dapat keroesakan djoe

mana menoeroet @ur'an faham poet-

teri jg. sedjati itoe digaidahkan oleh
pembitjara
dengan mengambil ajat
Al Nisan dan Hadist jang mengatakan bahwa Doenia ini adalah satoe
perhiasan tetapi sebaik baiknja per

ga. Gaibnja si koesir tidak mendapat
loeka sedikitpoen, hanja badjoenja so-

bek

22

sedikit.

Orang

bangsa Belanda

jang memegang stuur mobil mendapat
loeka dan sekarang berada di C. B. Z.
Tiang lampoe jang ada ditempat ketjilakaan itoe djoega roesak dan se-

per

hiasan jalah seorang poetri jang coleh, Oleh spr. diandjoerkan
poela
oentoek mengadakan perkoempcelan
boeah tanda plaat No. 8 diketemoekan perkoempoelan kaoem isteri dan mem
jang sekarang ditangan polisi.
Iberantas kedjahatan2.

pada hari
1940 dipe-

dan A. Bajasoet tidak

datang.

oleh Nj. Sardjono. Kedoedoekan poeteri Islam sebagai tiang masjarakat

Pada malam Djoem'at di Tamansari

riksa di Landraad Betawi, kembali
dioendoerkan, karena
terdakwa toean2

A.R. Baswedan

keterangan tsb.

Kedjadian jang adjaib.

diboe

Januari
1940.
»Antara” mengabarkan, bahwa

Isteri

Agenda jang kelima tentang ,,Poeteri Islam jang berarti” diterangkan

pemberi

Tocan
F. Rol kemarin pagi telah
poelang kerachmatoellah (Aneta).

dioendoertanggal

Akbar

ja oepaja soedah digoenakan oentoek
menolong djiwanja, dia tak dapat tertolong lagi.

—0—

ka

Tabligh

Djakarta.

djaan chaitan.

pai sekalipoen segala oesaha dan da-

Perkara P.A.I.
akan

Saja barangkali

laroet malam, diadakan ,,bloedtransfusie”, sehingga keadaan peladjar jang
malang itoe moela-moelanja mendjadi
baik sedikit. Tetapi kemarin siang keadaannja mendjadi lebih boeroek, sam

Toko bangsa Indonesia
bersafoe.
Pada hari Minggoe tanggal 14 Ja— nuari
telah dibentoek satoe pertemoean oleh beberapa pegawai Toko
Bangsa Indonesia oentoek mengadakan persatoean senasib. Toedjoean:
Merapatkan persaudaraan antara pe
gawai toko, mengadakan Cooperatie
keperloean sehari-hari.

Comite

Dibawah
pimpinan
Nj.
Tisjah
Amir Hamzah Hayat pada hari Ming
goe telah diadakan Tabligh oemoem
dengan
mengambil
tempat di Rex
theater. Selain dari wakil pers pendengar semoeanja terdiri dari kaoem
iboe, jang djoemlahnja Ik. 700. Poekoel 9 rapat diboeka oleh ketoea dengan membilang terima kasih lebih
dahoeloe kepada directie Rex jang de
ngan pertjoema membolehkan Comite oentoek mengadakan rapat digedongnja.
Sebagai spr. jang pertama tampak
kemoeka Nj. Noerdjanah Zainoedin
Zen, jang membatjakan Gur'an, soerah Moedjadilah jang kemoedian diterdjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oleh spr. diperingatkan bahwa
djanganlah
kita mengerdjakan barang sesoeatoe bersemboenji dan dikatakan poela bahwa ini ada peker-

Sebagai telah oemoem diketahoei,
radja Inggeris tidak poeas dengan
Hore Belisha dan Mac Millan, oleh
karena merasa menjesal.

vervolgschool.

dan

Rapat

Kemoedian dipersilahkan Nj. Rahimah Rahib, jang menerangkan Toe
djoean C.T.A.L., jang didirikan bersamaan
dengan lahirnja Gapi pada
boelan 1. October 1939. Hanja bedanja badan ini boekan gaboengan akan.tetapi Comite jang maksoednja
oentoek menjiar-njiarkan Islam, dan
mentjahari
persatoean
“dikalangan
perkoempoelan2
Islam 'coemoemnja
dan kaoem iboe choesoesnja. Comite
ini jalah sampai sekarang terdiri dari 10 perkoempoelan2 kaoem perempoean.
Sebagai
spr. jang ketiga dipersilahkan Nj. Salhah Ali Harharah jang
menerangkan tentang 'Idil Adlha. Di
terangkan
oleh spr. arti dan maksoed
dari 'Idil Adiha dan Korban
jang bertalian dengan itoe.

menterian

Pegawai

kan

Open,

ra penjiaran kabar Inggeris oleh ke-

Pada tanggal 1 Augustus 1940 di
Tjikampek (reg. Krawang) akan diadakan vervolgschoo! baroe.

Kembali

tang.

Bahwa dari fihak Inggeris ada ke
kalahan 34 boeah pesawat-itoe soedah pasti. Poen ini ada jang menjak
sikan. Dalam pada itoe apa jang dikatakan Inggeris, bahwa kita kalah
12 boeah pesawat, itoe adalah tidak
benar sama sekali. Kita tjoema kehilangan 2 boeah pesawat goena seorang semoeanja..Dan dalam pesawat
pesawat itoe ada mati seorang letnan
kelas satoe dan kelas doea masing2.
Sekianlah .verslag jang diberikan
oleh letnan-kolonel Schumacher.
Kenjataan ini dikoecatkan oleh marine Djerman,
hingga
dengan ini
orang bisa mendoega, bagaimana tja
diatas.:

Tanda plaat itoe kepoenjaan seorang

Sebagai

spr.

jang

penghabisan

toekang
lampo
bernama Kastam, tampil kemoeka Nj. Amazar jang
Perkara ini akan diboeka pada hari tinggal digang e, Tion
gkok dengan te- menerangkan “Kepentingan MasjaSenen tanggal 22 Januari 1940,
mannja Adma, Karta Kasid dan Rana. rakat Kaoem Poetri. “Dengan meSetelah mereka mengetahoei, bahwa ngambil sedjarah Room dan Arab di
Konsogitasi Bureau oentoek
| soedah djaoeh malam Kastam beloem terangkan olehnja kedoedoekan
kadjoega
— baji.
datang, ditjarinja dimana ia oem iboe diwaktoe sebe
Islam la
»Antara” mengabarkan bahwa bebe
haroes
memadamkan
lampoe2 jang hir dimoeka boemi, pada
&. rapa hari berselang
e madi Tjibeber, atas dalam bagiannja.
na seorang poeteri ta" lebih dari sa(8
0esahanja perkoempoelan? kaoem iboe
Di Tamansari mereka melihat bekas toe benda oentoek memoeaskan hawa
Pee B.K.T. Tjibeber telah didirikan
Con- toebroekan itoe dan masih ada doea nafsoe orang laki2. Kelahiran seosultatiebureau oentoek baji. Pendiri- toeberoeka
n itoe dan masih ada doea
an ini dapat toendjangan dari toean
bocah
As
lamp
oe jang beloem mati. De- gapnja amanat dari satoe kebentjaPA
Sistent-Wedana Tjibeber.
Pada hari ngan bantoean agen politie tanda plaat naan, djoega larangan oentoe
k mejang pertama telah lebih dari 150
ka- Na
Peranan ditempat ketjelakan ingeloearkan boeah fikirannja dan
|.
Oem Iboe dan baji jang mengoendjoeberbitjara didjatoehka n kepada kaRENA
KOP ANU
|. Ngi tempat terseboet oentoek kemo
edi
sem
iboe pada waktoe itoe.
mengherankan
ialah
hi. an diperiksa.
Sa
oe. Bila ia ikoet daantara delman dan “wakil dari Comite 'Id D
Ketjelakaan jang hebat.
ang jang kena toe- pil kemoeka .dengan
cemoeman
era dapat didjoem
at
Un
motorjpai.
Sel
roeimmah sakit, keloear sembahjang ,Idil Adha
meningga
dilapang Simaa (ja

rang poeteri pada waktoe itoe diang.

-

Lag

Peladjar Sekolah Dokter Tinggi, ber. kr
hh
F. Rol,

nama

ibl. mendapat

:

jang pada

hari

abtoe |:

tjelaka didjalanan Salem

Iba dan mendapat loeka jang berat se
kali — kedoea. pahanja an perg
|.
ngan tangannja remoek, dan lagi elapoela

lia mendapat loeka jang berat di epalanja — Senen pagi meninggal doenia.|
Malam Minggoe ketika hari soedah !
AN

Ae

lapat ketjelakaan itoe, |nga

pada hari Sabtoe,

:

berichtiar kemana2, jang akan datang.
G
kepada berita ini kita ' Djam
Djam
12 rapat ditoetoe dengan
. Tampoe itoe beloem andjo eran Ketoea kepada perkoemh
poelan2 kaoem isterjang
i
1g di tanah Lapang Singa.

bih dahoeloe diberitakan
14
tanah

20

bocah perhimpoeLapang Singa ke

5 Februari

Januari

TOKO

WELTEVREDEN

(FILIAAL: TOKO
Pasar

da fakir miskin akan dibagikan daging.
Menjamboeng berita ini kita dapat
mengoemoemkan, bahwa Hari Raja
Hadji itoe tidak disemoea tempat diadakan dalam waktoe jang sama.
Menoeroet hitoengan waktoe Djawa hari Raja terseboet djatoeh pada
tanggal
20
Januari. Tetapi pihak
opisil agaknja mendasarkan hitoeng
annja kepada timboelnja boelan, dan
hari Raja Hadji itoe moengkin djatoeh
pada tanggal 21 Januari. Di
Tjirebon hari ini akan dirajakan pada tanggal 22 Januari jang akan da-

ada 20 menit ada dioedara. Lagi poeha terbang saja kemoedian dari pada
lain-lain pesawat, sedang toeroen saja lebih doeloe.

tjoeatja, demcikianlah letnan-kolonel
Sechumacher itoe memoelai dengan
tjeritanja. Selandjoetnja: Pada tempat jang tingginja 1.000 meter dapat
lah orang tahoe
(melihat) sampai
djarak sedjaoeh 50 atau 60 km. Se'betoelnja oedara waktoe tanggal 18
December itoe koerang pantas goena
menjerang.
Waktoe
itoe pesawat2 Inggeris
moentjoclnja
dari djoeroesan lain.
Dalam pada itoe kita soedah mempoenjai pendjaga2 kita dimana2 soedoet, oentoek berdjaga diri. Poen soe
dah sedia oentoek menoendjoekkan
diri pada waktoenja jang baik pada
tempat jang tingginja
ditentoekan.
Pesarvat2 Djerman itoe terbangnja
diawang2 sampai 3.009 atau 4.000
meter
dan dengan ketjepatan jang
loear biasa, maka serangan kepada
Inggeris dimoelailah dengan senapan
mesin.
Setelah kita diatas, maka baroelah
' ketahoean, bahwa moesoeh kita koeat sekali perlengkapannja. Barang

Tambah

ketjepatan.

Ma

UITVERKOOP

Nirom, sedangkan sesoedahnja kepa-

ja bisa lagi mengemoedikan pesawat
itoe. Semoeanja itoe terdjadi dengan

| kan disini:

Hi.

ANON AARSNK (AAU

t

Tetapi sembahjang itoe tidak diadakan pada hari Minggoe pagi, tanggal 21 Januari, melainkan sehari lebih dahoeloe, jaitoe pada hari Sabtoe
pagi tanggal 20 Januari jang akan
datang.
Adapoen jang akan berchoetbah
antara lain toean Hadji Agoes Salim
dan barangkali djoega bilamana toean H. A. Salim oedjoer, toean Razak
dari Moehammadijah.
Choetbah itoe akan disiarkan oleh

ka keadaan baik kembali, hingga sa-

“3 | Sehumacher itoe.
Tentang
pertempoeran
dioedara
itoe dengan singkat dapat diloekis-

1 PAGINA

MR

akan diadakan sembahjang, ja'ni ber
hoeboeng dengan Hari Raja (Aidil-

gi dengan tjepatnja. Dalam pada
. Poen tidak benarnja berita itoe di itoe selaloe pesawat Inggeris saja
' koeatkan oleh kabar opisil dari fihak intjer. dengan teliti. Terbang saja
| Djerman jang baroe sampai. Kalau
sampai pada 3.500 meter. Sekali tem
menoeroct kabar diatas itoe Djerman
bak beloem kena, lama-lama terpoekalah 12 bocah pesawat, maka jang
koel djoega pesawat Inggeris, jang
. sebenarnja ialah, bahwa Inggeris ke cakan menghindarkan diri dari peloehilangan 34 bocah pesawat terbangroe saja, dan achirnja djatoehlah penja.
sawat itoe kedalam laoetan.
"Letnan kolonel memberikan verTetapi pada waktoe itoe djoega pe|. 'slag dari pertempoeran
dioedara sawat saja jang kena peloeroe, sampai
itoe, bahwa pertempoeran itoe ada- oedara benzinenja masoek kedalam
lah pertempoeran jang paling hebat.
kamar, hingga saja mendjadi sedikit
Disitoe pesawat Djerman mehoengontjang pikir saja waktoe itoe, kadjoekkan kegagahannja terhadap pe rena oedara benzine itoe, Tetapi pada
sawat2 Inggeris jang modern. Demitempat jang tingginja 800 meter, ma

ikianlah

LEMBARAN

Pageeaataensang

Baroe

72—76

Dji-laaat

Tokio, Minggoe (Tr.-Ocean):

Ternjata, bahwa
Yonai
diserahi

setelah admiraal
oentoek memben-

toek

itoe,

baroe

telah

disam-

boet
dengan penoeh kegembiraan di
Tokio, karena permoesjawaratan2
ig.
dilakoekan

lama

sekali,

dan

sangat

berkenaan
dengan Kabinetcrisis itoe,
soedah menimboelkan kekoeatiran be
sar.
Didalam kalangan2 politik, admiraal
Yonai itoe diseboet dengan nama ,,sco-

rang jang sangat sedikit bitjara”.
Iapoen
terkenal
poela dengan keterangan2 pendek jang telah dioetjapkan
olehnja didalam parlement.
Ketika petjahlah perang doenia, Yonai masih mendjadi militair attache di
Roeslan.
Ketika
itoe iapoen.
mengambil bahagian dalam expeditie Sibe
ria. Kemoedian daripada itoe ia mendjadi militair attache di Polen dan di
Djerman.
:
Setelah
kembalilah ia ke Djepang,
maka boeat sementara waktoe ia soedah
didjadikan
penglima-besar dari
angkatan laoet Djepang.
Adapoen tentang sikapnja terhadap Amerika Sjarikat telah diterangkan dalam kalangan politik,
bahwa Yonai itoe adalah seorang
jang setoedjoe kepada politik jang
tidak keras, sedangkan iapoen selaloe. memberitahoe kepada pikiran orang jarg melewati batas ter
hadap angkatan laoet Amerika.
Perkoeatan
dari poelau Guam
itoe adalah baginja sebagai soeatoe keroegian jang strategisch oen
toek marine Amerika.
Didalam
kalangan politik didoega,
bahwa admiraal Yonai itoe tidak diberi bantoean
oleh beberapa partai2,
tetapi djoega oleh bekas ahli2 negara
dan djoega oleh orang jang berkepentingan.
Selandjoetnja
diterangkan
djoega,
bahwa
Grootzegelbewaarder
Yuasa
dan

Prins

Konoye,

akan

memberi

ban

toean kepada
oesaha dan pekerdjaan
admiraal Yonai itoe.
Lebih djaoeh Trans-Ocean mewarta
kan dari
Tokio:
Angkatan admiraal Yonai sebagai premier telah disamboet oleh
Pers Djepang sebagai berikoet:
Soerat2 kabar Djepang menerangkan
dengan
tegas, bahwa
harga2 dari pekerdjaan2 jang telah dilakoekan oleh Admiraal Yo
nai sebagai menteri oeroesan Marine itoe, soedah seharoesnja diperhatikan dengan soenggoeh2, te
tapi disamping itoe orang masih
merasa ragoe2, apakah daiam ma-

sa sekarang ini Yonai sebagai pre
mier itoe akan dapat memenoehi
pengharapan2 jang sekarang terkandoeng dalam hati sanoe bari se
genap ra'jat Djepang sebagai akibat tindakan daripada pemerintah
baroe ini.

$

,

AAN

vormen.

Tahoen Baroe ampir datang.
Si Ema riboet pergi Blandja.
Si Djoen Kopjok telor ajam.
Si Amat toemboek goela.
Si Entong djadiin api.

--

Pembakaran

diambil

—

tjita-

kan diberesihin.
— Pendeknja riboet di-dapoer.
Poekoel 5 sore, tanggal 31 December 1939.
— Si Ema berpakaian — S. Djoen
ganti kain — badjoe —
— Baki2 alias doelang alias presen
teerblad keloear: pake alas dari
Djepang.

—

Spekkoek alias koes lapis dapet tempat kehormatan diatas
baki.
-- Si Ema dan Si Djoen pergi ke
Kandjeng

Toean

dan Kandjeng

Njonja: atau Njonja Besar dan
Toecan Koeasa.

— Terima kasih. Dankje wel, hoor.
Noehoen waai. Keterimo, jo! Dan
lain-lain soeara terima kasih.
— Bapa tida bisa kesini!
Vader
kan niet zelf komen! Poen bapa teu tiasa dongkap,

ten Saged
Besoknja,

—

Bapa

bo-

sowan.

tg.

satoe

Januari

'40.

Bapa berpakean pretjis.
Djangan pake pitji, pa. Nanti
dibentji.

Pake

kaen

pandjang

dan stangan kepala.
Bapa moelai beractie.
—

Selamat

taoen

toean. Moga-moga,

baroe,

njonja,

toean sepimili te-

roes moelja —

dan roepa-roepa

lagi tjeritanja.
— Terima kasih zeg Kromo. Bilang sama bini, itoe koe& lapis
enak sekali.
— Bapa sambil tersenjoem: ,,Saja
toean”.
Matjam lain ada djoega!
—
—

Ada
Ada

jang kirim petasan!
jang kirim minoeman!

—
—

Ada jang kirim karang boenga!
Ada jang kirim boeah-boeahan!

wah, roepa-roepa dah!
Mengharap:
dibenoem,
dikasihi,
ditolong.
,

GEMUK.
verneur Generaai terianggai 13 Mei 1939
Neo. L. B5. 1/12/

menentoekan:

loonbeias

ting akan dikenakan pada Yaman Siswa
moelai tanggal 1 Januari 1940. Disebabkan
perdjovangan kita menoentoet bebasnja Taman Siswa dari loonbelastingjang dikoeatkan oleh Rapat Besar 'Taman
Siswa September
39 j.b.l. maka
kembali soal itoe diroendingkan lagi antara Taman Siswa dan fihak Pemerintah.
Peroendingan ini berlakoe beroelangoelang

antara

Wakil

dari Pemerintah,

Adviseur voor Inlandsehe Zaken, dengan
Wakil Taman Siswa-Ki Hadjar Dewanta
ra- dimana dengan teroes terang kita me
ngemoekakan
keberatan? fihak Taman
Siswa terhadap penarikan loonbelasting
baginja, dengan maksoed agar bertambah teranglah bagi Perserintah tentang
apa jang mendjadi keberatan Taman Sis
wa. Peroendingan itoe sampai kini bekami harapkan: hanja jang terang ketetapan
Directeur van Financien akan

5

aa

berlakoenja penarikan loonbelasting pa

TAMAN

SISWA DAN LOONBELASTING.
(Disiarkan oleh Madjelis-Lochoer Taman
Siswa di Mataram via ,,Antara”).

Berhoeboeng dengan beberapa pertanjaan jang mengenai soal berlakoerja

Loonbeslating

in verschiliende

-—
—
—
—
—

loem berhasil jang tentoe sebagaimana

A13

"LAI

NET

ZON)
Batavia- Centrum

TIMOER DJAOEH.
Disamboet dengan penoeh kegembiraan.

Kabinet

DE

bagi Taman

Siswa dari

orang2 toea moerid keloearga Taman Sis
wa dan pihak Pers, maka perloelah kiranja kami atas nama Pemimpin Oemoem
dan Madjelis Loehoer menerangkan disi

ni, bahwa hingga tanggal 14 Januari 40,

soal itoo beloem ada kepoetoesannja jang

da tanggal 1 Januari '40 itoe tidak dila
koekan.
Adapoen djika didalam sementara tjabang Taman Siswa ada kedjadianZ jang berhoeboeng dengan soal ini,
itoe ada semata-mata kekeliroean belaka. Pemerintah
teroes membitjarakan
soal ini dengan berdasar atas kebidjaksa
naannja, dan kita keloearga Taman Sis
wa segenapnja menoenggoe dengan tenang dan dengan ketegoehan iman.
Toentoetan kita ialah:
bebasnja Ta-

man
ting.
|kita

Siswa sama sekali dari loonbelasMaka dari itoe selama toentoetan
itoe beloem berboeah, kita teroes

“| tentoe dan masih dalara peroendingan fi
menggaboengkan diri, dengan ber- hak Pemerintah.

berdjoang oentoek menghindarkan kesoe
karan?2 mengedjar keselamatan kita ber

menoeroet besluit dari Departement van

dan soetji hati, kita berdjoang teroes
menoentoet keselamatan Taman Siswa!

mendjadi anggauta

hoeboengan dengan adres Paseban:

Sebagai oemoem mengetahoei, bahwa

Financien dengan atas nama Z, EK. Gou-

sama,

Dengan

berbekal: tegoeh iman, tetap

7

"ra

&
£

sena Una
Te

Tahoean

&

No.

18,

Selasa

16

Januari

1940

Ini malem

mempertoendjoekan

BAOSCOPE
Batavia
16 Januari

besok

TRAIL

»THE

SM

ORION

takwa

DARKFilm

paling

film
Soedah

WAYNE

Indonesia

aa
BATAVA

PM
Yi lot f gn1,10.Marak
Tambah

2.75,

pesuabiaaa

cekend

kersa

sampoerna

toetotr orang

sedikit, di waktoe” kentjing
(peri) i 1,25 besar f 2,30,

dan rspihnja,

di seantero

djahat

di parit

aanges

f 0.30. Rembours tida kirim.

URUNOL.
Obat boeat sakit kentjing, druiper,
nanah atawa darah, kentjing kloear

besok malem

jang

djadi boeah

I PAGINA IV.

LOTERI) OEWANG BESAR.

RAPTURE"
Fox jang loear biasa.

Moelai
Itoe

Nan
DOK

sakit,

WENALIN,
Paling baik boeat lelaki tjongjang
(Impotiem) sex, zwak. koerang soeng-

tempat

WILDCATTER'

(Persekoetocan

IG

LEMBARAN

PARE

CINEMA

BEYOND«

dengen hoofdroi JOHN

ka 2.

jang

ae

NN

malem

DUBBEL PROGRAMMA
rame.

s THE

ka 1.

dan

RI

PEMANDANGAN

syara

THALIA
Mangga Besar

o

soem,

mani

entjer,

koerang

tenaga.

Makan ini obat tanggoeng bisa dapat
tenaga moeda en bisa tahan lama. Ini
obat ada penolong betoel bagi le-

minjak)

laki jang soedah
ada oemcer akan
tetapi masih senang plezier dengan
perempoean 1 il f 3, -. Wenalin ex-

Ira koeat f &—,

ada

| is. ROEKLAR
Ska. MOCHTAR
CF EFFENDIE

,sThe
AWAS!

Moelai

18 Jan,

Serie

Hawk

film

besari

Orang
jaitoe

uda

BAGIAN

KA

dapet

selaloe

maose

sakii bleeddruk,
marah2,

malem

bisa tidoer, pikiran tida karoean,

matam

tidak bisa tidver hati be debar-

debar, selaloe marahi
i 280.

STEWART

1 50 besar prijs

VITANOL.

malem

(Obat

Renesgade Ranser"

koest

boeat

lelzki)

Ada nafsoe, akan tetapi tidak mentjnekoepi lanta: an terlalse (lemas) mani
cn'jer

dingen
GEORGE O' FRIEN

I

Hooge Bloeddruk).

jang

ZENUW PILLEN.
Boeat orang jang sering2 keloepaan,

Angel“

JAMES

Meoelai Besok

»The

ofthe Wilderness'

pesgabisan

en

SANTORIN.

makan ini obat tanggoeng bisa toeleeng f 1,75, besar f 3,25.

Shopworn

MARGARET

'49

9

(Bocat

OUEFN THEATIR
Ini malem

boeat orang soedah

oemoer.

begitoe

djoega

terlaloe

Irkas

kelbezr, makan ini obat 3fI tanggocng

hisa dapat kesehatan jang sampai tjoe-

koep sempoeerna, bisa merisa senang
poeas

- - BOEK

besok

Sinamon
extra koeat
seang ongkost vtij.

malam

FIRMA
G.

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum,

tahoen

sFOUND

1940

Satoe
nja

film

penoeh berisi keindahan alam

binatang-binatang

pertjintaan

dan

kita

berekor

ALIVE”

jang

boeas,

sedjati,

semoea

jang

ada

sedia

matjam'

BARBARA

dengan

harga

speciaal.

Satoe-satoenja

dimana

dimainkan oleh hoofdrol

Jungle-film

jzsng sargst

18 —

21 Januari

sampai

14

1940

ORION
-—

meroecaskan

K.M.
ROSJAD
Sidjoeksche-Weg 30 Tg. Pandan
Femoea oeroesan jarg berhoeboeng dengan Pemandangan
dan/atau Pembangoen, seperti
pewbajaran wang langganantidak menerima keran- memasang
ajverten:ie
dll, hoieh
beroeroesan dengan agent
Djorga oeroesan tjetsk menje' ak (drukwerken) oemp3ma:
circulair dll. boleh beroe:zoesan

.....

pengabisan.

FISHERMAN'S

Kramat

—

tidsdk maocoe kalah dengan semoca Tarzan-f im dari teng
Weissmuller . . .. Hebat, seroe, berkelai nati-matian....
dari moela

Toko

MURPHY

WHARF

dengan
BOBBY BREEN

Batavia - Centrum

dengan

RIALTO BIOSCOOP

Tel. 1981 Wi.

Senen

FiHarap
dari

memoeasken,

,SUBMARINE

wendapat

abarnas

PATROL“

GCREENE

hard

FOSTER

—

Adm.

Boekoe
masakan dan koewe2 recepten dari kookmeester POPO jang
terkenal, tjitakan jang ke III, gampang dimengertikan, lebih sempoerna dari jang doeloe, harga compleet
bagian ke I dan ke II f1,68 aangeteekend tambah f0,20. Rembours, tidak dikirim. Pesan sekarang djoega
di administratie Pemandangan.

— George GARKKADINE

"GAGAK ITEM"
S.T.- SJAMSOEDDIN
Batik-handel

AO
TIA

KRI
Pn
NANANG

PA

ul

BOELAT

BATIK?

Djokjakartay

—

DJOKJA

dan

Kain? batik haloesan toelis tangan atau
tiap haloes, moelai k.l. f 60.— f 65.

aa

Y

bisa

f 0.90 ongkos

dapat

Pesanzm banjak sedikit diperke-i

. nankan, dikirim dengan rembours atau

ngan sangeteskend tambah 20,20,
bisa dapat diadministratie Pemandangan.
Boekoe penoentoen bocat bikin SA80EN TJOETJI harga f 1—, ongkos

drukwerk 0,04, dengan aangeteekend
tambah 0,20 bisa dapat di adminisBOEKOK PEMIMPIN
TRET terhias dengan

S:nen 107.

Menoenggoe.

co
£ 0,04

tjoema.

hiaa

dapat

di

Adm.

merak:

An

MADE

ERA

Ti

Habinana Beban Wa

ski

NBA

AN denahAK Nun

SE

Pemandangan

Bisa dapat di Administratie Pemane
dangan boekos masakan dari TOKO

DELIMA

dengan hormat.

BIKIN PO84 gambar

bergoena sekali oentoek jang baroe
beladjar harga f 0.70 ongkos £ 0.05

herga £ 0.50 ongkos fran-

30 as

KARO Cek Sama ana

kirim £ 0.08

Pemandangan.

Boekoe
penoentoen
boeat
bikin
SABOEN MANDI
(toilet Lymzeepenj harga f0,80, ongkrs 0,01, de-

oeang lebih doeloe.
:
Barang? jang tak setoedjoe, boleh kem-|
bali ditoekar atau wang dikembalikan.
ATOERAN PERTJOBAAN, dan mintalah
IJSCOURANT, dikirim ber)
pesanan

di Adm.

tratie Pemandangan.

LO F Tb
f1 Bramaf Bhmam
F GO,
f 100.—f 120-—f 150.— f 180.— per:

TR /

OENDANG2
SEWA . MENJEWA
ROEMAH perloe sekali gentoek eigonaar dan penjewa roemah harga

tjoema

SOLO.

Toean akan dapat kain batik dan hargas
jang menjenangkan. Teroeskanlah. D
tjobalah berhoeboengan dengan kita.
Teroetama boeat saudagar? batik, Toko?
batik atau bocat keperloean oentoek di
pakai sendiri. Sedia tjoekoep kwaliteit,
moerahan sedang dan batik? haloesan.
Kain pandjang.
Saroeng moelai harga k.l. f 18.— f 21.—
| 23— f 25— f 28.— f 30.— f 34.
f 36.-— f 38.— f 44.-— dan f 50.— per,
codi.

codi..

Pemandangan.

Preston

—

KELLY

Nancy

Soerat2 dialamatkan pada No. 1092

24 Januari

BAP AR)

perhatian

di Billiton

DITJARI
Seorang Pemoeda oemoer dibawah
20 tahoen jang berdiploma H.I.S.
jang tinggal di kota Betawi.

jaitoe:

(PATROUILLE KAPAL SILEM)
dengen dalem hoofdrol

KASUR

terseboet.

PATJAR

15 dan SLasa 16 Jan. 40

Satoe film dari 20th Cehtury-Fox jang paling djempol dan

8

agent

Bataviaa-C.

Plttoenajoeken boeat hari £ENEN

Ri

KRUIDEN
Semarang.

PEMANDANGAN
DAN
PEMBANGOEN
di BILLITON

terdjadi satos

memoeaskan:

BEDFORD — MAURICE
ROBERT en FRAZER

DE INDISCHE
Tengah No.22,
AGENTSCHAP

dengan dia poe.

djoega

1 5,75. Kirim

ANA Pa

NT

NONA

2

Mn iba KEL

boeat

.

Soepaja bisa dateng boelan, seperti
laat, sakit of kloear sedikit. Beenting
djangan makan. Tida berbahajaf 1,75.

€

KAS

1 fl. 1,75 besar f 3.25,

SINAMON

Ini malam

dan

betoei

3 Tocan HADJI IBRAHIM kasi tjerita

SOERAT DARI NEDERLAND.

pada sobat-sobatnja bagaimana moestadjabnia

ea

Konperensi

Pa TA

stanane"peke Poeder tjap Matjan

oentoek semboehken

SAKIT KEPALA,
SAKIT GIGI,
SAKIT. KOERING, @H:

Oleh: Soemitro Djoiohadikoesoemo.
.Memadjoekan dan memperloeas bahasa Indonesia pada satoe pehak dengan memadjoekan
serta memperloeas bahasa daerah pada lain p€hak boekanlah berlawanan satoe sama lain, bahkan berbimbingan bersama”.

AB

NILAH benih pembitjaraan dida-

. MW am soe'al ,,Bahasa dan Masjara-

kat” (inleider: Tamzil) jang telah di
lakoekan didalam Indonesisehe Cultureel Conferentie di Leiden dari
| tanggal 23 sampai 25 November 1939

|“ Hampir semoea dari hadirin jang
(tidak — koeberkonperensi,
'“ikoet

dari 94 orang) berdiri dibela-

yu

kang pendirian ini.

3

“Dengan itoe poela, maka golongan
Indonesia di Nederland berapat men
djadi satoe meroepakan front jang
koekoeh, Oedara ini meroepakan soe-

' 'atoe perlawanan terhadap kepada ke-

ritik2 orang, baik dengan lesan maoepoen dengan toelisan jang dihadap
kan kepada oesaha kita goena mempertoemboeh dan memperlocas baha5 sa persatoean kita.
Keritik-keritik itoe semoeanja di: “ dasarkan
kepada anggapan, bahwa

Aa Ea

Dag

kemadjoean bahasa Indonesia berarti desakan kepada bahasa-bahasa daerah. Pokok pendirian seroepa itoe

kita tolak. Sekali-kali tidak ada bajang-bajangan, bahwa dengan memadjoekan
bahasa
Indonesia berarti
mendesak moendoer kepada bahasabahasa daerah.
Sama sekali tidak,
bahkan boeat menjoesoen serta mem
perloeas
bahasa Indonesia itoe, dijari dari bahasa-bahasa da€rah. Per
djalanan seroepa itoe hanja bisa terdjadi djika bahasa-bahasa da€rah
djoega
dioeroes serta disempoernakan.
Didalam
perloeasan
bahasa dan
pembentoekannja itoe, jang sesoenggoehnja meroepakan sebagian dari
- oesaha pembentoekan

nasional, maka

bahasa Indonesia memegang rol pen-

ting sebagai bahasa persatoean, sebagai bahasa penghoeboeng. Ia meroepakan djambatan jang meroepakan poela schakel antara golongan2
bangsa Indonesia. Melaloei djambatan inilah dialirkan darah penghidoe
pan, goena membalas soepaja bahasa2 daerah djoega bertoemboeh dengan se@hatnja.

sar itoe, soepaja ra'jat mengetahoei
apa jang terdjadi disekitarnja, serta
tahoe bagaimana tjara mereka mem
perbaiki keadaannja sehingga doenia
jang lebih baik serta lebih bahagia
terboeka baginja”.
Lebih djaoeh propaganda jang loe
as dan giat tidak boleh ketinggalan.
Pada golongan kita jang sangat besar terdiri dari orang2 jang tidak
pandai membatja dan menoelis (9396
1937) masih haroes
dalam tahoen
rasa maloe, ketidak
memboeangkan
pertjajaan dan kelambatan. Dengan
djelas dioeraikan tentang rol penting
jang dipegang oleh perkoempoelan2
pemoeda didalam beroesaha pembashoeroef itoe. Sesoengmian boeta
goehnja memang sangat perloe kacem pemoeda jang berpeladjaran ikoet 'actief didalam pekerdjaan ini,
sebab hingga kini mereka agak terpentjil dari kalangan ra'jat, disebabkan
pendidikan dan onderwijsnja jang sekarang ini. Djadi didalam keactiefan
bekerdja dalam lapangan itoe kaoem
pemoeda mendapat kesempatan baik
sekali oentoek melebih eratkan perhoeboergannja dengan ra'jat.
diadakan perbandingan
Kemoedian
antara Indonesia dengan keadaan di
India dan Tiongkok.
Rol jang dipegang oleh kaoem boeroeh.
Sangat besar poela djasa golongan
boeroeh bangsa kita di Amsterdam
jang telah memberi soembangan oeraian
penting tentang betapa pentingnja
rol jang dipegang oleh kaoem boeroeh, baik dalam memperloe-

as bahasa Indonesia maoepoen dalam
pembasmian boeta hoeroef.
Rol ini didasarkan kepada kedoedoekan social dan ekonomi jang ada
pada
kaocem boeroeh dalam masja
rakat:
Oeraian
ini diterima dengan senang hati oleh hadirin.

TANAH SEBERANG
LAMPOENG.

Mengintip orang P. S. LI. berapat.
Karena

Tidak

“sekali-kali

saja

mengan-

doeng niatan oentoek mengoeraikan
verslag pandjang

dalam toelisan se-

singkat ini, karena hal itoe orang bi-

sa dapati dalam rapport2 jang dikeloearkan oleh werk-comite.
Jang menarik perhatian saja, ialah
teroetama
sekali roeh atau ocedara
jang ada pada waktoe
dilakoekan
konperensi
itoe. Orang2 Indonesia
dari berbagai2 tempat di Nederland
itoe. mengalir ke Leiden: baik jang
masih beladjar, maoepoen jang bekerdja, ataupoen jang baharoe tammat peladjarannja. Betoel ada berbedaan paham dalam berbagai2 soeal
ketjil,
tetapi segala perbedaan paham ini hanja meroepakan peladjaran dan pendidikan belaka bagi kita.
Pandangan lain kepada satoe soe'al
serta anggapan lain orang itoe menjebabkan kita mempoenjai respect
kepada pendirian orang lain. Tetapi
| “disamping
itoe,
semoea
serantak
mempoenjai
keinginan jang sama,
jaitoe ikoet memikirkan soe'al jang
sedang hangat ditanah air kita sen-

“diri sekarang ini.

Tjita-tjita itoelah tertjapai. Bah|. ! kan
konperensi
ini boekan hanja
memberikan
kepada kita tertjapainja tjita2, tetapi masih banjak lagi.

Konperensi

semoea

itoe

menjebabkan

mendapat tambahan

kita

nafsoe

Didalam
konperensi itoe ada diperbantoekan djoega seboeah groep
discussie jang meroendingkan segala
soe'al jang berkenaan dengan keadaan. ekonomi paman tani Indonesia.
Tentang soe'al ini penoelis karangan
ini sendiri jang mengoeraikannja. Matjam2 sebab-sebab tentang koerangnja
kema'moeran didjadikan bahan roen
dingan djoega. Spreker menjatakan
'besarnja
arti cooperasi boeat mengangkat deradjat sosial economisch
bangsa kita. Disamping keoentoengan materieel jang bisa diberikan
oleh cooperasi
kepada kaoem tani
bangsa kita, orang poen haroes poela
melihat kepada artian social-paedagogisch. Alat inilah ada salah satoe
alat jang sangat penting boeat menjadarkan kaoem tani kita boeat menoentoet hak-haknja. Pekerdjaan ini
bisa lebih koeat lagi artinja djika
bisa didapat
hasil2, jang menoendjoekkan bahwa dengan djalan cooperasi bisa tertjapai banjak sekali.
Tidak oesah dioceraikan lebih djelas kiranja, bahwa kalau kaoem tani
diorganiseer, terang meroepakan soe
atoe kekoeatan jang hebat dibelakang
gerakan nasional. Lebih djaoeh kiranja memperhatikan brosoer ,,Ficonomische problemen rondom onze tani”

jang

diterbitkan oleh Economische

Studiekring Roepi di Rotterdam.

oentoek membikin diri kita bergoena
boeat ra'jat kita jang masih kekoerangan
kaoem

ilmoe dari paman tani dan
boeroeh.
Lebih ' insjaf lagi

kita kepada keadaan bahwa perdjoe-

Werkcomite.

Succes

terbesar

3
jang diperdapat

oleh konperensi ini ialah disebabkan

oleh tjara bekerdja

tak

memboe-

ang
ronoteuija
takan
koerang

dika
adjar

aleh
Pembarap.
P.S.LI.
Negara
Bathin
(Lampoeng) mengabarkan:
Baroe2
ini telah dilangsoengkan
rapat anggauta oleh Partai Sjarikat
Islam
diroemah
Hadji
Soelaiman
Mansoer,

dikampoeng

Wai

Isa.

Se-

beloem rapat itoe selesai, maka telah
ada beberapa orang jang mengintip
dari bawah

roemah

(boeat

pembatja

jang beloem tahoe boleh ditoetoerkan,
bahwa roemah disana dibikin dengan
tiang. Red.)
Setelah rapat boebar, maka ternjata, bahwa diantara orang2 jang dibawah
roemah
itoe ialah nampak
toean

Assistent

Demang

djoeng ' Padang,
kampoeng)

dari

Tan-

Pembarap

(kepala

beberapa

pegawai

dan

polisi, sedjoemlah 12 orang.
Semoeanja
berpakaian
pereman
dan tjoema
satoe doea
jang berpakaian dines.

orang

sadja

Ketika anggauta2 itoe poelang, ma
ka satoe diantara mereka telah ditahan ditengah djalan oleh toean As.
Demang

dengan

soednja

tjerita

begini:

jang

mak-

,,Lebih baik kamoe

diam2 sadja, djangan masoek P.S.LI.

mengerdjakan
Kemoedian
merampas
ogang ioeran
lain

dari

ini dan itoe.”
toean As. Demang itoe
kwitantie
pembajaran
dari anggauta tsb. Se-

t. As.

Demang,

maka

t.

Pembarap
jang bernama Pangeran
Radja Hoekoem, menegoer anggauta jang bernama Haroen. Demikian
katanja:
,,Kamoe ini binatang dan
koerang adjar, tak tahoe atoeran”.
Adapoen

ia mengoetjapkan

demi-

kian
itoe kepada anggauta P.S.L.I.
tsb. ialah oleh karena anggauta tadi
tidak memboeang rokoknja, ketika ia
ditanja oleh t. As. Demang.
1

BATOERADJA.
Boekan haknja merampas

Keadaan &konomi kaoem tani.
Roeh Konperersi.

an

— Tijbewijs.

Pada

hari

Tionghoa,

Senen

bernama

8 Jan. seorang
B.L.H., merampas

rijbewijs seorang sopir. Tegoeh namanja, karena oeroesan
pindjam oeang.
Oleh karena rampasan rijbewiis itoe
hanja pekerdjaan politie, tiga
orang
laloe berani masoek toko toean L.B.H.
oentoek minta kembali rijbewijsnja jg.
djoega laloe dikasihkannja.
12 orang pemain djoedi ditangkap.
Pada hari Djoem'at djam 9 pagi 12
orang pemain djoedi
tertangkap di
Batoe Koening.
Perdjalanan kita lebih landjoet.
Masih satoe lagi patoet ditjatet disini, ialah soe'al:

,,Olah karena seka-

rang semoea soe'al soedah dimoesjawaratkan

dengan

masak-masak,

ma-

ka patoetlah kita moelai mengoesaha
kan diri soepaja ada goena dan paedahnja.”
Satoe-satoe djalan jang paling oetama

ialah:

,,Reboetlah

kita,

sebab

ra'jat melihat

dan memandang kita sebagai
ders dari noesa dan bangsa.

strij-

. Oentoenglah kini soedah nampak
njata, bahwa dikalangan pemoeda.
jang sedang
berladjar ini nampak
njata

werkcomite. de- 'paja

kei

annja jang besar, soe-

sepoelangnja kelak laloe medan perdjoeangan intelek sama sadja, dan satoe.
Pas
Sama sekali tidak ada oesaha mi
koet kalau-kalau ada jang terlewat | Bolehlah dipikirkan, betapa berat
lebih oetamakan salah satoe golo
ngan Indonesia, tidak, bahkan ber- 5 dan bisa menjebabkan tertoesoeknja dan betapa banjak kesengsaraan dan
: damping-dampingan
kita serantak| Ta rang. Tetapi patoet dinjatakan harta serta tenaga jang dikoerbanni poedjian kita, karena peri-pe- kan boeat mengedjar ilmoe.
haroes menjerboe dalam gelanggang
an itoe sama sekali tidak me- | Kita poen kaoem peladjar tergoperdjoeangan boeat.penjoesoenan naangan pa'tani, perdjocangan boeroeh.

ngan pembantoe2nja.
'njerboe kedalam
gelanggang
ra'— Saja ta' berani menjeboetkan nam
|jat ramai, diengah paman tani dan
.namanja satoe-satoenja karena ta-

long ra'jat djoega.

sional.

Pemberantasan bgeta

Djoega

tentang

kita di Nederland.

hoeroef.

pemberantasan| pjl

vergadering

tertoetoep

ipersetoedjoej beberapa
boeta-hoeroef tidak ketinggalan, men | reso
ang meroepakan suggestie
djadi bahan roendingan kita. Dengan| soer aja
di Nederland ini didirikan
djelas dan terang M. Kadaroesman| beberapa
he'
badan dibawah. je

BAN

| Sita

1

und

3

3

kita hanja

satoe, jai-

toe soepaja kelak bisa mendjadi abdi
sedjati dari re'jat kita.

| Moedah2an, hanja tjita2 itoelah
jang menjelimoeti peri-kehidoepan
egenap pemceda2

kita.

(inleider) mengemoekakan soe'al ini, san golongan Indonesia.
Badan? ini
| dengan perkataan: pembasmian
boe- |haroes mengderoes segala oesaha | Banjak keketjewaan jang soedah
derita, dan banjak poela jang
ta hoeroef Nee
boleh hanja ter- 'oentoek memadjoekan bahasa Indo- kita
akan kita alami dalam lapangan pebatas kepada peladjaran membatja | nesia diantara
|
i
|kerdjaan kita dalam memberikan pedan menoelis ABC, Jang haroes 1an | yeri Ban GaBelanda).
pembaamian
boa ngoerbanan2 kepada Iboe Indonesia.
tea
P3
K3
.
djadi toedjoean ialah mendidik"
hoeroef

dan penerangan jang berke-

mengangkat deradjat ra'jat jang be- |naan tentang €konomi.

Kas

j

t

Korban kali Moesi.
Pemb. M. H. menoelis:
Pada
hari
Saptoe malem j.l. kira
djam 7V5 liwat, orang mendjadi gem
par. disebabken oleh teriakan seorang
toekang. sampan jang minta tolong di
kali Moesi Palembang.
Roepanja seboeah sampan dengan penoempangnja
seorang
pemoeda Tionghoa bernama
Foe Leng Moeat, jg. tinggal di 5 Oe
loe Kedoekan,
motorboot
P..

| Rotterdam, December 1939.

telah ditoebroek. oleh
(rauw). C. entral) 15.

Itoe sampan bersama penoempangnja
dan satoe sepeda telah lenjap dibawa
aliran air jg. deras tidak tahoe kemana
parannja. Tetapi itoe toekang sampan
bernama
Saleh telah bisa ditoeloeng
meskipoen dalem keadaan jang pajah
djoega.

Soenggoeh

menjedihkan

boeat meli

hat bagaimana iboe pemoeda itoe telah menangis serta maoe menerdjoen
kan diri ke dalam air. Oentoeng perboeatan itoe bisa terhalang.
Politie jang diberitahoekan dan banjak orang telah mentjarinja tapi tidak
berhasil.
Toekang sampan itoe dan djoeroemoedinja itoe motorboot telah ditahan oleh politie. Jg. berwadjib baroe
menjelidiki siapa jang salah.
Belon
lama
berselang motorboot
»P. C. 15” dengan gandengannja kare
na aliran air jang deras telah menoebroek kapal silam jg. ketika itoe berlaboe di kali Moesi.

BANJAK

KOPI PERTAMA
SKANDINAVIA.

KE

Diangkoet kapai ,.Ophir”.
Aneta dari Palembang mengabarkan,
bahwa
kapal ,,Ophir” hari Minggoe
7 Januari ini menoedjoe ke Djawa dengan
membawa djoemlah kopi jang
pertama kali banjak sekali, jang akan
diangkoet
kenegeri2 di Skandinavia.
Djoemlahnja ada kira2 175 ton.
BANDJARMASIN.
Mentjari-tempat minjak.

Aneta mendapat
dak ada keberatan

chabar, djika tidimadjoekan da-

ri sesoeatoe

akan

pihak,

diberi

id-

zin kepada N.K.P.M. dan B.P.M. melakoekan pemeriksaan di Borneo bagian Selatan dan Timoer moelai boelan Februari j.a.d. dengan sjarat2 se
bagai ditetapkan didalam perdjandji
an Ya.
Pemeriksaan mentjari terrein baroe ini antara mana dilakoekan dibilangan Kapoeas, Boento dan seanteronja poelau2 ketjil dikoeala Mahakam.
Dari
pihak
B.P.M. dimadjoekan
ajoega
permintaan oentoek
melakoekan
pemeriksaan dipoelau
Misool (keresidenan Maloekoe).
TANDJOENG

kepertjajaan

ra'jatmoe!” Boeat hari kedepan, boeat mendapat soepaja kita dipertjaja,
ialah soepaja kita sendiri didalam lapangan apa sadja haroes mendjaga
kelakoean

PALEMBANG.

KARANG.

Seperempat

abad

mendjalankan

kedokteran.
Kadjat, Ind. arts

Toean

di

Tan-

djoeng Karang mengadakan pesta
pada malam Kemis j.b.l. oentoek me
rajakan, bahwa telah 25 tahoen lamanja
didjalankannja
ketabiban.
Djoega pada ketika itoe beliau telah sampai beroemoer 50 tahoen. Soe
dah tentoe pesta ini mendapat perhatiam

besar,

boekan

sadja

dari pi-

hak handai dan tolan serta kaoem
keloearganja, melainkan djoega dari pihak pendoedoek2 kota itoe, jang
pernah ditoeloeng oleh beliau pada
waktoe
sakit.
Banjak sekali
kembang jang diterima dan boekan
kepalang banjaknja orang jang mengoendjoengi pertemoean
resepsi itce, Beberapa tanda mata disampaikan
“pada
beliau, antara mana
soeatoe tanda
mata atas nama semoea
pendoedoek Tionghoa
dari
Lampong. (Aneta)

Pegawai
Menoeroet

dak

Douane dimoeka

berapa

tjaan,

jang

dilarang dimasoekkan di

Indonesia.
Beberapa orang Tionghoa dimasoek
kan kedalam tahanan, sedang banjak

djoega orang Tionghoa jang lari berlari

berlajar

dengan

djoeng

(Aneta).

KERINTJI.
Perdjalanan

doca orang pengoeroes
P. K. V.I.
Beberapa hari jang telah laloe, toe-

an2

Marsimin

dan

R. Poerba,

kedoea2

nja pengoeroes P. K. V. I. Kerintji, telah bertolak dari Soengai Penoeh oentoek menemoei serta menjelidiki pendi
rian
P. K. V. I. di Soematera-Barat.
Toean2
terseboet soedah poela tiba
di Padang dan teroes melandjoetkan
perdjalanannja
ke Fort de Kock dengan melaloei Danau Manindjau dan
banjak poela polikliniek jang disingga
hi oleh mereka itoe.
Kemoedian di Fort de Kock soedah
diadakan
rapat
oentoek meremboek
pendirian tjabang P. K. V. I. Rapat ini
dipimpin
oleh t. Kaoem gl. Datoek
Toemenggoeng.
Alhasil telah didiri-

kan P. K. V. I. tjabang Fort de Kock.

Setelah itoe kedoea mereka itoe melan
djoetkan
perdjalanan mereka menoedjoe Sawah Loento dengan melaloei
Pajakoemboeh. . Di
Sawah
Loento
poen telah diadakan rapat P. K. V. I.
tjabang Sawah Loento.
Setelah itoe toean2 terseboet melan
djoetkan perdjalanan mereka menoedjoe Padang Pandjang dengan melaloei Danau Singkarak, Fort v/d Capellen.
Antara
kota2 itoe banjak
poela polikliniek2
jang
disinggahi
oleh kedoea2 toean tadi. Sebab hal
ini
berkenaan dengan oeroesan P.K.
Vk
Sesoedah itoe dari Padang Pandjang
dengan
'melaloei Kajoetanam teroes
poelang ke Padang. Toean R. Poerba
soedah poela mengoendjoengi P.K.V.I.
tjab. Padang di Doorganghuis Padang
dan “mengadakan pertemoean djoega.
Dari Padang teroes berangkat lagi ke
Soengai Penoeh dan laloe teroes djoega ke Djoedjoen. Pada tanggal 30 De
cember hingga 1 Januari jang baroe Ia
loe, t. R. Poerba telah melandjoetkan
perdjalanannja keonderneming Danau
Gadang dan Batang Meringin (Kerin| tji) oentoek menemocei P. K. V. IL. dionderneming terseboet.

LIWA KEROE.

Rapat oemoem
gian

Moehammadijah

pemoeda

diboebarkan.

ba-

Pada tanggal 1 Januari 1940 Moehammadijah
bagian
Pemoeda Liwa
Kero&

moem.
jang

telah

Orang2

mengadakan

poen

mengoendjoengi

rapat-oe-

banjak

djoega

rapat terseboet,

baik laki2 maoepoen perempoecan. Ra
pat ini jang seharoesnja diboeka pada
djam 9, telah diboeka oleh ketoea, Toe
an Daroessamin Said, pada djam 9.30

Djadi telaat setengah djam.
. Tetapi soenggoehpoen begitoe wa-

kil dari pemerintah beloem djoega ha

dir.

Laloe

ketoea

mempersilahkan

anak2 pandoe H. W. oentoek menjanji

goena menandakan, bahwa rapat itoe
soedah diboeka. Tetapi lagoe jang
dinjanjikan oleh pandoe2

itoe beloem

harian

lama

Deli

lagi

Courant,

akan

mantri-poelisi Liwa) bersama dengan

hakim.
ti-

diperiksa

Justitie perkara pegawai dou

ane jang dipetjat dari djabatannja oleh
karena toeroet tjampoer dalam perkara
'memasoekkan. barang gelap. Hal ini
terdjadi pada tahoen 1937, akan tetapi
seloek

Boycotan barang Djepang.
Di Bagan si Api-api ada berbagaibagai kali sampai pengadoean pada po
lisie berhoeboeng dengan soerat antjaman jang mendesak memboycot barang Djepang.
Berhoeboeng dengan ini maka gewestelijke recherche melakoekan penggeledahan
diroemah beberapa orang
Tionghoa:
Pemeriksaan
ini menjatakan, bahwa orang-orang jang bersang
koetan ada menjemboenjikan batja-ba

habis, maka dengan sekoenjoeng-koenjoeng datanglah wakil pemerintah

MEDAN.

oleh Raad

oleh karena beberapa orang
boeka,
Tionghoa, jang bersangkoetan dengan
perkara ini dapat dibekoek. (Aneta).

beloek

perkara

rang dapat diketahoei.

ini baroe

seka

Rahasia ini ter

Orang veldpolitie, Njanjian anak2
pandoe itoe laloe disoeroehnja berhen
ti. Laloe mantri-poelisi itoe datang di

.medja pimpinan dan menjatakan kebe
ratannja terhadap rapat itoe dan rapat
itoepoen haroes diboebarkan, karena

melanggar

adat ......... katanja .......

Laloe dengan seketika itoe djoega rapat diboebarkan oleh ketoea.

Mn site ANA

—. Disekitar

Poeder sakit kepala tep Matjan
soedah menoeloeng beliau dari sakir giginja dalem
beberapa minuuc sadja dan beliau kasi nasahat

ALANG.

inggal 14 jl.

telahmela

28

soengkan rapat terboeka bertempat di

| G.N.IL. dengan dikoendjoengi oleh kaoem poetra dan poetri kl. 300 orang,
diantaranjaswakil pers, P.I.D. dan bedjam 4 pagi di

Dilanggar kereta api.

| kograngan tenaga oer toek mengadakan

nan, asalkan sadja ia tidak menggiran.

sebaliknja segala tenaga o-

) -| rang mesti disiapkan oentoek toedjoengan

atm.

poela dengan pengepoe-

, | soember ekonomi di Kerdjaan InggeAmerika

Sarekat

dalam

arti

'lipoen

negera ini mendapat

bantoean

Keradjaan Inggris me-

| kar oedara.
Lain dari pada itoe djoemlah

pen-

| doedoek negara kita, bertambah dedari Roeslan.
sedjak
ngan 3 djoeta orang dewasa
Akan tetapi keadaan jang lebih sem

| bilamana kita dapat memaksa Djermania oentoek melemahkan soembernja.

jang

kedoea

ialah, bahwa

-| Inggris mesti bersedia oentoek mee | langsoengkan perang itoe dengan seba |
« | hagian

| gaimana

«1

diboetoehkan

benar

karena

alasan2

ekonomi dan politik.
ichtiar militer didarat,
Sekalipoen
dan dioedara telah tjoekoep
dilaoet

dan

' besar penderitaan manoesia dapat di“hindarkan dan dapatlahkita meneroes-

kan pekerdjaan sebagai sediakala. A

|

kita ta'dapat |

— kan tetapi

“bahwa politik ini akan dapat menghi— doepkan kemaoean oentoek damai di-

nik

alasan2

hingga

keroegian

angka

seka-

rang ini lebih banjak dari pada Pran-

pe-

tjis, toch pengaroeh kegentingan

rang ini tidak begitoe hebat disebabPrantjis telah
kan karena seloeroeh

disiapkan - dimobiliseer-, sedangkan
dikita tidak.
Dipandang dari djoeroesan efiecien-

5 atau 6 djoeta

parah

maoepoen

enteng.

|...

mah adalah soekar sekali.
b). Soeatoe perindoestrian jang loe
| ar biasa hasilnja jang beroepa arang

didalam
berobah
kemoedian.
Apa

keadaan kereta-api Djermania dan pe-

—

— rindoestriannja memperlihatkan betapa
djeleknja alat kelengkapan Djermania

pada achirnja perang.

—

|

—.€). Ditambah lagi dengan pengepoengan. Inilah sebab jang penghabi-

“san jang

Djermania.

mematahkan

:

pertahanan

5

a dibandingkan sekarang, betacetjilnja keroegian dan betapa se-

.dikitnja poela penembakan
jang ber-

rti di Benteng Barat jang loeasnja
:
mijl itoe, maka Djermania tjoe' koep mempoenjai tenaga orang oen.toek menggiatkan perindoestriannja,
membikin
djalan kereta api melaloei
|... Polonia ke Roeslan, membikin mesin2

— pertanian dan menjediakan tjoekoep te4

| naga

—.

boeroeh

oentoek membesarkan

hasil tanaman gandoemnja.

Sir William

Beveridge baroe2 ini

| menoendjoekkan,
bahwa Djermania
- sanggoep mengadakan barang2 keperloeannja sendiri dalam keadaan maka-.

sanggoep menghasilkan ka

dan obat bedil jang loear

biasa, asal sadja mempoenjai tenaga
pada
berpadanan,
jang
boeroeh
| waktoe ini perindoestriannja menga'lami kekoerangan tenaga boeroeh.
jang selengkapnja

tenaga

nja perdamaian jang didorongkan oleh
perasaan sakit hati-diatas dasar jang
salah bahwa pemerasan Djerman akan menghambat datangnja perang laDjika kita pertjaja bahwa ada ke-

kan

moengkinan memikirkan sjarat2 per| damaian jang sehat, maka kita akan

djanganlah

Roemah Goebernoe r.

Gedoeng jang letaknja di Hospital

diadakan pertandingan

jg. loeas itoe dan

di Djerman. Betapoen
lah, bahwa persiapan
tikan kesempoernaan

dan

Pa

djoega, terangkita memboekdalam pikiran

kekoeatan tenaga jang menolong

kita pada doea
ngan baik.

tahoen

jang laloe de-

Assistent-Resident.

Diantaranja jang dipanggil ialah
tocan Soehartono, ketoea Surya Wirawan dan kepadanja ditanjakan ten-

da tanggal 30 December lebih doeloe

0

pemboenoehan

ta akan menjebabkan peroebahan hati

diperlambat.

atoe sebab terpaksa dioendoerkan.

kewadji-

keroeboehan, ' ataukah djika moeng
kin kenjataan bertambah koeatnja ki-

goena
lebih koeat
berkedoedoekan
kita, apemandangan
menghasilkan
pabila lasjkar kita besarnja dalam perbandingan sama dengan kepoenjaan
Prantjis sesoedah perang,
“Pertolongan pada Prantjis didarat

hendaknja

lain-lain

njak kapal dagang karena dasakan jg
mesti didahoeloekan benar dalam oesaha berperang ini.
Akan tetapi tjoekoeplah saja memperlihatkan banjaknja pekerdjaan jang
mesti kita kerdjakan.
Kita tidak dapat mengatakan ataukah kita tertoendoek oentoek melihat-

ini ada sangat pen

.itoe boleh djadi medikandoengnja
njebabkan timboelnja toentoetan ada

gi.

lagi

ban kita djoega haroes'membikin ba-

dari mobilisasi

karena kegentingan jang

ting benar,

Inggeris

kekoeatan kita menoendjoek-

kan dirinja.
Ada banjak

bola antara ke

sebelasan IM dan PST. jang berkesoe

| dahan 4-1, sedang pada tanggal 1 Ja- tang oeroesan koersoes2 jang diberin goena
gedoeng kediaman goe- nuari '40 diadakan pertandingan anta- kan kepada anggaiita S,W.
e di Timoer Raja, soedah se-. ra kesebelasan IM dan TVB jang ber
Djoega tocan Soemadi, ketoea I.M.
kesoedahan dengan 1-1.
n lekas akan didiami oleh
telah dipanggil, dan berhoeboeng paPada
perajaan itoe terlebih doeloe | danja telah diketemoekan boekoe ke
diterangkan kemadjoeannja IM dan pe |arah Indonesia
Merdeka karangan
| kerdjaan jang telah dikerdjakan oleh Drs. Moehammad Hatta dan Kedau-

ioer G.A.W. Ch. de Haze win-

“| IM tjabang Toeloeng Agoeng.
Kemoedian diterangkan tentang riwajat Indonesia Moeda oleh toean

latan Rakjat, madjallah jang diterbitkan oleh P.N.I. telah diperiksa dan
dakwa mendjadi propagandis

an alasan hoekoe-boekoe

. Tentang sport, dan langkah2 pemoe |:
da dalam Gerakan Pemoeda diterang- |
an oleh toean Soemadi ketoea IM.

nja 10 kil

Na

e | «« in
.moeda pergerakan pemo

Sadanja

dengan|io

soerat

de ntt

ja.jang
P,N.I

ka-|pr

"teka jang diterimala
“oleh toean Ass-Resi-|
:

roeda Indonesia telah dipang- | |
P.LD. oentoek didengar ke- | P.

».

at

berhoeboeng
kaleng

dengan |

pada toean

tiga

kali

di

t. Ronggodanoekoe-

soemo, dan sesoedahnja mempersilahkan t. S. Tjokrosoedarmo boeat meneWet-wetperlind
oenga n Kaoem
boeroeh.

di

didengar

Bermoela

keterangannja

H.S. jang ditoedoeh telah toeroet belajar dengan gratis diatas kapal api
»Nieku Maru” dari Soerabaja ke Semarang. Terdakwa mengakoe teroesterang.

Terdakwa
telah maoe poelang ke
Duitschland dengan melaloei Djepang dan Siberie.
Tetapi sesampai
nja di Semarang ia ditangkap dan
di Betawi

ia diserahkan

pada

politie

dan
dikirim kembali ke Soerabaja
dan dinaikkan kapal ,,Cassel” lagi.
Kapal api ,,Cassel” ada salah satoe

dari tiga kapal Djerman jang di beslag atas permintaannja crediteuren
Inggris.

Officier van Justitie menganggap
kesalahannja H.S. soedah terang dan
mintakan hoekoeman pendjara 7 hari
Politierechter segera mengeloearkan
poetoesan jang sama dengan permintaannja O.M.
Kemoedian
didengar keterangan-

nja terdakwa kedoea. Bersama H.B.
telah toeroet belajar diatas kapal api
Djepang

“dari

Soerabaja

ke Sema-

keselahan terdakwa ini djoega soedah
terang
dan dimintakan
hoekoeman

pendjara 7 hari djoega Politierechter
noen bekerdja sematjam poetoesan
itoe. Kedoea trdakwa terima poetoesan itoe.
Makin

Doea
lah

lama

makin

soekar.

tahoen berselang mereka

minggat

dari

satoe

kapal

te-

Djer-

man waktoe singgah di Australie. Sekian lama mereka tinggal di benoea
itoe, sampai pada satoe hari politie
dapat kenjataan mereka tidak poenja
paspoort dan lain-lain soerat keterangan. Mereka dipaksa meninggalkan
negeri itoe dan menaiki kapal ,,Cassel”. Di kapal mereka

tidak bekerdja

sebagai anak-anak kapal, tetapi seba
gai penoempang jang haroes bajar.
Tetapi mereka tidak poenja ocang
pelajaran ke
boeat
maka
sepeser,
Djerman mereka haroes teeken soerTetapi sesampainja di
oetang.
rat
,,Cassel” tidak bisa
kapal
a
Soerabaj

Oleh

spreker

kaoem

boeroeh,

hatan,

diterangkan oepah2
keloeh

kesahan,

dan dengan

kese-

pandjang lebar

Sesoedah itoe pimpinan rapat diserahkan pada t. S. Tjokrosoedarmo dan
t. Ronggodanoekoesoemo. membitjarakan tentang:
Gerakan

boeroeh

terhadap

toen

tan

toe-

Parlement

Bermoela spreker menerangkan per
bedaan antara persatoean partij poli-

tiek dan vakbond, dan mengandjoerkan
soepaja persatoean boeroeh itoe tetap
memegang
asasnja kedjalan Social

dan

Economie.

:

“Waktoe spreker menerangkan kelaparan,
maka
wakil P. I. D. melarang soepaja
tidak mempergoenakan
perkataan kelaparan.
Lebih djaoeh spreker mengemoekakan, bahwa berhoeboeng dengan toentoetan ke arah Indonesia berparlement,
maka
Sabpindo
menoendjang tjita2
itoe, dan bagaimana sikap dan tjorak
toendjangan akan
dibitjarakan dikemoedian hari.
Sesoedah itoe pimpinan rapat dise-

rahkan kembali

kepada t. Ronggoda-

noekoesoemo,
dan
mempersilahkan
tosean Soendjoto boeat menerangkan:
Voorzieningsfonds
bagi kaoem
boeroeh

Parficuldear,

Dengan
angka-angka
jang loeas
spreker mengemoekakan baiknja tiap2
kaoem boeroeh
soepaja membentoek
socatoe

Vcorgieningsfonds

dan dgn.

pandjang lebar diterangkan faedahnja.
Kemoedian
t. Pamoedji dipersilahkan memberikan Pemandangan Oemoem.
Dengan mendjelaskan segala pembitjaraan dari spreker jll. spreker berpendapatan perloenja kaoem boeroeh
bangsa Indonesia soepaja selekasnja di
berikan
perlindoengan atas nasibnja.
Menoeroet
pemandangan
spreker,
kalau pihak madjikan diberikan perlindoengan dengan arti jang loeas sebagaimana termaktoeb dalam art. 153 ter
dan

bis,

seharoesnja

dan

bagi pihak madjikan
kan soeatoe
atoeran
soepaja madjikan

adil

kalau

soepaja diberijang melarang

tidak membikin

ke

tjewanja kaoem boeroehnja.
. Disebabkan atas kepoeasannja hadlirin, maka tiap2
spreker disamboet
dengan keplok rioeh, dan rapat ditoetoep djam 12 siang.

landjoetkan perdjalanannja, oleh karena terbit peperangan. :
Itoe kapal soedah berlaboeh 4 boe-

Pengoeroes

lan di itoe pelaboehan dan saban hari

oemoem baroe ini mendapat panggilan
dari jang wadjib dan dikenakkan proces
verbaal,
disebabkan
dianggap
membikin loterij jang bertentangan
dangan hoekoem Negeri,

mereka haroes bajar 4 mark. Djadi
oetangnja makin lama makin bertambah.
Waktoe mereka ditangkap oleh politie dan ditahan di kapal kembali
mereka larikan diri. Mereka terdjoen
dari 'kapal, berenang
ketepi
air
dan
naik taxi sampai Wonokromo,
dari mana mereka djalan kaki sampai
Malang.
:
f

Di Malang mereka minta bantoe-

satoe familie Djerman, tetapi

Dari
kabar,

Besar

B.I.C. ditoentoet.

Bandjarmasin
bahwa

Adapoen

t.

A.

kita menerima
Zakaria

ketoea

doedoeknja perkara demi-

kian.
BA

Menoeroet kepoetoesannja

AN

at

diantaranja telah memoetoeskan

boe-

at mendjocal 2 bocah auto perhimpoenan

goena

mendirikan

autobus.
|
Oleh karena

peroesahaan

|njai nomer jang nanti akan dioendi

disangka sebagai,

oleh soeatoe Commissie.

rak
jakan, bahwa Kedau- | Soe
jang dikstemoekan di

$I

Antara” mengabarkan, bahwa be- | ro
pa hari berselang di Toeloeng |:
'beberapa Pemoeka Pergera- | $

.rapat dimoelaikan

karena toean. dengan segera mereka diserahkan
dengan
pendjoealan
1 tahoen 1931 ketika di pada politie jang bawa mereka kem-1 N agak lama, maka didaja oepajamenginap pada mamak:- | bali ke Soerabaja,
1 ikan,
tiap2
anggauta - diwadjibkan
“ Tidak lama mereka bisa minggat| membeli
1
mana mendjadi tempat
kartoe menoeroet jang ditenI. Lebih landjoet ala- poela dengan naik satoe kapal jang | toekan oleh atoerannja.
cekan oleh P.I.D. ialah berlajar ke Probolinggo. Di kota ini
dikirim b
2 poelang dari Djokja, mereka ditangkap dan
Tetapi, wang pembelian kartoe itoe:
ke S
b
, kebetoelan bersama- ketiga kalinja
| dianggapnja sebagai wang
hadijah
Bagaimana r
ng datang dari Toepada tiap2 anggautanja jang mempoe-

Ta jang2 djaoeh

| da dipanggil.

diri,

an ialah,

' Poekoel 12.30 pertemoean itoe ditoe | «
(0ep dengan selamat.
Paginja dia
na
an wandelmarsch ke ha
diadak
ometer |

“ Berhoeboeng

melarikan

Pengalamandoea
pemoeda
Djerman
masingmasing
di

annja

|

9 pagi

pimpinan

rangkan:

rang.
Ternjata mereka tidak ditangkap
di Semarang, tetapi keloear sendiri
dari tempat bersemboenji dan bitjara
dalam perang th.
lasjkar Amerika
kepada kapteinnja kapal itoe. Mereka
1918 dengan artileri - Perantjis dan
kasih tahoe pada kaptein itoe, bahwa
Inggeris. Maksoed hendak menjama
mereka maoe pergi ke Djepang, tekan alat? sendjata dari pelbagai matapi tidak poenja oecang boeat bajar
tjam akan menjegankan ahli-ahli Ing- ongkos.
geris dan Perantjis, akam tetapi akan |
melekaskan
benar datangnja waktoe
Officier van Justitie mengangaap

karena kekoerangan tenaga perboeroe-

politik

dan

goenakan senapan jg. 15mm. jg. tjoe
koep mendjadi persediaan dan pengSebagimana saja
Perantjis.
hasilan
kemarin, maka
hari
pada
oekkan
toendj

| perangan jang doeloe, penghasilan ba.rang makanan menderita kesoekaran

Pengaroeh

Perantjis

bila

12 boelan

barisan Inggeris oentoek tidak meng-

doestrian dan pertanian di Prantjis a-

pal oedara

waktoe

hendak disoesoen sebagai soeatoe persatoean, maka tidak ada alasan bagi

dan ladang2, maka penghasilan perin-

batoe, besi, badja dan barang2 kemria, 'han.
terboeang habis dari moeloet2 meriam, | 'Prantjis

:

departemen oeroesan peperangan akan

| kan lebih banjak bertambah.
ta'berhenti2 atas perasaan bathir .
Kaoem perempoean Prantjis beker
| rang Djermania jang berdiam diroe| dja koeat betoel, akan tetapi dalam pe

melampaui pengaroeh kedjadian iniijg.

—

alat pe-

tidak.perloe menahan bari| sanDjoega
Inggeris hingga persiapannja lengke kantjing2 badjoenja
sampai
kap
menoeroet oekoeran persiapan Inggeris. Barangkali tidak satoe. djoega
lasjkar jang menempoeh medan peperangan dengan persiapan jang selengkap-lengkapnja dan itoelah oekoeran

peperangan, sementara toea2 dapat dikirim kembali kepabrik2
jang mendapat loeka

tech

dalam peroesahaan membi-

soelit itoe.

Djam

bawah

hoekosm
hari | membikin perbandingan antara kedoedoekan
kaoem boeroeh di Indonesia
pendjara.
dan
Nederland,
Pada hari Senen pagi dihadapkan
Dan seteroesnja spreker mengemoePolitierechter Soerabaja, doea pemoe |
kakan
perloenja di Indonesia soepaja
ada Djerman H.S. dan H.P. jg. diselekasnja
diberikan
atoeran
jarg
toedoeh telah berlajar dengan gratis
loeas goena memperlindoengi nasib
| di atas satoe kapal. Mereka ada oe| boeroeh, dan berarti djoega mengoemoer 17 dan 18 tahoen dan asal dari
rangkan beban bagi Pemerentah senkapal api Djerman ,,Cassel”
kapal
diri.
jang berlaboeh di Tandjoeng Perak.

kin kapal “dan pertanian dan ekonomi
| perboeroehan ini melaloei djalan jg.
| pandjang oentoek menggantikan alat2
jang modern jang bertambah
| perang

— atas dasar jang dapat kita terima.
barisan 'cy (kedjitocan) jang sebaik2nja dari
' Selama perang jang
MO
NS, doeloe,
P5
h
ania
Djerm
roeboe
karena tiga ma- | segenap ichtiar pihak jang bersarekat,
maka persiapan Prantjis soedah melia). Hampir 2 djoeta serdadoe ti-| wati batas. Djika bangsa Prantijis jg.

was dimedan

membikin segala matjam

sekarang ini. Ini tidak sadja | perangan,

“| militer sadja, akan tetapi djoega oen| toek

locar biasa telah berdjalan dalam

tidak seba-

dan

didarat

besar

kali

berapa banjak perhimpoenan.

tangkap.

titahoen 19145 banjak rakjat kita
dak mempoenjai pekerdjaan atau koepe- |
pekerdjaan,
mempoenjai
rang
ngoerangan dan menggoenakan tena- |
ga perempoean dipabrik? sendjata be
loem lagi dilakoekan: perbaikan jang

'Ipoerna itoe hanja akan berhasil baik
sebagai soeatoe tjara desakan perang,

“Pokok

Tiga

jang

da itoe menjanggoepkan kita menolong Prantjis dan tidak meroegikan tenaga jang diboetoehkan oentoek lasj-

dibantoe dengan

Ia | ekonomi ada melebihi Djermania seka-

perang

njiapkan 96 barisan (divisi): satoe|
lasjkar jang besarnja setengah dari pa-

. Kita di Inggeris jakin, bahwa nega-

ri | ris dan

'SOERABAJA.

15

Dalam

soedah laloe.

an

ng bersarekat,

(Aneta).

se-

tidak dapat

ini

Akan tetapi alasan

dipertahankan.

itoe akan berhasil dengan sem-

ai poema.Po

barisan pendjaga

“rangan dari oedara dan sekalian oenperdagangan
mempertahankan
toek
rt dari baimpo
poen
baik export maoe
persendjata
alat
dan
n
makana
rang2

| an2 perang, maka desakan perang jg.

diperkoeat

laoet

dara,

dan

Indonesia
jang ber-

djalan dari Malang ke Soerabaja.

lasjkar selain dari pada jang
oeangkatan
| diboetoehkan oentoek
soeatoe

(Disiarkan oleh ,,ANTARA”)
Djika

hari Saptoe
.seorang bangsa
terlanggar.oleh kereta api

ritick

n

Soemadi

Hal ini baroe sadja kartoe tersiar

| maka diseloeroeh pengoeroes tjab
mendapat panggilan
tjara-tjaranja ' boeat

itoe me- |

pada Mr. Mohammad

scepasan taktiek G.G. |
ng ditjari oleh fihak|

'katanja tidak boleh di.
»

| menarik

Bermoela
| Sarekat Boe oeh

Partikelir Indonesia

'(Sabpindo) di Soerabaia

kai

men sAGAK.

telah doea

| rapat terboeka.

kartoe

itoe.

Zakaria diprocesverbaal,

Sedan

Dan bagaimana kepoetoesannja be-

| oem

dapat kita kabarkan.

Oh

Naa

Mer Layton didalam sk.

: Manna

Pada

bahwa kita ke- | Blimbing

Djoega dikatakai ,

Ha

|. Oleh karena itoe djoemblah pendoe- |

doek
| | bangsa

MOETASI.

Ya Eropah ada 26.669 orang,

ionghoa ada 25.610 dan
.djoemlah pendoedoek anak negeri ada
163.865

orang. (Aneta).

Economische

:

Oentoek sementara diserahi mendjabat klerk dikantoor - dari Afdeeling Landbouwvoorliehting dan Bin-

Pan
Ora

POERWAKARTA.
Raden Ibrahim Naib kota meninggal

. PRIJAJI DAN KROMO.
.

.

AOM Belengep jang masoep ,,pu-

HM djok” lagi kemaren toelis sverat lagi begini:

“Kapten Podjok jth.

nenvisscherij

-. doenia,
Pada hari Saptoe ddo. 13 Januari
1940 tocan Raden Ibrahim Panghoeloe Naib kota Poerwakarta telah meninggal doenia.
:
A 1
Djenazahnja
dipendam di Kaoem
djam 1 (satoe) siang, dengan banjak

PASAR BETAWI.
Goela pasir: per karoeng dari 108
kg. terima di goedang
pendjoeal
T1t.20,
Tepoeng terigoe: tjap Kodok f 2.30 |
Koeda

mah jaitoe Menak sama Somah.

Djoega di kalangan Boeto2 dalem
tjerita wajang, ada Boeto Prijaji dan
||.ada Boeto
Biasa. Njang termasoek

|

Boeto

tau

prijaji

jaitoe Dasamoeka

Rahwana,

Menakdjingga

— taoe apa lagi.
|-asa

a-

dan

Njang masoek boeto bi

mitsalnja: Boeto Terong of Boeto

. Entjoeng, Boeto Tjakil, Boeto Gering,

| ensepoer sepoer.........
5
Tjoeman Aom sangsiken banget, apa
BL

(0

: Kaloe boeat Aom sendiri mah mangorang

panggil,

asal

prijaji

njang rada bener bae!!
: ah
Serdadoe crisis,
te

AOM BELENGEP.
Bedjat djoega biar kelahiran

Bang

tanah Djawa, tapi ngakoe teroes

te-

rang kaga' taoe asal oesoelnja seboetan ,,prijaji dan kromo”.
Barangkali

,,prijaji”

itoe seboetan

- boeat adik2 radja of anak2 radja, dan
kromo itoe boeat seboetan jang diloe“ar itoe,

Kalau menoeroet

pikiran bang Be-

djat, mah, prijaji2

itoe amtenar2 dan

kromo itoe burger biasa.
perbedaan

deradjat.

Dus boekan

Tjoeman dalam

“praktek dibikin ada beda.
Boeat bang Bedjat sendiri, djoega
'—. kaga' perdoeli apa diseboet ,,Bedjat
prijaji” atau ,,Bedjat-Kromo”, jang per
loe boeat sekarang asal kantong padet, soedah bisa djadi prijaji.

BANG BEDJAT.
“ DJAWA BARAT
BANDOENG.
Badan

netto.

R.

Moestapha

3.

Penjiaran

Siswa

soengkan

Kepada pendoedoek Poerwakarta
dan sekitarnja ini peroesahgan mem

perkenalkan diri, sebagai

malam

Perhatian

ada

jbl.

digedoeng Himpoenan Soedara. Perha
tian sangat menggembirakan. Nummernummer

jang dipertoendjoekkan

telah

berdjalan dengan memoeaskan.
Pendapatan derma dan soemba-

ngan2 jang didapat dari pertoendjoekckan tsb. akan dipergoenakan oentoek
keperloean Conferentie Pemoeda Ta-

Siswa

-jang akan

Bandoeng

pada

tgl. 28 Jan. 1940.

tanggal

dari

roepa2

golongan

baik sekali. Telah banjak jang

sengadja melihat

kaian.

Moedah2an

dan membikin

pa-

ini peroesahaan

soeboer hidoepnja.
Typcursus Ever Ready.

Pada
hari Minggoe 14-1-40 mengadakan Oedjian pertama dari moe
rid2nja. Candidaat ada 11: 9 loeloes
2 gezakt. Jang loeloes.
1. Darman
198 letters p. muniet
2,

3.
4,

E

Tjetje

ISAT

Toha

Aminah

Titi

KE

anu DL Ap

3

»

»

168

,,

”,

13

164

z1

1:

”

6.

Saleha

163

”

1

»

1.

Annie

TA

Ta

Atm

142

y

»

8.

bana

diadakan

di

25 sampai

Jubileumcongres Pasoendan.
Dalam rapat Pasoendan tjb. Ban-

. doeng jang diadakan di H.I.S. Pasoen

. dan pada malam Sabtoe jbl. telah di
soesoen badan-badan
comite jang
akan menjamboet kedatangan Jubileumcongres Pasoendan jang akan di

:

dipimpin oleh” & Rd.

'Rg. Sastraatmadja, Com. ten

ling oleh t. Djajadiredja, Com, opt

maa 2 PARA

oleh
.dan
. Com.
“Com.
. Com.

t. Kartaatmadja,
Com. Res
van Ontvangst oleh t. A
van Huisvesting oleh t. Miha
van restauratie oleh t. Sabana,
van Redaksi oleh t. E.M. Dach:

(Aneta)

ekor

binatang

itoe

noelar itoe.
njai koeda tidak diberi tahoekan kepada jang berwadjib.
:
Hal jang mengherankan lagi jaitoe,
bahwa orang Eropah jang mempoenjai
koeda
terseboet menjemboenjikan
koedanja didalam kamar tidoernja.
Kini soedah diadakan tindakan-tirdakan boeat mentjegah mendjalarnja
penjakit malleus itoe. (Aneta).

keterangan

djoet,

Aneta

goeh

soedah

Na

lebih lengkap

an . congres akan kita s

an kemoedian hari.

...Perloe diterangkan, bahwa Pasidi
. Jop-poen akan mengadakan congresn:
di Bandoeng.

NA

Pendoedoek Bandoeng bertambah,
Dalam

tahoen

1939

todo Koesoemo

'kabar

, Tetapi

Pemeriksaan

telah

da

afd.

ngan

Ti

2019 orang

banjaknja, pen

doek bangsa Tionghoa tambah de
1679 orang, dan pendoedoek ana
geri tambah dengan 9520.

Nijverheid,

doeloenja

bekerdja

Boeati palang merah Tionghoa.

85

-

Soewargo,

|

benteng Mijra

menangkis baik seorang hingga moe-

dah bola dioverkan sebentar laloe di
kasih tembakan jang djitoe oleh cenmoesoeh

hingga

stand

djadi

1—2.
Sampai boebaran stand tidak beroebah.

Joedodisastro, diangkat mantri teekenaar

le

klas.

Klerk
t. M. Soetamsi, oentoek se| mentara diserahi mendjabat adjunctpada

dienst

tsb.

Moelai 39 Dec. 1939
dengan permintaan . sendiri,
karena
waktoe
dienst soedah habis, t. M. Soemomihardja, menteri-bosechpolitie, dipetjat
dengan hormat dan
mendapat penSioen.
Opzichter 1 ste klas. pada dienst

technisch £. Ir R Sardjono,selama beker
dia ter beschikking pada N.V. Vereenig
de Jayasche Houthandel My, oentoek
sementara diserahi mendjabat ingenieur 2de klas.
Ba TE en

Aa

Hari

dari

Besar

Di

soeng:

kebo

17

Barang-barang

Kalau kiriman tocan soedah dimoe-

atkan dalam s. k. kita, kita harap toean
soeka memperhatikan apa jang diosebah, apa jang telah dibetoelkan oleh
redaksi. Dengan itoe tocan akan lekas
endapat kemadjoean didalam mem-

bikin kabaran.
CEPET

AN

D

Bouwmatericlen
ari
Noord

Janu

Waterlooplein

Toean R. H: A. F. Rengasdengklok.

Pe

Bongkaran

1940

Djam

(Tanah

Lapang

9

pagi

Singa)

seperti:

Balok, Papan, Kaso, Reng, pintos-pintoe panii dan djeloesi, Koesen djendela. Semoewa dari Kujoe Djati Dan
Oebia Atjeh, Osbin Item, Oebin Amberel dan Batse Bata,

boekti,

sen saban

lari kedjoeroesan

laija sadja dan ketika keeper Mijralaja menangkap bola, maka
melesetlah bola itoe karena pendjol dan litjinnja kebelakang,
sehingga dihitoeng 0—1 boeat Stadspolitie. Setelah main lagi Mijralaija mengeloearkan
spiritnja tetapi ternjata pihak
moesoeh koeat dan bola dikembalikan
“dengan moedah.- Pada waktoe
cornerbal pada goal Stadspolitie 'maka keeper Stadspolitie menangkapnja
meleset laloe dapat ditendang dengan
enak sekali oleh salah seorang voorhoede Myralaya sehingga sedikit koe
rang pauze stand 1—1. Sesoedah pau
ze dan alih tempat
kedoea-doeanja
memperlihatkan
kekoecatan dan kepandaiannja. Sajang sekali refferee
soeka berat sebelah. Bertambah sore
permainan
bertambah seroe, pihak
Stadspolitie.
soeka
mengelocarkan
kasar dan djoega ketjerdikannja.
Lima menit. hampir selesai digerebeglah benteng
Myralaya sedang jang

boschpolitie oentoek sementara waktoe.
Mantri-teekenaar, t.M. Soebari al

soedah

memberi

Bola

tervoor

Diserahi mendjabat mantri:stapeplaats
le
klas oentoek sementara
t. Mas Soeparmin, sekarang mantri-

Tiap Hari boleh dapat lihat Gi Tempat jang terseboet. Djangan ilangkan ini tempo jang bisa dapat barang moerah

Moelai 1 Maart tarief barang pelaboehan di Pekalongan dinaikkan deon.

R.

Diensi v/h Boschwezen.

2

70 sampai

t.

di afd. tsb.

B. B.
Diserahi
mendjabat 2e commies
pada dienst kantoor B.B. ditanah seberang, t. L. L. Kawengian, sekarang
le klerk di
Controleurskantoor: di
Pontianak, dengan, tetap ditempat:
kan dires. Westerafdeeling van Borneo.

Tarief barang dinaikkan.

ba

Oetojo, sekarang par-

Diserahi. oentoek sementara mendjabat
beambte
nijverheid 2e klas
pada Nijverheid, t. Mardi
Hardja,
partikelir.
“.Diserahi oentoek sementara mendjahat heambte nijverheid 2e klas pa-

boei tidak'bersalah.

PEKALONGAN.

Ma

pada dept. tsb.

tempat tsb.

dari malam tangga!
16/17 December
-kaboernja. Sekarang dia masih beloem
ditangkap.
Na

bahwa pendjaga

men-

tikelir Dengan
perdjandjian diperbantoekan Nijverheidsconsulent diserahi
memimpin . Consultatiebureau
Nijverheid di Soerabaja. ' Diangkat
Vakkundige
boeat textielnijverheid
pada afd. Nijverheid t. Aboerisman,
sekarang ass. vakkundige afd. tsb.
dengan perdjandjian tetap berkedoedoekan di Djokjakarta, diperbantoekan pada Nijverheidseonsulent, diserahi
memimpin
Consultatiebureau
Nijverheid dan Batikproefstation di-

dan

baik.

satoe

SOERAKARTA.

. Sebagai kita mendengar kabar, oleh |
|

. Pemb. M. menoelis:
fa
| Resepsi Mangkoenagaran.

Tosan
en Njonja
bisa pegi ka banjak Toko. TETAPI
adres jaag paling baek dan mosrah selamanja masi

|,' 'Malam-Kemis 10-11 Djanoeari ini
Z. H. Mangkoenagoro dengan permai

Ocang
itoe pada sementara itoe 'soe- |$soeri
0

G. K. Ratoe Timoer telah mean

kan kepada komite Fonds |

NA

ngan

malam

Toko

resepsi, bertempat

9 besar Haa

Poera Mang-

in, jang mendapat perkocn-

Anno 1925

5 banjak sekekali, meskijang

Sedia roepa-roepa :

“dari siang sampai€
Solo toeroen h

@ Meubel — Speda
—

Tempat

Tidoer

S Lontjeng-wekker-Hor-

salaman, begitoe djoega

boepati dari daerah

loge JUNGHANS

@ Kreta anak — Lampoe
PETROMAX

“jang dimoelai djam 7 sore
'djam 9 sore, telah di ramaigan pertoendjoekan

@ Vulpenhouder. Parker.

wireng.

@ Komfoor Masak myot/z.

ng

Oven

pend

Bangoeng bangsa Eropah tambah

expediteur

Lela ng

Soewondo

kaboer.

sementara

“—2)

Dilapangan Rambaj (Tjisaat) baroe2 ini kedoea perkoempoelan bola
itoe telah berhadapan dengan mendapat penjaksian publiek jang memoeaskan, walaupoen hoedjan rintikrintik. Pihak Stadspolitie diperkoeatkan beberapa speler dari locar. 'Permainan berdjalan dengan soesah pajah, disebabkan hoedjan, lapangannja mengandoeng air dan.:....... bolanja
pendjol, sehingga pihak Mijralaija sering meleset kalau menendang.

Deserahi oentoek sementara mendjabat beambte nijverheid 2e klas pada Afdeeling Nijverheid, t. R. M, Soe-

— Ian. Versieren tempat congres diserah“kan kepada Pasi.
. Comite2
jang

oentoek

sekarang

jang lebih lan-

mendengar

Semarang, bahwa

Kedjadian2 itoe oleh jang mempoe-

Sabang

Diserahi

Dari Premboen diwartakan kepada
Aneta, bahwa Raden Soewondo, ,,Radja Rampok” telah dapat melarikan diri dari pendjara Keboemen. Dengan

meminta

Ps. Mijralaja — v.v. Stadspolitie

djabat hoofdcommies pada Dept. v.
Eicon, Zaken, t. Goesti Keloet Kose-

KEBOEMEN.
Sa
Radja Rampok.

koe-

VOETBAL.

dari dienst pertanian, t.

R. Moehamad Saleh, sekarang klerk
oentoek sementara pada Onderafdeeling Tuinbouw dari dienst pertanian.

boekhouder

Tetapi
kalau disoeroehnja pergi
ke kolonisatie, mereka tina
'maoe.
Apa sebab? Ja, rasa berboeroeh telah
merasoek kedarah daging mereka.
Apa obatnja??
|

dihinggapi penjakit jang me-

(Aneta).

ini

Gjadi koeli contract centoek V.BD.A.

da kepoenjaan seorang orang Tionghoa dibinasakan poela. Koeda2 itoe

Tiongkok.

f 1.10:

Agent: V.E.D.A. di Klampok keli-

Dienst” di Sa-

DJOKJA.

hari

hatan tiap-tiap hari riboet'menerima
orang jang dengan sendirinja maoe

adanja
penjakit
sado. Doea ekor

oleh karena

A-contract

nisatieLamposeng.

kepoenjaan seorang Eropah soedah di-

soedah

olie:

djadi Jan-Mrt.

soglagimasoek koeli contract.
Dari pada kekolo-

malleus pada koeda sado.

diboenoeh

Jan.-Febr.

Pendoedoek didaerah Klampok lebih

pengambilan benih.

doea

kg.

hari Jan.-Mrt. f 1.10 pembeli f 1.121/
pendjoeal dan Jan.-Dec. idem per ks.
Karet: Jan,
Sheets 34, Crepe 35
cts, per 15 kg. nom.

tanggal 26 Januari j.a.d. di

sedangkan

no.

per 100

BAND JARNEGARA.

komite di Djokja boeat menoendjang
korban-korban perang Tiongkok, selangsoengkan pada tanggal 22 sampai djak berdirinja komite itoe soedah di25 Maart 1940.
dapat oeang sedjoemblah f 104.195.
Hoofdcomite

Citronella

Saptoe

DIAWA TENGAH
GROBOGAN,
:

boenoeh,

Laboean

2 f21-—

f 10.60 pendjdeal per 100 kz.

7

ja
ma

»Veeartsenijkundige

menindjo:

e.k. Telok Jan.-Mrt. f 10.40 pembeli,

propaganda jang agak baik.

latiga menetapkan
malleus pada koeda

dan

f 9.80 nom. per 100 kg.
Lada poeti Muwtok: fob Pangkal
Pinang Jan, f 211— nom. per 100 kg.
Koffie . Robusta
Lampong: 1596

pemimpin dari itoe cursus membikin

Penjakit

kaleng

pendjocal. E.k. Batavia.

9. 5. Soeria
129
13
1
»
' Perloe disini diterangkan bahwa
dengan banjaknja candidaten jang
geslaagd, toean Raden Soekmanggara.

pembesar dari Semarang.

telah dilang-

Minggoe

Kleerma-

kerij jang modern.

Boeroeng

Kentang: per 100 kg. dari f 6.75
sampai f 7.15.
Damar:
A.-B. Pontianak f 25.50,
Sumatra f 27.— per 100 ke. bruto
berikoet peti pendjocal.
Copra: meliat kwaliteit dari f 5.90
sampai f 6.20 per 100 kg.
Katjang kedele: Gendja Tegal fran
co prahoe Tegal Jan. f 5.50, Panaroekan fob. Panaroekan f 5.26 pembeli,
J 5.34 pendjoeal, Bali cif Tg. Priok
J 5.90 nom. dan Dijember franco wagan Djember f 4.80 nom per 100 kg.
Tapioca meel:'
kwaliteit Medium
boeat
roepa-roepa
dari
f 6:50
sampai f 6.90 norma, AA f 7.20 penGjoeal per 100 kg.
Lada
item. Lampong: ck. Telok
Jan.-Mrt f 9.40 pembeli, f 9.60 pen-.
djoeal, Mrt.-Mei f 9.20 pembeli, f 9.40

'Tje Amin Baas Djait.

gentschap Grobogan. Oepatjara pemkaan ini akan dihadliri oleh beberapa

(Perscommissie)

Bandoeng,

pada

Administrateur,

Beheerder,

antara 3 batoe dari Wirosari di Re-

Pertoendjoekan Taman Siswa.
Pertoendjoekan
dari Pemoeda Ta-

20

1.

2. Hoesein

Emping

boeka
dengan opisil pekarangan pengambil
benih di Pengkol. letaknja

ketoea, tt. A. Bastaman, Soehari,Doejeh, Iwa
Parmawidjaja dan seorang
dari Pasi para anggauta.

man

1 f 24.—j.no.

Kebon

dari Pengoeroes Besar Pasoendan jg.
baroe, terdiri dari: t. Niti Soemantri

man

Boemipoetera bernama Kleermakerij
»Boemipoetera”
terdiri dari. tiga
orang.

Pada

Pembantoe kita wartakan:
Badan Penjiaran P.B. Pasoendan.

Ki

tera”.

Hari Minggoe ddo. 14 Januari 1940
lahirlah di ini kota satoe peroesahaan

of dan beter gezegd prijaji

Bedjat apa sih Bedjat biasa????

sabodo

TT Ag

PT

Bedjat itoe termasoek Bedjat

prijaji

|.

TUBE UE
NG RU Mba PA

ANE EP RAN.

“ Bang

merah,

Harison f 2.15 dan lain-lain tjap dari
f 2.— sampai f 2.10 per bantal.
Minjak. kelapa: per blik dari 1434
kg. bruto f 1.70.
:
Bawang
merah:
Toaliap f 8.50,
Tiongtoa f 1.50 dan Tiongliap f 7.—
per 100 kg.
Katjang
tangdh: keloearan Bogor
dan
Cheribon f 10.75 dan Benteng
7 10.50 per 100 kg.

perhatian dari semoea golongan.—
Kaloe dipisah-pisah En
Dengan
meninggalnja beliau terasal- |
tika sebetoeinja Aom kagak taoe
taoe as
elanja itoe perkataan Prijaji Tjoe- boekalah lowongan Penghoeloe Naib.
man dalem praktijknja njang dinaruain
Prijaji itoe, althans setaoe Aom, jaitoe: Pemboekaan Kleermakerij ,,Boemipoe-

“Orang njang ada pangkatnja, mitsalnja
ari moelai pangkat Djoeroetoclis tot
en met pangkat njang paling tinggi ba.nget.
“ Djadi terang bahwa orang itoe diha|. gi dalem doea golongan, jaitoe prijaji
. sama orang biasa, njang diseboet djoe
ga Si Kromo. Kaloe di nagara oedikan

Zaken.

Rebo malam jang

:55 malam, dan arahnja ialah

, (Anetg)

YuT

3

Pembajaransangatringan. »

laloe terasa

ooemi jang terang sekali pada

HALLER,

'

1

Molenvliet Oost 62

.—

“su

MERN

AAea

ROOM
"Tel: 1129 en 1164 BATAVTIA,
OV

"

PEMANDANGAN
Oabannebapn
LL ore eonp ban iavdnneg
er aan

Omroep-orkest.

Kapada

22.30

Muziek dansa.

23.00

Njonja GOUW (H.G)
Eigenares Djamoe Industrie

rapport.

6.30
6.31
6.38
6.50
7.00
7.01
1.30
7.37
8.00
11.00
11.01
11.40
12.00
12.30

Toetoep.
R ea
aa
Pemboekaan.

Berita Pers.

Radio-Tooneel oleh perk.
Amateur”.
Miss Tarminah
Studio-0rkest.

eta

17.30 Lagoe Arab.

20.00 VORO Gamelan orkest.

23.45
24.00

17Jan.

Rebo,

Lagoe
Lagoe
Lagoe
Lagoe
Lagoe

Gambang Kromong.
Tionghoa.
Ambon.
Hindoestan.
Soenda.

6.00

Tanda

6.30-Berita

6.40 Lagoe Tionghoa Canton.
7.00 Krontjong.
7.20 Berita Pers.
7.30 Toetoep.

17.00 Lagoe Krontjong.
18.00 Lagoe Hawaiian.
18.30 Lagoe Barat.
19.00 Pembatjaan s.k.

19.30 Lagoe2 Belloni.

Tanda

13.30

Berita Pers.

waktoe.

Tanda waktoe.

Pemb.

13.30

18.30 Pemb. Kitab Indjil.

19.00 Studio-Orkest .
19.30 Mendjawabi soerat dan rapport :
19.35 Berita Pers.

20.00 Concert Tionghoa.

21.30 Lagoe Malaya Singapore.
21.40 Muziekv. ,,Silihwangi”.
23.00 Toetoep.
P.M.N. 29.

Soenda.

Gymnastiek.

Berita Pers.

oleh toean R. Ha-

Arab.

Penerangan Agama Islam.
Arab.

Gamb.-Kromong

,,Combinatie”.

Toetoep.

P.M.N. 29.
22.00 Gamb.-Kromong ,,Combinatie”.
24.00 Toetoep.

PROGRAMMA NIROM.
Penjiaran Barat.
Archipelz. 99 dari 11.— tm. 12.—
atas 205 m. West-Java: Batavia 126,
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Cheribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe-

122,

dan

Soerabaja

Malang,

III 196, Semarang

Djokja

Ie kasa
Pemb.
Pemboekaan.

17.00
17.01

181,

Solo

188,

kolam

saja boleh berta-

ikiantah anggaran. ,, Tetapi —

Ron

karena ini hari mema
- hendak
meroendingka

6

Tanda

dia

Belanda,

waktoe.

ran

saja,

siapa

tempat

iboe-bapa

Berita Pers dan Oedara.

Tanda

waktoe.

Pemb.

Isi programma.
Boenga rampai.

dan

Teroes-

di Benkoelen,

soeatoe kota jang besar djoea di Suma-

tra. Iboe saja bangsa Bengkoelen asli, tetapi bapa saja berasal dari Palem-

Swing-muziek.

19.25

Berita Pers dan Oedara.
Dari doenia film.

21.58
22.00

Koers di Amsterdam.
Tanda waktoe.

20.15 Penindjauan.
20.30 Tiga matjam moesik.
21.00 Omroep-Orkest.

nocehnja!”

— Terima kasih, Mr. Amran!

| Palembang.

Kaoem keloearga saja se

belah bapa, kesemoeanja mampoe dan

Tio- | berharta, tetapi kaoem

8

|

$

h

22.01

Boenga rampai.

23.00 Toetoep.

keloearga saja

3 S8!

He

NN.

Selasa,
16
Jan.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.

23.00

Toetoep.
Rebo
ig
6.00 Tanda Waktoe.
6.04 Soeara pagi.

Berita. pers.

Orkest2 Accordeon.
Concert.
Berita Pers.
Lagoe militer.

Phohi-Relay.

Concert.

dari pihak

keloearga

saja se-

Waktoe mengoetjapkan kalimat jang
achir ini air mata Amran berlinang didan soearanja

"Han.
Pemb.

6.15 Berita Pers.

belah bapa......!”

pipinja

Oost

Pemb.

17.01 Isi programa.

der 61,66 M.

rat —

Djamoe

peranakan

be-

Galian tentoe djadi AWET

tertahan-tahan

»Bapa saja itoe...... "" kata Amran

melandjoetkan tjeritanja ,,tidak saja me

moedjinja oleh karena dia bapak kan-

1.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30

Lagoe roepa2.
Orkest Barbanas von Geczy.
Vocaal.
Saxofoon-guitar-xylofoon soli.
Orkest Marek Weber.
Lagoe Hawaii.
Lagoe operette.

12.00

Piano-concert.

an!”
,Tjerita saja ini beloem lagi habis
toean,” sahoet Amran.
,Tjoba toean dengarkan kelandjoeTana rang
Sewaktoe saja bekerdja pada soeatoe peroesahaan di Palembang — dengan tidak disangka-sangka, djaoeh se
kali
disengadja — saja telah dapat
berkenalan dengan seorang gadis disana — seorang gadis jang kebetoelan
sekali berdarah Bangsawan poela. Ga- |
dis itoe saja lamar setelah saja menda-

ig. sebenarnja sadja: walaupoen ia se-

rangkali akan mendjadi riwajat saja
toeroen-temoeroen. Iboe-bapa dan ka

iboe-bapanja, #etapi
ia tetap
mendjadi seseorang jang berhati moelia dan berdada lapang, ia tetap damping dan damai dengan iboe saja, baik diwaktoe soesah, maoepoen diwak-

kelaziman — jang bisa terdapat

pa-

perantaraan madjikan tempat saja be-

inilah — jang ba-

oem keloearga gadis jang saja lamar
itoe sama menolak dengan alasan: Si
Amran itoe kami ketahoei asal-oesoel-

nja.

Betoel bapanja sedarah seketoe-

roenan dengan kami, tetapi tidaklah
ia
itoe termasoek dalam kalangan keloearga karena ia telah mendoerhaka......
kepada darahnja sendiri. Kiranja —
dengan 'perantaraan anaknja si Amran

itoe, ia hendak berbalik ke-soekoenja,
karena
kehidoepannja telah terdesak

lantaran dosanja sendiri! ' Kami

tahoe poela siapa dan apa deradjat si
da semoca bangsa dan tidak boleh ki- “Amran anaknja itoe. Ta' lebih dari

ta pandang sebagai soeatoe penghina-

17.22
17.30
18.30
18.45

Lagoe Zigeuners.
Kinderuurtje.
Berita Pers.
Orkest Lajos Kiss.

19.00 Lagoe piano.
19.30 Vocaal.

Lamaran

1019 Bat.

mandor pabrik...... jang ta? akan dapat

Pemb.

17.04 Berita Pers.

19.45 Pemandangan

kerdja.

No.

14.30 Toetoep.
17.00 "Tanda Waktoe.

7.15 Berita Pers.

pat idzin dari orang toea saja dengan

diakoei sebagai anak lagi oleh

Telf.

6.30 Sesoedah berita Pers.

doeng saja sendiri — sekali2 tidak,
toean — tetapi saja hanja mengatakan

ri kalangan keloearganja dan

84, Batavia-C.

12.35 Programma roepa2.

23.00 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe.

Stadszender 157,89 M, Archipelaen-

17.04

Dara poeti, ringkeskan

17.01 Isi programa.
B.BR.V.

tidak

LN

Firma TJAP DEWA
Molenvliet

ichwal diri saja kepa
ia bang.
Kalau diambil salah-silah saja
sangat berbesar hati,
dari
sebelah
iboe, maka orang Benkoe| di poela mendengarkan
|
lenlah
saja
ini,
termasoek golongan kesegala sesocatoenja!”
senang.
oeroenan
orang biasa sadja disana. toe “terapi
1 Sa
—- ,Toean pertjaja kepad: saja?!
etapi — kalau diambil salah-silah
sa|
wo!” kata Mr. Nakawa
— ,Walaupoen toecan lain bang
dari sebelah bapa, maka saja' ini o- .menjela. ,,Kalau tjoema begitoe sadja
.dan lain Agama, tetapi oleh penghar1g Bangsawan, karena bapa saja i- halnja — ja, tocan! Hal jang demikian
gaan dan boedi baik toean'selama
ini,
oe ketoeroenan Bangsawan asli dari
itoe “adalah satoe kebiasaan — satoe
toeari akan saja pertjajai dengan sepe-

4

&

Begitoelah sasiatnja Djamoe Galian, Djamoe Galian terbikin dari akar?
dan daon-daon obat serta rempa-rempa Djawa jang toelen dan menoeroet
betoel receptnja jang aseli, tjoema jang pake Tjap Dewa.
Harga 1 fl. dari 350 Gr. f 3.—, 1 Blik f 0.50 dan 1 pak f 0.10.
Harga terseboet belon teritoeng ongkos kirimnja.
Boeat orang dagang dapet rabat bagoes.

Arendsnest.

olah2 dikeloearkan—disingkirkan—dadilahirkan

21

DJADI MOEDA kombali.

pangkal saja mendapat soeatoe penghinaan — penghinaan jang sangat be-

,,Soepaja dapat dengan djelas sa-

Saja

|

1 Badan djadi keras. 2 Moeka djadi bertjahja terang. 3 Dada djadi
kentjeng. 4 Peroet djadi tida gendoet. 5 Potongan badan djadi singset.
6 Pinggang djadi langsing. 7 Dateng boelan djadi accoord. 8 Pendeknja

Toetoep.

kelahi-

kanlah.....:??

—

2 fr "Ya

Orang perampoean jang sering makan
MOEDA sebab:

Matinee-concert.
Berita Pers dan Oedara.

larat...... I Perbedaan bangsa dan ke
adaan “inilah jang mendjadi pokok-

ja membentangkan riwajat saja ini, ma
ka semoeanja itoe perloe toean ketahoei lebih doeloe, tidak dapat
saja
toean!

&

DJAMOE
GALIAN semboehken:
toelken dateng kotor.

sebelah iboe, kesemoea miskin dan me-

gi toean ketahoei, sebab semoeanja itoe memang
tidak perloe toean ketahoei, boekan?”
Mr. Nakawa menganggoek-anggoekkan kepalanja.
—

&
-

Chotbah Agama Kristen.
Accordeon-muziek.
Matinee-concert.

me-

saja

1

Se

Pemb.

22.00 ,,Au Chat Noir”.
23.00 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.

biola.

Dimana

3
2

Opera concert.

21.00

Merkelbach-concert.

nja!” kata Mr. Nakawa dengan hatihati,
apakah so'al penghinaan itoe
toean anggap
sebagai satoe rahasia tinggalkan!”
nggap
jang tidak boleh diketahoei oleh lain
—- Ja, sebenarnja

Orang?”
,Selama ini —
pan saja!” sahoet:

Pers.

21.10

bangsa apakah saja ini, beloemlah la-

»Dan...... kalau

Berita

19.25 Concert Pau Whiteman.
19.40 Agama Kristen.

19.00 Berita Pers dan Oedara.

ngetahoei, bahwa saja berasal dari Hin

Oleh Zoel.

waktoe.

20.00 Setengah djam Bridge.
20.30 Concert.
6

Permainan

1

2D

15.00 Tiga matjam muziek.
18.30 Hawaiian Muziek.

20.00

2
2

19.25 Lagoe operette.

balah toean teroeskan...!”
-— ,Selama ini toecan hanja

PENGHINAAN.

11.00
11.01
11.40
12.00
12.30
13.20
13-35
14.20
14.30
17.00
17.01
17.03
18.00
18.30
19.06

17.25
17.30
138.30
18.45

17.03 Boenga rampai.

'20.40

Ge€czy.

7

Tanda

Midden-java: Soe-

131 dari 7.30 sampai 2.— atas

Tjepoe 186.

ketjantikan

boeat

Java

di

kesoher

paling

jang

Djawa

Toetoep.

Lagoe Menado.
Lagoe gram.
Berita Pers.
Gamelan Djawa.

25 m.

Djamoe

Dari plaat gram.

Pemandangan Oemoem.

rabaja

KEREN

Dari plaat gram.

roen.

mi 192, Oost

EP.

Dari plaat gram.

14.30 Toetoep.
Bandoeng II 192, Batavia II 197,
P.M.H. 45.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.03 Isi programma.
17.05 Moesik Hawaii.
17.15 Taman Pemoeda.
18.00 Serbi-serbi.

Kasidah

Mevr.

26.10-1939

Populair-Concert.
Symphonie.
Toetoep.
Kemis,18
Jan.

14.15

Kasidah

(III)

waktoe.

Pemboekaan.
Berita Pers.

18.45
19.00
19.20
19.30
19.35
20.00
20.15
21.00
21:r9
23.00

Bersama soerat ini, saja mengabarken bahosa dahoeloe
saja mendapet 2 — 3 boelan sekali, malah 4 boelan sekali.
Sesoedah saja mengenal Djamoe peroesahaan Njonja, jaitoe
DJAMOE LOENTOERR dari boelan November 1938 saja satroesnja mendapet kain-kotor saben boelan dan ditetepken
waktoenja.
Saja nanti tida aken Joepaken kasih taoe pada saja
poenja kenalan-kenalan, bagimaua mandjoernja itoe DJAMOE LOENTOER
Tjap Lampoe.
taja bilang trima kasih
banjak.
Tabe dari spju,

plaat gramophoon (II)

14.00 Lagoe Arab modern.

sembahjang

24.00 Toetoep.
Rebo
17
Jan.
Bandoeng II 192 dan III 50,
Batavia II 197
6.00 Tanda waktoe. Pemb.
6.03 Lagoe Hawaiian Timoer.
6.30 Berita Pers.
6.40 Lagoe Hindustan dan Urdu.
7.00 Lagoe Thai (Siam).
7.20 Berita Pers.
7.30 Toetoep.
Bandoeng II 192 dan III 50
12.00 Tanda waktoe. Pemb.
12.03 Lagoe gamelan Soenda.
12.30 Studio-Orkest.
13.30 Berita Pers.
13.45 Gamelan Djawa.
14.00 Lagoe gambang-kromong.
14.15 Berita Pers.
(oelangan).
14.30 Toetoep.
Bandoeng II 192, Batavia II 197,
PMH 45
12.00 Tanda waktoe. Pemb.
12.03 Lagoe gamelan Soenda.
12.30 Krontjong.
13.00 Lagoe Arab modern.
13.30 Berita Pers.
13.45 Lagoe Melajoe.
14.00 Lagoe gambang-kromong.
14.15 Berita Pers.
(oelangan).
14.30 Toetoep.
Batavia II 197
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
197.03 Isi programma.

Bandoeng.

Muziek dansa.
Koers di Amsterdam.
Tanda waktoe.

18.30 Adzan diteroeskan dengan lafaz

22.00 Muziekv. ,,Silih Wangi”.
23.30 Lagoe Melajoe.

—

Kesoekaran pada pendidikan.
Lagoe Spanjol.
Dari plaat gramophoon.
Mr. A.DE JONG.

Berita Pers.

13.45 Gamelan

233F

hormat,

Berita Pers dan Oedara.
Paramount-theater Orkest.

Pemb.

12.03 Lagoe Djawa.
12.45 Lagoe Tionghoa.
-| 13.15 Lagoe Melajoe.

Isi programma.
Lagoe Tionghoa modern.
Taman Pemoeda.
Kaboedajaan Mitra Soenda.

LAMPOER.

Omroep-Orkest.

Batavia II 197.
Tanda waktoe. Pemb.

12.00

P.M.H. 45.
Selasa, 16 Jan.

(I).

Sguire's Celeste-Octet.
Oentoek orang sakit.
Permainan piano.
Matinee-Concert.
Berita Pers dan Oedara.
Boenga rampai.
Berita Pers dan Oedara.
Toetoep.

14.15 Berita Pers.
14.30 Toetoep.

Batavia Il 197,

Bandoeng il 197,

7

Tanda

Kosambi
Dengan

waktoe.

Berita Pers (oelangan)
Dari plaat gramophoon
Toetoep.

13.45 Gender-concert Djawa.

PENJIARAN NIROM TIMOER.
| Djawa Barat.

—

Dari

12.03 Gender-concert Djawa.

,,Djakarta

Orkest

MENEBOES

Tanda

Bandoeng II 192 dan III 50,

12.00

Pers.

Tanda waktoe.Pem.
| Isi programma.
Orkest Barnabas von
Ensemble.
Concert.

Pers.

TJAP

Gymnastiek.
plaat gramophoon
Dari

Batavia II 197.
waktoe. Pemb.

6.03 Lagoe Malaya Singapore.

13.30 Lagoe Melajoe.
14.00 Berhenti.

20.00 Krontjong
Moeda”.
23.00 Toetoep.

Toetoep.
M. N. 29.
Studio-Orkest.
Mengadji @oer'an oleh Nj.
Siti Noerdjanah Zainoedin
Zain.
Kasidah Arab.
Toetoep.
Kemis,.!t8
an.
Bandoeng II 192 dan III 50.

P.
22.00
23.00

18.00 Lagoe Hindoestan.
18.30 Lagoe Leloetjon.
19.00 Pembatjaan soerat kabar.
19.00 Leloetjon Kwa Toemboe.

23.00 Berhenti.

berlagoe.

Di,

Kiriman

Loear Negeri.

20.00 Cello-Recitel.
20.45 Soeara Paul Robesson.
21.00 Phohi-relay.
21.10 Voordracht.
21.40 Programma sonate.
22.30 Vocaal.
23.00 Toetoep.

Gg

tentang Agama
Persatoean Islam

Berita

Soerat

PAR

memberi
“is

nafkah

kepada
5

anak

MD TS

ME

22.01

kami...

wa

"bab

17.00

Koers di Amsterdam.
Tanda waktoe.

Jan.

16

Selasa,

17.03
17.05
17.15
18.00

21.58
22.00

V.O.R.O.
Y.D.G. 8 golfilengte 89,32M.

17.00 Keterangan
Islam oleh

10.00
10.30
11.30
12.00
13.00

Carroll Gibbons.
Omroep-Orkest.

Lai

2

21.15
21.30

Waktoe Amran mengatakan kalimat
jang belakangan ini — soearanja parau dan pada
kedoea belah matanja
jang masih basah oleh air mata itoe
membajang soeatoe sinar — sinar tji-

ta-tjita hati jang terpendam — jang
hanja Allah sadja berkoeasa menge-

tahoeinja.
— ,Fidakkah
soeatoe penghinaan
arti perkataan jang demikian itoe, me
noeroet pendapatan toecan?”
— »ja, Mr. Amran! Memang betoel
perkataan jang demikian itoe
boleh
kita anggap sebagai socatoe penghi-

naan, tetapi saja pikir itoepo€n adalah
socatoe

kelaziman

poela dikalangan

saban2 bangsa......! e
— Tidakkah patoet menoeroet pikiran toean, djika penghinaan itoe, safa tebOes Nu. 1
— ,Meneboes penghinaan...:..
21”
—— uja) toean!”
—

Tidakkah

balas?”

maksoed

tocan

memSea

MA
| Tender

Lagoe Hawaii.
Taman Pemoeda.
Ketjapi Modern.
Lagoe Hindustan dan Urdu.
Pembitjaraan Cultuur
Tionghoa.
Lagoe Tionghoa.
Mendjawabi soerat dan

— »Akan membalas itoe — menoeroet pendapat saja — tidak ada dja-

lan boeat saja. Tetapi kalau meneboes,..... artinja menoendjoekkan, bah

wa penghinaan jang demikian itoe, boe

kanlah

pada tempatnja

s0...

hampir2

telah dapat saja memboektikannja!”
(Akan disamboeng).

pe

