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,,Ma-

keloear departe-

jang terkandoeng

idalamnja: disitoe bagian (element)

Djepang “soedi ikoet memadamkan
“peperangan di Eropah

“Indonesia praktis tidak ada, teroeta-

ma dibagian leidende dan top-betrekingen,. terketjocali pada departe-

ment onderwijs.

DOENIA.

8.

itoe toentoetan kita: dise(Dari
mcea departement haroes ditanam

Nederland

Roeslan
tak. moengkin

| ja dengan tjara demikian tenaga In-

Boedapest, Rebo (Transocean):
2
Konperensi antara ambassadeur dan gezant-gezant Djepang jang diteri- '
patkan di'Eropah moengkin dilangsoengkan di Zuer-ich, Boedapest dan atau

memoetar roda mesin pemerentahan

na, TE

negeri dengan saksama.

V0

Mag

ah: tentnta,”

(1

'laloe dalam soerat kabar kita ini di-

dapati seboeah artikel tentang ang-

“'katan

pada

juristen

'Macht.

Rechterlijke

Hal ini karena pada boelan

itoe telah diangkat 2 jurist Indonesia
dan 6 jurist Belanda sebagai ambte-

2.
L.

&

Dalam boelan Oktober tahoen jang

Belgrado.i

|

Istamboel,:

“Ministerie

tinggi berharga

tiap 8 orang itoe adalah 2 orang In-donesia “dan 6 orang Belanda. Berhoeboeng dengan angkatan-angkatan
itoe, toean M. Soetardjo, ketoca
telah memadjoekan
P.P.B.B.
dari
pertanjaan dalam Volksraad, bagaimanakah politik pemerentah tentang

itoe

berlakoe

dalam

Toerki, sedang Djerman akan mengambil sendiri barang2 jang dibelinja dari kawannja itoe.
.Perdjandjian perdagangan antara Toerki —
berachir pada sebeloem peperangan dimoelai.

Indone-

“Sedikit.

Djerman jang moela2 telah

hari Toerki-Djerman
bermoesjawarat

|

Roemenia
Londen,

ditjoemboe.

Rebo

ngetahoei

(indruk),

pinan loear negerinja. . Pedato

Chur-

chili jang terachir ini dari semoea spre-

ker mendapat tjelaan.... Pada oemoemnja dapat disimpoel, bahwa Nederland
haroes tetap mendjadi anggota Volken

Bagi kita semoea alasan tadi tidak
masoek akal, bahkan bersifat alasan
jang ditjari-tjari. Karena jang men-

bond, sekalipoen kenjataan, bahwa

naga Indonesia sekali goes mendjadi
amtenar..tinggi, melainkan. meloeloe
penanaman benih dari tenaga-tenaga
. moeda dari golongan academici goe. ma dididik dan ditoentoen demikian
L-roepa sehingga. mereka dikemoedian
hari akan sanggoep dan tjakap mendjabat pekerdjaan jang tinggi tinggi.

lamnja.

x

Roemenia

kepada Djerman.

dikabarkan,

bahwa

pemerin

tah Inggeris mempertimbangkan
oentoek melakoekan penjelidikan di Boekarest hingga dimana eratnja perhoeboengan dagang antara Djerman dan
Roemenia.
Lebih2 jang mengenai soe
al pengiriman
minjak Roemenia ke
Djerman.
Kalangan jang mengetahoei itoe me
nerangkan, bahwa sangat soekar seka
li menjelidiki tentang pengiriman minjak Roemenia dengan besar2an
pada baroe2 ini, jang melebihi daripada
apa jang ditetapkan dalam perdjandjian Roemenia — Djerman.
Kalangan politik di Londen menjatakan ketidak. poeasannja dan menjatakan bahwa Inggeris tidak menjetoedjoei djika Roemenia memberi keama
nan pada kepentingan ekonomi Djerman (why? red.)
Menoeroet kabar dalam minggoe iri
Inggeris akan mengadakan tindakan di
Boekarest, dimana Inggeris akan dapat
memberi gambaran lebih tegas
oentoek memenoehi keinginan dari
Roe-

mendoedoeki lapang minjak
mendjadikan kalangan

ngat chawatirnja.

Galisia,

»: Londen

sa-

Boekarest, Rebo (Tr.-Ocean):
Kechawatiran dalam kalangan Inggeris dan Perantjis tentang makin ra
patnja perhoeboengan ekonomi antara
Djerman dan Roemenia menjebabkan
negeri2 geallieerden itoe mengeraskan
tekanan ekonominja terhadap Roeme-

Dinjatakan, bahwa Churchill

Dari

Boekarest

dikabarkan,

bah

wa pemerentah Inggeris dan Perantjis
telah mengadjoekan
protest terhadap
didirikannja staats-commissariaat oen
toek Indonesia minjak Roemenia.

Pemerintah Roemenia itoe mendapat

menoendjoekkan art. 16, sedang dele
gasi Inggeris di Geneve ketika itoe de
ngan keras menolak oentoek ditjaboei-

Sekarang
timboel alasan baroe
antjaman, bahwa djika meneroes mem
oentoek lebih berketjiwa jaitoe jang
mengenai . angkatan
candidaat-innja.
| specteerend ambtenaar pada Kantoor
Anema menjatakan, bahwa Inggeris KEGENTINGAN DI TIMOER-DJAOEH
yan Arbeid. Angkatan tenaga Indoitoe mengadakan peperangan tidak lain
nesia sebagai Arbeids-Inspecteur itoe
daripada ' oentoek membela kepentisesoenggoehnja soedah beberapa tangammja sendiri.
hoen jang laloe telah diandjoer-anBriet merasa menjesal, bahwa dr. H.
djoerkan dalam Volksraad. Makloem
Colijn jar g mempoenjai pengaroeh be
memang soedah selajaknja. Boekansar diloear negeri, tetapi tidak doedoek
kah kaoem boeroeh jang haroes di- djoega dalam pemerentahan. Briet me
lindoengi oleh Arbeids-Inspectie itoe
njampaikan poedjian terhadap pendjahampir semoea orang Indonesia?
gaan jang dilakoekan oleh Van EmbDJEPANG AKAN BERSIKAP KERAS
den.
Ketika menggambarkan politiek
TERHADAP INGGERIS.
Walaupoen kita pertjaja bahwa
kenetralan Nederland Lohman merasa
Arbeids-Inspecteur
Belanda
akan sangat gembira dengan adanja sikap
Tokio, Rebo (Reuter):
mendjalankan pekerdjaannja dengan
jang baik terhadap Belgia. Dan meMenoeroet harian ,,Asahi Shirnbaik, tetapi tenaga. Indonesia tentoe
nentang Van Embden jang mengatabun”, Djepang telah memberitaakan
lebih mengetahoei dan dapat
kan, bahwa kewadjiban dari negeri ne
hoekan
kepada Inggeris, bahwa
mendengar dengan lebih baik tentang
tral itoe.ialah dengan tidak oesah diDjepang
akan mengambil ,,tindakeboetoehan
dan
keloeh-kesah kapintanja soepaja menjatakan
dalam | 'kan2 jang keras boeat membela
oem boeroeh Indonesia.
Ne
permoesjawaratan oentoek perdamaidiri”,
ditentang kapal2nja jang
Dalam beberapa boelan jang laloe an. Dikatakan, bahwa Nederland itoe |
hendak
berpoelang ke Djepang
tersiar kabar, bahwa betoel-betoel berar dapat bertindak sebagai make- |
dengan
melaloei
Laoetan Pacific:
akan diangkat seorang Indonesia | Taar jang djoedjoer, dan demikian poe
berhoeboeng
dengan
hal ini — de
- mendjadi Arbeids-Inspecteur. Tetapi

Djepang

DILAOET.

Kapal

Inggeris

tenggelam.

Amsterdam, Rebo (Tr. Ocean)
Kini di Amsterdam ramai diperbintjangkan, bahwa Djerman mempoenjai

sendjata baroe jang bertanggoeng dja
wab terhadap karamnja kapal pemboeroe

Geallieerden balas dendam.

nia.

PERANG

Lebih?

berhoeboeng - dengan
berita-berita
jang menjatakan, bahwa Djerman telah

da-

sar pendirian badan pergaboengan itoe salah. Dari semoea spreker nam
pak
sympathienja
terhadap Finland
dan
menjeroekan
oentoek memberi
bantoean kepada Roode Kruis di Fin
land. Kropman memoedjikan oentoek
mendirikan buro goena keroegian peperangan dilaoet. Van Lanschot berpendapat, bahwa alasan timboelnja pe
rang itoelah perdjandjian Versailes,
dimana
Nederland tidak ikoet dida-

. Gjadi goegatan boekan angkatan te-

oleh kalangan opisil, bahwa Roemenia
akan
memberi konsessi minjak jang
penting kepada Djerman jang berkenaan dengan pengeloearan minjak dari

torpedo

Inggeris,

,,Grenville”

dan

,Exmouth”.
Menoeroet kabar
poeblik Inggeris
sangat chawatir karena
njata-njata admiraliteit Inggeris
terpaksa mengakoei, bahwa kapal pemboeroe

torpedo

,,Exmouth'

'telah

ka-

ram karena melanggar perioek api atau
dikena torpedp.

Lebih landjoet
den dikabarkan,
ngan

,,Exmouth”

Menjerang kapal U.
Paris, Rebo (Havas):
Kemarin telah diadakan serangan la
gi hingga doea kali terhadap
kapal2
selam Djermari. Dalam kalangan jang
koeasa dibagian marine orang menerangkan, bahwa serangan itoe telah di
lakoekan oleh kapal2 Perantjis,
sedang serangan lainnja oleh kapal2 Ing
geris.
Giliran kapal Noorwegen.
Kapal Noorwegen, ,,Sydfold” didekat pesisir Schotland telah melanggar
perioek api atau dikena torpedo..
De
lapan belas anak kapalnja mendapat
pertolongan.

(Havas):

Dari Londen oleh kalangan jang me

menia.

Churtchill ditjela Nederland.
Den
Haag, Rebo (ANP):
Ketika... Senaat membitjarakan tentang
oeroesan loear negeri dan begrooting
1940 pertama disampaikan
poedjian' kepada minister2 akan pim-

tidak ada jang
bisa optreden”,
tidak
24.
Nata
melamar dan sebagainja.
—.

NIAT

sterling.Perdjandjian

kan.
Ketentoean dari perdjandjian itoe ialah mendjadikan keoentoengan bagi
Toerki. . Djerman menanggoeng segala resiko pengangkoetan, djika sekiranja dirampas ditengah djalan.. Dan poela dalam perdjandjian itoe dinjatakan,
bahwa Djerman akan mengangkoet barang djoealannja sampai di pelaboehan

tiapstahoen 8 orang, sedang dari tiap

perasaan .

1,5 miljoen pond

waktoe jang tidak dite

bahwa dalam teori orang memboeka
pintoe oentoek tenaga. Indonesia tetapi dalam praktek menoetoepnja rarat-rapat. Alasan moedah ditjari dan
misalnja...... tidak tjakap,
(didapat

:

(Reuter):

“Ikatan terseboet boekan hanja boeat Toerki akan ada mengadakan permoesjawaratan dengan Djerman. Adapoen mak
-tahoen 1939 tetapi dari semoea pela- | soednja . oentoek mengadakan. perdjandjian dagang. Dan pada ketika itoe
mar-- (sollicitanten) 2Y ang 24 djoega akan ditanda tangani perdjandjian penoekaran barang2 jang paling
:

. menimboelkan

,

Rebo

ceroesan perdagangan mengabarkan, bahwa sedikit hari lagi

api

bantoe Djerman dengan mengirim minjak diloear kebiasaan, maka negeri itoe nanti tidak akan dapat lagi barang
hasil pabrik dari Inggeris dan Perantjis. Sedang kini siboek dilakoekan
permoesjawaratan clearing antara Ing
geris dan Roeinenia di Londen, dengan
langsoeng telah dimoelai diadakan tekanan terhadap Roemenia.

itoe soeal aksi menoe-

TOERKI — DJERMAN BERMOESJAWARAT.

sia, karena lebih dahoeloe pemerentah telah menjanggoepi pada Volksraad oentoek mengangkat tenaga-tenaga Indonesia disemoea departement. Pertanjaan ini sampai kini beitoe
Kesemoeanja
loem didjawab.

.

permoesjawaratan

diadakan pada achir boelan Februari.

naar ter beschikking pada Rechterdijke Macht. Menoeroet kabar dari
isoember jang boleh dipertjaja, ang-

angkatan kaoem academici

'

Dan-roepanja dalam

djoe. perdamaian dari.Amerika Sarikat, Italia dan Vaticaan akan didjadikan
bahan roendingan... Demikian-berita jang didapat dari nieuwsagenischap opisil dari.Hongaria jang soembernja dari Beigrado termoeat dalam soerat kabar
,Politica”. Dikabarkan, bahwa Djepang akan toeroet poela daiam aksi
menoedjoe
perdamaian itoe. 'Konperersi jang hendak diadakan moengkin

boeat tahoen
“orang jang dibagi-bagi
1939, 1940 dan 1941. Djadi boeat tiap

(

Iran,

DJEPANG DENGAN KEGENTINGAN EROPAH.

dan sanggoep ikoet

“dapat

menjerang

Irak, Afghaniston ?

|. bibit Indonesia setjoekoepnja, soepa“ 'donesia

tjela keras pedato Churchill

tama kali, dimana semoea anak kapalnja tidak seorangpoen jang hidoep.

oleh Reuter dari Lon
bahwa

kedjadian

itoe

adalah

“de

kedoea

kalinja dalam minggoe ini, bahwa ka
pal pemboeroe torpedo Inggeris diteng
gelamkan
Dan poela kedjadian jang
kelima kali sedjak timboelnja peperangan. Sedang itoe djoega adalah per-

akan mengambil

Makloemat Djerman.
Berlin, Rebo (Reuter):
Oberste
Heeresleitung
mengabarkan, bahwa

kapal Inggeris

telah karam

di Laoetan Oetara.

,,Exmouth”

Makloemat
Perantiis.
Paris, Rebo (Reuter):

Makloemat pagi mengabarkan, baiiwa salah satoe dari post jang ditempat
kan sepandjang Lauter telah memoekoel moendoer-pehak moesoeh setelah
dilakoekan pertempoeran.
Pesawat Djerman beraksi.
Helsinki, Rebo (Reuter):
Tentang
penerbangan penjelidikan
dari pesawat2 Djerman lebih landjoet
dikabarkan, bahwa mereka telah mela
koekan penjelidikan diatas poelau2

Shetland.

Pesawat2

disitoe 2 djam

Djerman

lamanja,

dan

tinggal
laloe

ter-

bang kembali.
Roepanja jang diintjar
jaitoe kapal2 pelajaran..
Seboeah pe
sawat telah melemparkan bom 2 boetir terhadap kapal jang ada disebelah
timoer. tetapi pelemparan itoe tidak ke
na. Pesawat jang lain dengan poela
tidak berhasil telah melakoekan bombardement
terhadap stoomer didekat
pesisir tenggara. Sedjak timboelnja pe
perangan poelau2 Shetland itoe telah
mendapat serangan 13 kali dari pesawat2 Djerman.
Kapal

dagang

Stockholm,

dipersendjatakan.
Rome

(Tr.-Ocean)

Dalam
berita jang datangnja dari
Londen
jang
dikirim
kepada
s.k.
,Svesnka Dagbladet”, maka dikabarkan, bahwa

50 pCt. dari semoea

kapal

dagang Inggeris kini dipersendjatakan.

Sebagai kebiasaan kapal dagang Inggeris dipersendjatakan dengan meriam

dari:12 cm, dengan granaat jang be-

ratnja 22,6 kg.
Kekoeatan dari sendjata itoe sampai 16 km.
Oentoek pelajaran di pesisir dan oen
toek perdjalanan ke negeri2 Oetara kapal2 Inggeris itoe dipersendjatakan de
ngan alat penolak serangan oedara da
ri 7.6 cm. dengan lepasan meriam jg.
5,4 kg. beratnja.
(Lihat samboengan di pagina 8).

tindakan

keras boeat membela diri

la haroesnja tawaran oentoek mendja

. pada boelan December 1939 dan boe“Ian ini kita mendapat kabar tentang
| angkatan

5 candidaat

Ambtenaar

di perantaraan. Lebih landjoet dite- |
rangkan kesalahan principieel dari So- |

Inspecteerend

dan dari djoemlah

vjet Roeslan di Volkenbond. Heldring
oesoel Kropman oentoek
mendirikan buro goena pengganti keroegian karena perang laoet.

itoe .menjokong

didapati 4 academici' Belanda dan 1
Tionghoa. Djadi...... orang Indonesia
nihil bin nol besar!

1... Soenggoeh

..

terlaloe. Apalagi

kare-

'licitanten sebanjak itoe didapati seorang jurist Indonesia, jang beker-

bahwa Nederland hingga kini

. dja in vasten dienst pada negeri, tetapi karena digadji dari 25 millioenfonds dia sekarang dalam wachtgeld.
Katakan Indonesia tidak ,,matang”

Maan

Terlaloe!

|
Kk
opal

"V3

memisahkan

Me

MN

eNopaMiha
1

masih

djoega tucndjadi anggota Volkezbond.
Pada tanggal 25 Januari (hari ini. red)

Van Kleffens akan

memberi djawaban

terhadap semoea pembitjara2 ini.

karena salah sendiri. Padahal sebe-

kokinja.

Vonisk. mentjela pedato Churchill,
dan menjatakan perloenja oentoek me

megang tegoeh pekerdjaan sehari-hari
dari Volkenbond.
. Van Yessem merasa sangat menjesal,

| na kita ketahoei,bahwa diantara sol-

toelnja salahnja jang memasak alias

mikianlah

ti

HR u
6
:
KENA

.. Minjak Roemenia ke Djerman.
“Lon

en, Rebo Haa

Dalam kalangan politik Inggeris di
njatakan kechawatirannja berhoeboeng

dengan berita jang beloem ditegaskan

|-

diberitakan lebih Ian-

djoet — tadi malam keterangan2
ini poen soedah disampaikan oleh
menteri — Arita kepada ambassaaa
Inggeris, Sir Robert Craigie.

Lebih djaoeh

MANGA

diwartakan poe-

“ta, bahwa Arita dalam hal ini te-

“lah mengambil sikap keras terha.dap Craigie. Poen didjelaskan
“poela,.
bahwa bilamana timboel
nkedia
jang tidak menjenangkan” lagi, jang bentoek seroepa

dengan jang soedah2 itoe, maka
hal inipoen, baik opisil maoepocn
tidak opisil, akan
an
hati sanoebari Djepang dan sa. ngat boleh djadi akan membawa
akibat boeroek perhoeboengan2
antara Djepang dan Inggeris.
Selandjoetnja djoeroe-bitjara da
ri Gaimusho Mona
Oeroesan
| Loear-Negeri

jepang) menerang

Permoesjawaratan
dengan Haelifax
kan, bahwa penahanan atas kapal
,Asama Maru” oleh pehak Inggeris itoe sangat mentjolok mata Dje
pang,
karena
sebenarnja
hal
ini terdjadi ,,dibelakang bajangan
goenoeng Fuji jang soetji” itoe.
Permoesjawaratan dengan pembesar2
angkatan laoet.

Tokio,

Rebo (Reuter):

Sementara itoe Departement Oeroesan Loear-Negeri telah melakoekan per
moesjawaratannja
dengan pembesar2
dari angkatan taoet, berhoeboeng dengan
akan
adanja tindakan2 jang
moengkin akan diambil terhadap ada-

nja kegiatan angkatan laoet Inggeris di
Laoetan Pacific itoe, sedangkan ketika

itoepoen soedah dilakoekan pertoekaran pemandangan “tentang tindakan2,

jang perloe dilakoekan berhoeboeng de
ngan adanja penahanan kedoea, ja'ni
terhadap kapal Djepang ,,Tatuta Maru”, jang telah ditahan dan diperiksa
oleh seboeah kapal perang Inggeris.
Permoesjawaratan
“Londen,

dengan

Lord

Halifax

PEMERINTAH INGGERIS AKAN BEKERDJA KERAS?
Lomden, Selasa (Reuter):
Walaupoen nota Djepang, dalam mana dinjatakan tentang protesnja berhoeboeng dengan adanja penangkapan
atas 21 orang
Djerman jang ada di kapal ,,Asama Maru” itoe, nota mana jang kini sedang dipeladjari dengan masak2 oleh Pemerintah Inggeris, ma
ka ta? moengkinlah kiranja, bahwa
Inggeris akan bekerdja keras ber
hoeboeng dengan adanja desakan
desakan Djepang jang sangat hebat itoe.

Kedjadian

ini di Londen

dianggap

orang sebagai soeatoe kedjadian jang
sangat bersesoeaian sekali dengan Vol
kenrecht oentoek menangkap
orang

pereman Djerman jang
koep oesianja
oentoek

soedah tjoemelakoekan

Halifax.

dienstplichtnja,

Rebo

ngan militer dan kini orang masih mem
poenjai perasaan ragoe2, apaka Amp.
geris, dalam haknja itoe, akan 1 O-

(Havas):

di Departement

jang

soedah

diboleh-

kan mengambil bahagian dalam

Ambassadeur Djepang, Shigemit
s u, pagi ini 40 menit lamanja telah me
lakoekan permoesjawaratan
dengan
Lord

san Loear-Negeri berhoeboeng dengan
adanja ,,Asama Maru Affaire”.
Kala
ngan2
Djepang menerangkan, bahwa
permoesjawaratan ini dilakoekan
de
ngan oedara jang menjenangkan.

Oeroe-

bah

sikapnja.

sera-

PEMANDANGAN
soedah terpental ja

““Motor.motornja

ARMADA

pa

sajap kanannja

“| poela, sedangkan
tah.

DJERMAN

SIAP.

" Didjendela 4 itoe sekarang masih

GILIRAN DJEPANG.

Sjarikat pegawai perniagaan Indo-

membawa

jang

kaoem

,,/pere

acetan tidak dja— man” Djerman, dilsen
diri telah ditaoeh dari Djepoen

dan 21 orang
han oleh kapal Ingger's

kekapak IngMP ahkan Lgu
Djerman dipind
:
n
ora
G4
3
e
ito
p
ka
ng
na
me
Pena aa
Gn
n
ma
er
g-orang Dj
ialah, karena oran ang jang halan
Or
gan
Or
itoe ialah
mendj :
a
nj
ri
ge
ne
ke
poelang
menoeroet kata
serdadoe. Adapoen Jang diangkoet
g
Diepang, Orang-Oran
ngnja itoe tidak

lain ketjoeali ora

ereman”

oran

nesia.

Djepang ,Asama Maru”

APAL

djoea.

rang orang beraa peikanlah seka“to
Ka
e.
ang hal

debat tent
Inggeris
Boleh djadi alasan p-tiap burger
benarnja,

tia

karena

Djerman serdadoe djoegd.

an Djepang.
etapi lain pendapat “toe dianggap

en ama seroepg Djepang, aP4
bagi
soeatoe kehinaan
hwa Djepang 7dba
t,
nga
dii
ka
lagi dji
nnja dengan Djer
pat perkoeboenga

»s ANTARA” mengabarkan, bahwa
di Djakarta pada hari Minggoe tang
den
rika
didi
telah
gal 21 Jan. 1940,
perhimpoenan Sjarikat
ngan opisil.
iagaan Indonesia dePern
wai
Pega
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Didalam zaman perang ini, tak dapat dioengkiri, bahws, tentara angkatan laoet Djerman beroleh banjak succes djoess,
Armada mendjadi terkenal, karena kebeyantannja masoek kedalam-pang
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PEMANDANGAN
tindakan demikian, soeal rahasia dapat kiranja diselesaikan dengan djalan rahasia poela. Dan penoelis jang
sementara menjimpan beritanja, tidak oesah berpendapat
koerangnja
pamor keoeloengannja sebagai journalist.
Karena
“djika saatnja tiba,
tentoe nampak pahala jang datang
dengan
sendirinja, bagi perboeatan
jang berdjasaoentoek keselamatan
negeri disini.
Tetapi apakah jang diperboeatnja
oleh penoelis pada waktoe kini?

Dalam pers poetih, “Java Bode”
' beroelang-oelang dimoeat kabar ten“kebotjoran dalam oeroesan ra
1

2 tentara.

| Berita

itoe menimboelkan

:

pembi-

tjaraan ramai di Bandoeng dan seki-

tarnja. Jang kesemoeanja dapat disimpoel dengan ,rasa tidak senang”

| dikalangan Indonesia.
t
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Apakah gerangan

jang menjebab-

kan timboelnja rasa itoe?

. Berita diatas beloem

Dengan setjara menjolok berita
itoe ditampakkan. Jang sarinja me-

. 81 tadi disampaikan kgpada pembe| Sar pemerentah.

Dan dari wanita itoe
telah disampaikan kepada
Kabar terbelakang jang
“oleh pers poetih diatas
“bertjampoer tangannja
2. lam perkara ini. Hingga

KEWADJIBAN.
Oentoek menjeboetkan beberapa kewadjiban jang beroepa
menjokong kewadjiban : Membesarkan. studiefonds,
Menjo-.
kong Pergoeroean bangsa (Pergoeroean Rakjat dan' Taman
Siswa),

berita tadi
orang lain.
diseboelkan
menjatakan
Justitie dawanita dia-

- tas dari Bandoeng haroes ke Batavia.
.Perloe oentoek didengar keterangan-

"e nja
,
Sekian
tentang
berita masakan
pers poetih itoe, jang sampai berhasil menarik tangannja Justitie.
Goena menjelidiki kebenaran beri.ta, maka pada hari Sahtoe dan Ming-

hoekoeman

tentoe akan

goe jang”baroe ialoe. ,,Pemandangan”

telah
melakoekan pengoesoetan dikota soember timboelnja pergempaKan
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Betapa
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dari penjelidikan
itoe?
Djika hendak dikata dengan singkat, demikianlah: ,,apa jang ditoedoehkan
kepada wanita itoe, tidak
lain
daripada berdasarkan fitenah
belaka”.
Kalangan disana sangat menjesal
atas perboeatan penoelis berita. Karena dengan tidak mengingat peristiwa Goenia dewasa ini, telah mengabaikan rasa tanggoeng djawabnja.
Djika
benar-benar hal ini terdjadi,
mengapakah ia tidak redla berkoerban memberi ,,news” itoe kepada pehak jang berkoeasa. Hingga dengan

seberat-beratnja

1940, di Schouwburg.

Oentoek

pemeriksaan

dengan

harga-harga

poekartjis

boleh kita oemoemkan sekarang,
goena djaga-djaga, menetapkan
begrooting boelan depan.
Loge
Parket
Frontbalcon

:..

Parterre

Ff.
RATE
».

:

Tepi
djagaan

2—
RA,
0,80

Lea

Stalles
Zijbaicon
Menjediakan

Gambar

6)

tempat

ke-

West

salah

MANA M5,
Naa
zaal f 0.20
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I, Struiswijkstraat

(pav.)

Sluiswijk
3J0ERHANOEDIN,
Straat No. 33.
SOEJONO- HADINOTO, Tangkoebanprahoe Plein 8,
PRAJITNO, Goentoerw. No. 82
Mr. HENDROMARTONO,

loeas hingga

Kerkstraat

CLUBHUIS
PPPI., Pergoeroean-Ra'jat) Kramat No. 174
“Gg.

(Kwitang).
MOETOLO,

Kembang

34

Dr. ten Boschweg

No. 4,

Ch. SALEH, Gg. Kesehatan VI
No. 9,
,
“SOERJADI,
Kb.
Katjang
II
No. 93,
TAMAN-SISWA,
Kemajoran,
S. RADJAB,
Petjenongan 23
(Telefoon No. 849 WI).

tjepat dan teliti

dilakoekan.
Officier jang tidak dapat memegang rahasia haroes mendapat ganGjaran jang setimpal (M.G.)

satoe

annja dalam sidang Lagerhuis,
apakah Premier soedah mempoe-

Persekoetoean

tadi mengharap de-

njai keterangan?

ngan sangat soepaja kaoem moeslimin di Indonesia menjetei radionja
via Singapore.

djoega tentang pendaratan pesa-

Nahdatoei Gelama.

sk

Kring B. doeri Mr.-Cornelis.

At

MASIH

LA

U T aa

BO

LE ami

MU.» WN, Pa MBA

Mo

Bh

KEROEH DI TIMOER
DJAOEH.

sPengadjia ko NO
Kring
Bb dora
Dengan keactipan t.t. Ab. Rachman, H. Hasan dan H. Sapiis telah di
adakan pengadjian jang dimoelainja

Djepang dan Amerika.
Washington,

Selasa

(Havas):

Ambassadeur Djepang,
Bore
nouchi, ini hari telah mengadakan
permoesjawaratan lama sekali de-

ngan vice-minister Oeroesan

Logar-

|

benar sekali, dalam mana dinjatakan, bahwa akan dioemoem-

kan soeatoe kepoetoesan, dimana

akan
diterangkan, bahwa beja
pemasoekan barang-barang Ame
rika jang soedah lama berdjalan

tidak

mempoenjai

dipimpin oleh t, Moechtar. Amerika

ar litoe

an dipimpin
Senen

PERANG FINLAND-ROESLAN.

gann
en.

apoeskan

- Pakih . @oer'z

dipimpin oleh t.
“3

Bagi pengadjian malam
Minggoe berganti-ganti berter

roemah anggautanja dan peng

Sjarikat dan kesemoeanja

Makloemat

Gikeloearkan dengan mempoe- 1 mengabarkan,

sinki,

bahwa

zine

goena

mendapat

|nomie,

sesoedahnja

maka

kini

Departement

pat
di: |

Artillerie

'Djepang masih tetap tidak m

oentoek mengadiar
akan tetapi waktoe dan tem
!
dak mengizinkan.

Tiongkok itoe.

S6:

'goedang2

dari Sovjet Unie kini telah

hilang. A-

dapoen disebabkan karena dengan ada
nja peperangan Finiand dengan Roes-

senapan

1mesin.

TWEEDEHANDSCH BRONS
TOR
dengan
kekeeatan 30

Roerat2

pada

1

no.

1094

MO.
P.K.

ini soerat

kabar.

PEMBERI

TAHOBAN

Voorzitter Stemkantoor Provincisle
Raad Djawa-5arat memberitahoekan, tanggal 30 JANUARI 1940 poekoel 9 pagi digedong Provinciale
Raad di BETAWI skan diadakan
zitting
oemoem,
ocentoek mengisi
lowongan dalam golongan rs'jat asli
boekan Nederlander diraad itos, terdjadi karena anggota tosan R.A.A.
SOBRIAMIHARDJA berhenti.
Voorzitter
s1

E.A.

terseboet,

VOORNEMAN.

poen isteri)
atau

tamatan

Kweekschool

centoek

ditempatkan

H.I.K.,

di Sekolah

Moehammadijah

ke 2 di

Tegal, moelai 1 Februari 1940.
Soerat lamaran dengan disertai
diplomanja soepaja dialamatkan kepada
Pengoecroes
Mochammadijah
b/g Pengadjaran Tjabang TEGAL.

lembek, dimana menoeroet doe

gaan orang serangan dari pehak
Sovjet Roeslan terhadap Iran, Irak dan
Afghanistan akan tidak moengkin.
Seorang terkemoeka dari Iran menerangkan kepada koresponden
Havas, bahwa
berita2 jang menjatakan
perpoesatan tentara Roesian atau Iran
dibatas
Oetara itoe sebenarnja tidak
ANGIN RIBOET JANG HEBAT.
beralasan.
Dari soember jang boleh dipertjaBeberapa hari berselang di Padaheja didapat kabar, bahwa Djerman berdaja centoek mendjadikan Taheran se |rang meradjalela angin riboet jang hebagai poesat propagandanja di Oetara bat sangat. Berpoeloeh-poeloeh roemah
dan Tengah.
Tetapi karena pemeren binasa, sedangkan beberapa pohon jang
tah Iran hendak memegang tegoeh ke roeboeh oleh angin jang tak terhingga
netralannja, maka banjak agent-agent besarnja itoe menimpa roemah. Beranasinnal-sosialis jang terpaksa
me- pa besarnja keroegian beloem dapat di
tentoekan.
ninggaikan negeri itoo.
main

J—a

MELAHIRKAN 4 ORANG BAJ.
Seorang iboe anak negeri didesa Pale-

NEDERLAND.
Begrotiag 1940,

Den

Haag,

Didalam

23 Jan. (ANP.)

Memorie

van

Antwoord

dalam Senaat dalam soal Begrooting
kolonien, maka
manteri Welter mengakoei keterangan, bahwa sebeloem
tiba waktoenja bahwa perkoeatan

atoeran
daiam membagi-membagi
ongkos2 lagi akan direndahkan.

bombar

dah telah melahirkan 4 orang anak baji

dalam waktoe jang sama. Baji itoe semoeanja anak lelaki.
Iboe dan anak berada dalam keadaan
sehat walafiat.
BANDJIR
Oleh

karena

banjaknja

Toecan T. Hamzah.
Kiriman toean itoe tidak dapat kita moeatkan semoea, oleh karena me
ngingat kehangatan pengoemoeman
dalam soerat kabar harian (dagblad)

pemberian kabaran itoe soedah ter-

laloe lama,

:

Jang kita moeatkan tjoema seba-

gian dari kiriman. Kirania makloem.,

hoedjan

jang

lebat-lebat dan tak ada berhentinja itoe
pada
'achir-achir ini, di Tjisair sedang
bergelora bandjir jang agak besar, Beratoes-ratoes baoe sawah kerendam air.
Djalan
provincie
dari Bandjar
ke
Batoelawang jang mendapat keroesakan
sedikit
oleh karena
bandjir ditoetoep
boeat sementara waktoe oentock segala
kendaraan. Keroesakan jang ditimboelkan oleh bandjir itoe besar sekali.

KABAR

Disebelah

'dipoekoel moendoer. Pehak” moesoeh
Seorang:
orang anggota
Iis “meninggalkan barjak kekalahan. Tenjang socialistisch, Price, sore ini
tara Finland meroesak 7 tank.
Dilain?
|soedah memadjoekan pertanjaSektor terdiadi pestamocran patroeli.

di

mendjadikan tenaga Roeslan ber-

tambah

se-

timoer laoet danau Ladoga sepandjang
meneroes dilakoekan pertempoe"hari
at dengan hebatnja.
Dimedan timoer
pehak moesoeh rhelakoekan serangan
terhadap berbagai tempat, teroetama
Kollaanjoki, Aittojoki, Segenap serangan

mendjaga,

MAOE BELI

h | dement dengan berhasil bagoes terhadan
|sikapnja terhadap kepentingan2nja dap benteng2 artillerie Roeslan

malam Senen choesoes bertempat di (dan djoega terhadap keradjaan2 jg.
roemah t. H. Hasan dan di Soerau soedah memasoekkan tanda-tangandalam Perdjandjian Sembilan |
: Moechtar, neng
ada jang berha
berha| nja
Negeri di
dai

Finland. melakoekan

tak moengkin

per-

habis perdjan- lakoekan antara Summa dan Muolajaer
vi jang semocanja dipoekoel moendoer.

“dan kirkan sadja oleh Amerika, bilama

Djerman

pen-

Djerman

ben-

dagangan menerangkan, bahwa Sovjet
Unie pada 11 boelan pertama2
pada
tahcen 1939 telah memesan 2 vat ben
zine goena pesawat.
Pada ketika itoe
Sovjet Roeslan benar membeli 883.000
vat benzine jang lain.
Karena Roeslan loempoeh.
Beyroeth, Selasa (Havas):
Berita2 dari Iran menoendjoekkan,
bahwa
kechawatiran jang beberapa
waktoe timboel disana terhadap sikap

lan,

bangsa

dari Amerika

sebab-sebab jang moeng- tangan dengan tentara darat dengan di

|Gjian dagang itoe, jang masih dipi.

Abi! Rachman dan SMAN Ma
satoe goeroe lagi

Roeslan

pesawatnja

tin akan menimboelkan sanctie eko- | bantoe oleh artillerie. Serangan itoe di

H. Moel

jat. Inipoen kepada t. H. Hasan

pehak Finland semalam
bahwa ditjerotjok Kare

lia oleh moesoeh telah dilakoekan

sehingga

diatas: seorang serdadoe Djerman

armada
Hindia
mengsorteer effect
dalam oeroesan perlocasan personeel
dan biaja2 exploitatie, maka atoeran-

' Pertempoeran sekitar Ladoga.
Helsinki, Rebo (Tr.-Ocean):

keinginan

jai keinginan, soepaja dapat meng-

oleh t. Hasbie, ma

pengadjian

Mussolini.

Rebo (Reuter):

iman.

itoe, malam Rebo pengadjian, Oesoel | .oentoek
memberi toesoekan kepada
gentoe
dan
hadis

mendjamin

lebih doeloe bertempoer dengan Djer-

“toe, akan dipertahankan djoega.

pang

Hitler

Paris,

kepentingan Italia dan Hongaria, dengan dalam daja oepaja ini tidak ter:

pendoedoek B. Doeri pada tiap2 wak 'sebagai soecatoe boekti, bahwa Djeenja

berdekatan dengan

' Adapoen didalamnja dinjatakan, bah
wa Sovjet Roeslan tidak seKali2 akan
sanggoep oentoek melanggar soeasarna

jang telah laloe dengan | ' Sikap dari Horinouchi ini, dalam

malam Minggoe pengadjian
Al

jang ta-

di

»Le Petit Parisien”” mengabarkan da
“ri Berlin, bahwa menoeroet kabar Rijks
kanselier
Hitler telah menjampaikan
djaminan jang pasti kepada Mussolini.

penoeh perhatian dari anggauta dan 'kalangan politiek Amerika dianggap

toenja mengadji. Adapoen w

didaerah

Inggeris atau

Inggeris dan djika hal ini ada be
nar, apakah orang soedah mema
djoekan protesnja kepada pembesar2 Djepang..
:
Berkenaan dengan pertanjaan
ini Premier
Chamberlain mendjawab,
bahwa segenap pasoekan? Djepang pada tanggal 31
December jang baroe laloe soedah
memoendoerkan
diri dari
tapal-batas
Hongkong
dan
Kwantungf
dan bahwa
Lord
Halifax beloem menerima berita
. tentang:
pendaratan
pesawat2
terbang Djepang didaerah Inggeris itoe.
——0——
(Samboengan dari pagina 1)
-

Negeri, Berle, jang memegang pimnja .Diantaranja t. Z. Arifin Consul
pinan dalam State Departement, seN.O. dan Rois H. Moehd. Zen. Per- lama Cordell Hull dan Summer Wel
temoean itoe dipimpin oleh t. Sabeki. les meninggakanl koersinja.
Laloe diserahkan kepada jang menoe
Ketika ia hendak bertolak, maka
lis t. H. Hasan oentoek menerangkan
ambassadeur terseboet telah membearti Hari Raja dan @oerban. Dianta- ri keterangan djelas kepada wakil2
ranja hari Raja Adha ini boekan oen- Pers, bahwa ia mengharap, soepaja
toek orang jang soedah mendjadi perhoeboengan
dagang
jang biasa
Hadji sadja, akan tetapi choesoes itoe antara Djepang dan Amerika,
kepada orang Islam jang beriman. sesoedah perdjandjian dagang pada
Sesoedah itoe laloe diadakan perdja- hari Djoem'at, tanggal 26 boelan ini,
moean santapan jang dihadiahkan o- habis, masih teroes. meneroes diperleh toean H. Hasan kepada hadirin
tahankan sadja sebagaimana biasa.
dan pertemoean itoe ditoetoep pada
Herinouchi selandjoetnja medjam. 11,15 pagi dengan selamat
nerangkan djoega, bahwa berita
(Ardjo).
berita pers dari Tokio itoe
ada
339

pada boelan

wat2 terbang Dje
palbatasnja

Pada hari Minggoe tanggal 21—
1-40 oleh N.O. terseboet diadakan
pertemoean hari Raja jang dimoelai
nja djam 9.30 pagi bertempat
di Soeraunja t. Moechtar B. doeri G. V. jg.
dikoendjoengi dengan sangat penoeh
perhatian dari ketoea2 dan pemoeda-

.

Dje-

pang ditapal batas . Hongkong,

Ben

Oleh

tjoekoep ten-

tang perloeasan pasoekan2

koekoeh,

tepi di Djerman.

Djoealan benzine Amerika,
Washington, Selasa (Reuter)
Berhoeboeng dengan berita dari Hel
Sarekat,

Perkawinan dalam Islam.

sangat

Tidak perdoeli oedara djelek.
Helsinki, Rebo (Havas):
Sekalipoen keadaan oedara sangat
djelek, tetapi kemaren Roeslan melakoekan serangan terhadap 10 berbagai
kota disebelah tenggara dan oetara da
ri Finland. Sebagai akibat dari serangan itoe terdapat beberapa orang jg.
mendapat loeka2, sedang. ada ki. 900
gedoeng jang dihantjoerkan.

No. 39 Mr.-Cornelis

SAJONO,

didjaga dengan sangat awas. Cedjarnja

Selain pertempoeran patroeli dan artillerie tidak ada berita penting lainnja.
Di Finland Oetara pehak moesoeh kemaren
telah melakoeckan bombardement terhadap daerah Nurmes dan lain
diterima ada 21 orang jang mati dan 21
orang jang mendapat loeka.
Dilain2
bagian Finland hanja terdjadi pertem
poeran jang tidak seroe dari pehak ke
koeasaan oedara moesoeh. Pesawat2
Finland
melakoekan penjelidikan dan
bombardement dengan berhasil bagoes.

4.

SARWONO

pantai Djerman
negeri Djermanpoen

buhwamoesoeh.
merasa tenteram, karena jakin,
bisa menjerboe kedalam negeri Djerman.

(Plaatsbespreking balcon f 0,10
Dimanakah
dapat membeli
kartjis moelai sekarang?
SOETJIPTO,
Matraman kade-

soeal perkara jang sama sekali tidak
mempoenjai sangkoetan dengan kebotjoran ini.
Keterangan
diberikan
demikian,
karena menoeroet berita dari soerat
kabar itoe, wanita tadi mempoenjai
hoeboengan perkara lain. Jang sama
sekali tak berantaian dengan toedoehan
jang sebermoela mereka tjoba
adjoekan. Pendek kata dalam oedara
kegentingan ini sangat
dipoedjikan
kepada pemerentah dalam tiap tin-

dakannja

memoedahkan

olik, maka

pada
officier
itoe. Karena terang
njata ia tak koeasa lagi memegang
discipline. Dan patoet kiranja wanita tadi ditarik sebagai saksi jang
pertama. Tetapi djangan lantas melakoekan

Membantoe ' oesaha

bangsa (K.R.I. dan Kongres Ba
sa Indonesia).
Siapa jang memikoel kewadji
ban ini?
Stoeden Indonesia dalam gaboengan P.P.P.I.
Mereka memainkan tonil SAN
DYAKALA
NING MAJAPAHIT, goebahan Sanoesi Pane,
nanti pada tanggal 10/11 Febr.

kebenarannja, hanja bersifat toedoehan. Sedang ia telah menimboelkan
pasa keinginan dari pendoedoek oentoek
mengetahoei doedoek perkara
sebenarnja. Sekalipoen dalam penjelidikan mereka itoe tak didapati tanda-tanda tersangkoetnja wanita InGonesia tadi.
Nampak disini apa akibat dari terboeroe nafsoe dalam mengangkat pena.. Sedang
menoeroet keterangan
beberapa pehak bertjampoer tangannja Justitie, boekanlah karena hasil
saran-saran berita diatas. Melainkan
pehak jang tertoedoeh memoedjikan
diri oentoek diselidiki. Dan sedia poe
la memberi keterangan tentang timboelnja perboeatan fitenah itoe.
Kini tentang
soeal orang dalam
jang menjampaikan berita keloear.
Djika benar-benar keterangan itoe di
berikan dengan hati-bebas, maka pemerentah
perloe
agaknja memberi

lempar sebanjak toedoehan kepada
seorang wanita bangsa Indonesia.
. Olehnja dinjatakan, bahwa seorang
bekas
isteri Boepati telah berhasil
. mengetahoei keadaan rahasia defen$
| sie. Dapatnja demikian, karena wa3 hita itoe terlebih doeloe diberi tahoe
“oleh pembesar militer. Sebeloem soe-

K3

:

Mangan mara

0... PENDJAGAAN DJERMAN.

rt
2
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LEMBARAN EP I PAGINA HI.

tg

TONTONAN,

ALHAMBRA
SAWAH
On Such A Night.
RIALTO
Gagak

THALIA
The

Duke

Item.

Return

SENEN,

MANGGA BESAR.

of West

CINEMA ORION
The

BESAR.

of

Cisco

Point.

GLODOK
Kid.

boeat hari REBO

-dan malam

R

5

A0

COMPANY

productienja jang

SAPRI

emoea,
lampoe
ocean terdjamin
akan lebih lama
memberi tjahja, da--

—

MOESA

dan

dibantoe

hidoep lebih lama.

oleh ratoesan orang lagi.

Anak2
AWAS!
Heibat.

LANGIT IL

malam

26
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NK MERK AN AS SEKS TBK

hati

menarik

jang

“dengen

MA

1

itoe!

,,CLIPPER”,

tembaco

reetenmgi

hiboer

Waktoe

pesen

jalah 3 stuks etiket does Bedak
| boekoe 50 cents.

boekoe, dari sekarang boleh kirim etiket etiket bocat toekarannja

terangan, bagaimana toelisannja
haloesj
-sedeng
atawa kasar. Dan dari hal
warna-warna gagangnja.

xORION
Kramat

14. Batavia-C.

Tel. 1981 WI.

CIGARET

OENTOEK

HATAN TOEAN!

KESE-

Gagang

4 cents bisa dapet

f 3,00

|Gagang

hitam f2,50

4 £4,00. Gagang Streep:

f 3.00— £ 4,50.. Gagang Warna-warna:
f 4,50—£ 5,00-f 6,00
i £

6,50

I pak

mensternja

boeat diboektiken.

Kiriman

N.V. Handel Mij. ,Kian Gwan”,
Diseloeroeh Indonesia.

£ 3,50 —£ 4,00 sampai f 12.50.
,,N“

$

-etiket2
BNN
an atau oewang
pada: ,Chun
Lim" & Co.
Kantoor & Fabriek,

Tjidengweg West No. 2& No 3,
Batavia-Centrum.
| Bisadapat di Administratiof Pemar-

P'

J

AT

Boekoe
SABOEN

A

penoentoenboeat
MANDI

RR

bikin

|dangan

boekoe masakan dari TOKO

DELIMA harga f 0.50 ongkos fran-

es £ 0,04,

ftoilet Lymzee-

f0,80, ongkos 0,04, de- Boekoe GELDSCHIETER3-ORDON-

Ipenj harga
Ingan aangeteekend tambah f0,20,| NANTIE bisa pesen pada adm. Pe,
.Ibisa “dapat-diadministratie Peman-| mandangan £ 0,50. franca £ 0,04 »—
£ 0,54.
| dangan.

sehat- koeat dan tjantik! Jang soedah menItoe, jalah tjapnja DJAMOE DJAWA jang s ymphatiekj jang asli, soetji dan mandjoer, penoentoen
oetama!
''dapat banjak soerat2 poedjian dari orang2 jang iternama, sebab chasiatnja jang diseloer
Tg
oeh- Djawa Barat.
r
terbesa
dan
ternama
jang
nja,
satoe2
er
Indonksi
Djamoe
Fabriek
Keloearan
2 penjakit, jang boeat pemakan
Persediaan tjoekoep compleet dari segala matjam Djamoe2 goena memelihara kesihatan dan mengobati. matjam
hasilnja amat memoeaskan, dan bocat. saudagar 1 pasti. mengoentoengkan.
|
»Ped oman kesthatan dan ketjantikan? gratis pada:

Mintalah keterangan lebih djaoeh atau boekoe

. Djamoe Industrie

“SOEKANAGARA"-

per

harees lekas tjoba pake Bedak Virgin Speciaal,

Bedak Virgin
ts:
Sala Pa 1

warna-war-

Model

1. Harga-djoeal

jang .harganja. per 1 doos No. 3 tjoema f 0,40 Djika kirim
oewang lebih doeloef 0,49 itoe bedak aken dikirim.postzegel

f 7.00.

f 2,50 —

No

Virgin

Bedak Virgin Speciaal boeat Lelaki. Pemoeda2 jang banjak

penjakit di-moeka

sekali.

na:

lama lagi aken terbit. Dalem itoe

vulpennja tida bisa hilang.

sampai

minta ke- :

5 tidak

gratis 5 dari itoe

£175,£ 2.00,f 2.50
-

No.

Virgin“

boekoe Ne. 6. aken lebih banjak terdapet phote?nja orang2 ternama dan gambar2 dari roepa2 vorm moeka, idoeng, .moeloet,
koeping: dan laen2, anggota di moeka. Siapa ingin dapet.itoe

Gagang hitam: f1.50,

tavia bisa kirim rembours.

HABIS

sekarang soedah kehabisan, hing-

boekoe jang bakal terbit.

| 4e, Harganja moerah

' Pesenan-pesenan loear Ba-

SOEDAH

1940

Virgin“ No 5 sekarang tinggal sedikit,
Boekoe ,,Penghiboer
boeat dapatken itoe boekoe, harap langganan2 lekas kirim 3 stuk
etiket doos. Bedak Virgin No. !. Harga djoeal perl boekoe 50 ct.
Boekoe ,,Penghiboer Virgin No. 6 samboengannja,,Peng-

yulpen.....dengen

T

MURPHY

kepaksa Almenak itoe tidak bisa dikirimkan lagi. Boeatitoe semoea
kiriman etiket2 kita simpenin sadja oentoek kita toekurkan dengan

(8 keinginannja.
3e. Graveer nama di

MERE

ALIVE“

ga.boeat.langganan2 jang soedah kirim etiket2 boeat teekarannja,

2e. Dipakainja enak
: dan. memoeaskan

»

Event"

besok malem

Almanak Bedak Virgin 1940.

«rata.

toelen.

Pengabisan

Main

ALMANAK

-selaloe tetep dan

Virginia

GRAVED
PANTJORAN
BATAVIA

dengen
BEDFORD — MAURICE

BARBARA

1e. Keloearnja tinta

dari

THEATER

sSFOUND

sling bagoes

kegembiraan

malem

dengen
—
"FERNAND
MILIZA KORIUS

s The.

Vulpen: jang: pa-

membri

RAINER

Moelai

“10 tahoen

GO ETP TER”

BARRY

dengen
ROBERT PAICE — JAOGUELINE WELLS
Satoe film jang penoeh Actie!

Garantie

perloe dengen kegembiraan.

besok

Ini.malem

ITEM

watan! PESTA-PESTA
dan penhidoepan hari?

ot CISCO

kKiDs

OUEEN

1940

KETJANTIKAN
perloe dengan pera-

RETURN

'WARNER BAXIER.
—.
LYNN
dan lain2 bintang Djempolan!

LUISE.

1940

GAGAK

pengabisan
jang loear biasa

SS THESGREATEWALTZ"

sp KO

Januari

BATAVIA

kd

Pure

31

BICKFORD,
BARTON
MACLANE,
TOM BROWN, NAN GREY.

Moelai

#RADIO CITY REVELS"
Moelai

STORM"

——

THE

8

MALAM

28 Januari

Jan.'40

:

Ini malem

AN

!
i

JANG BERSOEKSAH”)
idengan
RICHARDS
-dan KAREN MORLEY

GRANT

ini taon

Film FOX

OR 1

penghabisan

,ON SUCH:A NIGHT"
(sSPADA

dari

GLODOK

ES

SONAM

|
Film

26

nonton.

poenja film jang diakoeh paling Rame,

Dengan
“CHARLES
PRESTON FOSTER,

KANTNT

hodni

Paramount

Ngeri,

malem

boleh

CINEMA ORION
ana

satoe

besok

THE

7115 dan -9.45

Dalam

Moelai

UNIVERSAL

. NEW

Tiap-tiap hari main 3-kali, moelai djam 5,

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum.

jang djitoe dalem

"pemandangan
cadetten, jang .memberi
ini wakeoe kegentingan international.

Dalam ini film Miss Roekiah 'kasi-denger 'lagoe-lagoe jang
merdoe sekali. Muziek sebagi biasa dioeroes oleh Krontjong
orchest ,,Lief-Java” dibawah pimpinan Toean H. Dumas.

maNN
EN
2

POINT"

loekiskan sekolahan militair ,WEST POINT” di Amerika
jang sanget menarik hati sekali. Satoe film jang loear biasa
dengan banjak keanehan. Liatlah Parade besar dari riboean

Begitoepoen Lous: Koch — Annie Landouw kombali memperdengerken lagoe jang paling terkenal sekali :,,Krontjong
Kemajoran”, sedengan Leo Spel dan Miss Eulis dari Bandoeng kasi denger ,,Krontjong Boeroeng Waled”.

pat dipertjaja selaloe
dan hemat. Eveready

pengabisan

TOM
FONTAINE,
JOAN
HAYWARD,
LOUIS
& RICHARD CARLSON. Satoe tjerita. jang me-

Dengan
BROWN

dengen kesoekaannja semoea penonton MISS ROEKIAH —
Rd MOCHTAR dan EDDY T EFFENDI brikoet KARTOLO —

Kdlau dipakai barang Eveready

O Sc OP
E

THE DUKE of WEST

berikoetnja

'persembahken
kedoea:

| BA

Ini malam

?4 JANUARI

»GAGAK ITEM"

:

| €)

——
pe rameENRP
pr

FILM

g &

Tanah-Abang Heuvel

12-14 Batavia-C.

Non

Mempertoendjoekan

UMAN

SA
ad

Senen

“

I PAGINA IV. ,

KA

BIOSCOOP

RIALTO
PAN'S

LEMBARAN

NIA NN KO

»

ALO ini saja bagi seperti beri-

na-mana

' Tempat dan rol dari Bahasa In- |

Pidato
toean Tamzil ini kalau tidak kekoerangan tempat
tentoe
lebih
doeloe
akan
kita moeatkan. Isinja menjelidiki masalah basa dalam masjarakat, bangoen dan daja oepaja oentoek memperbaiki basa
Indonesia, dan basa Indonesia
sebagai
basa
perhoeboengan
dan basa persatocan.
Pidato ini dioetjapkan dalam
rapat Komperensi Keboedajaan
Indonesia di Leiden, November
1939. Masalah ini masih tetap
hangat.—

masjarakat Indo-

| nesia jang bergerak dan jang se-

| tiap hari bertambah madjoe itoe:

Perhoeboengan antara Bahasa In
donesia dan bahasa2 Daerah, dja-

di dengan bahasa
kan oleh bangsa

jang digoenakita berabad

abad lamanja itoe dan achirnja:
. menarik kesimpoelan dan mene-

tapkan,

' kita

apa kiranja kewadjiban

jang akan datang,

dimasa

djadi

bagaimana

orang,

kaoem

kiranja

kita

maoepoen

boeroeh

bisa menolong
intelek
kaoem
bangsa, Indonesia memadjoekan
dan membaIndonesia
Bahasa
jang semrakat
ngoenkan masja
:
erna.
:
: An tetapi sebeloemnja kita memeriksa apa dan bagaimana, Bahasa
Indonesia itoe telah naik kemimbar

penghidoepan bangsa kita, perloe ter

“lebih dahoeloe dipastikan dan diterangkan sifat dari masjarakat Indonesia jang sekarang ini, djalan jang
telah ditempoeh oleh bangsa kita di:
abad-abad jang lampau.
BagaimanaTimboel pertanjaan:

kah kemadjoeannja bangsa

sia itoe?
Apakah

kemadjoean
dengan

sama

toe ada

Indone-

.
Da
ra'jat kita ikemadjoean

bangsa2 lain? Djika ada perbedaan2,

apakah jang menjebabkan perbedaan-perbedaan ini?
:
Dan

achirnja, bagaimanakah

kira-

nja ra'jat Indonesia bisa meneroeskan kemadjoeannja itoe dengan sempoerna?
Menoeroet pemandangan saja, dengan
tidak
banjak
bitjara
kita
bisa
pastikan,
madjoeannja

bahwa
bangsa

proses keIndonesia

NP ae TO TT

Kan

dan masjarakatnja itoe ada berlainan sekali dengan proses kemadjoeannja bangsa2 lain. Saja katakan dengan bangsa2 lain jang saja maksoed
ialah bangsa-bangsa jang sekarang
termasoek kedalam golongan bangsa
bangsa jang merdeka. Beda jang ter
penting,
jang kenmerkend jang dipastikan ialah bahwa bangsa-bangsa
jang merdeka
ini telah bisa meneroeskan kemadjoeannja dengan kekoeatannja sendiri, dengan tidak diganggoe oleh siapapoen djoega, mereka tidak dihalang-halangi oleh kekoe| atan-kekosatan jang berpengaroeh
djelek, atau jang lebih lagi, oleh tenaga-tenaga jang bertentangan dan
jang berlawanan. Bangsa-bangsa ini
seperti bangsa-bangsasPerantjis, Ing
geris, Itali dan Belarda telah mempoenjai kesempatan sepenoeh-penoenja oentoek memberantas segala pengaroeh-pengaroeh jang maoe menghalangi kemadjoeannja, dan oleh karena itoe mereka
telah
mendjadi
bangsa seperti sekarang ini. Riwaj at
bangsa Indonesia ada sangat berlainan, dan sedjarah ini ada sama dengan riwajatnja

termasoek

2

bangsa-bangsa

jang

dalam

golongan bangsa2
| jang tidak merdeka, rakjat-rakjat
kolonial. Pada soeatoe ketika rakjat2
ini melihat bahwa mereka tidak lagi
berdiri sendiri, tidak lagi memegang

nasibnja dalam tangam-sendiri.

Pada

soeatoe saat bangsa-bangsa ini melihat bahwa proces kemadjoean dari
masjarakatnja diganggoe oleh kekoe:
atan2 asing, kekoeatan seperti kita
orang bisa
pastikan sekarang, ada

lebih koeat dan lebih besar dari kekoeatan2. rakjat sendiri.
Rakjat Indonesia diabad-abad jang
lampau telah sanggoep membangoenkan sesoeatoe keboedajaan dan peradaban sendiri, pada soeatoe hari ber

pendapatan, bahwa dia tidak lagi bi“sa menghabiskan
dan menjelesaikan
perselisihan-perselisihan
dan
pertjektjokan2 dengan sendirian, dengan tida” diganggoe oleh kekoeasaan
asing, soeatoe kekocasaan jang katanja mace menolong salah satoe dari
partai jang berkelahi. Akan tetapi
pertolongan ini ada aneh sekali, karena achir2nja kelihatan bahwa jang

berbahagia,

jang menang ialah

sipe-

.nolong ini, dan boekan golongan jg.
- ditolongnja itoe.
Seringkali diadjarkan kepada kita

bahwa

pertolongan-pertolongan ini,

bermoela dari V.O.C. dan kemoedian
dari Goepernemen Hindia Belanda,
ialah oentoek bahagianja rakjat sen-

diri, jaitoe oentoek melindoengi rakjat terhadap kedjahatan dan kedjahanamannja

terseboet.
hasil dari

radja-radja

Indonesia

Boleh djadi, akan tetapi
satoe2nja ialah tak lain

,,Antara”)

PENGANTAR REDAKSI:

koet:

| donesia dalam

oleh

dibeberapa

tempat

kelihatanlah

nerangkan diri antara rakjat dan ra-

djanja, kenjataan inilah beda jg. terpenting
antara kemadjoean
dari
bangsa2 Eropah dengan bangsa Indonesia. Bangsa-bangsa Eropah mempoenjai kesempatan oentoek menghabiskan peperangan-peperangan mere
ka dengan sendirian, akan tetapi dji
ka perang ini tidak habis habisnja
dan

achirnja

pertjektjokan2

antara

radja2 masing-masing itoe bertentangan dengan kepentingan rakjat sen
diri, maka datanglah waktoenja pada
rakjat2 terseboet oentoek membersih
kan masjarakat jang bobrok itoe dan
mengalahkan kaoem jang berkoeasa
jang telah toea itoe. Rakjat Eropah
lantas mengambil tali pimpinan masjarakat dalam tangannja dan benoea
Eropah memasoeki tingkatan baroe,
tingkatan jang gilang gemilang dari
riwajatnja.

Tidak demikian nasibnja masjarakat Indonesia. Peperangan-peperangan dari keradjaan-kerandjaan dita
nah air kita tidak berachir dg. pendirian bangsa dan negara jang merdeka: melainkan perselisihan dari
keradjaan2 Madjapait, Pedjadjaran,
Mataram, Bantam,
Boni dan sebagainja itoe berachir dengan adanja
tanah air kita seperti sekarang, jaitoe koloni dari keradjaan Belanda.

Kesimpoelan
ta

apa

i

:

jang

kita bisa tarik

jang saja terangkan

diatas

- Bangsa Indonesia tidak bisa meneroeskan kemadjoeannja, oleh karena
dia dihalangi oleh soeatoe kekoeasaan
jang lebih koeat dari padanja. Kedatangan dari kekoeasaan asing ini telah merintangi timboelnja kekoeatan
kekoeatan baroe dari rakjat Indonesia, sehingga kekoeatan2 lain ini jang
sebetoelnja tidak lagi mempoenjai
hak
oentoek
hidoep
masih
teroes
meradjalela. Hasil dari pada ini ialah
bahwa rakjat Indonesia tidak sanggoep,

tidak

mempoenjai

kesempatan

oentoek memadjoekan
keboedajaannja, Indonesia, dipandang dari pihak
masjarakat dan keboedajaan, adalah
soeatoe negeri jang terbelakang.
Demikianlah kiranja, keadaan dari
tanah dan
bangsa
Indonesia pada

achirnja abad ke 19: dan keadaan ini

mempengaroehi keadaan penghidoepan kita sekarang!
Akan tetapi, bagaimanapoen djoega, djalannja sedjarah itoe, tak dapat
ditahan .Tidak orang jang dapat menahan toemboehnja
dan madjoenja
kekoeatan2 baroe.

Orang barangkali bisa menahan ini
bocat sementara waktoe, akan tetapi
tidak oentoek selama-lamanja. Merin
tangi toeboehnja tenaga-tenaga baroe
itoe, malah berbahaja.
Masjarakat
itoe bisa dimisalkan

dengan sesoeatoe ketel air jang dima-

sak. Sebeloemnja air itoe mendidih,
satoe apapoen beloem terdjadi . Baroe
sadja air itoe mendidih,
maka kita
pastikan bahwa ' air beroeap. Djika
kita maoe menghalangi oeap ini ke-

loear maka kita menoetoep ketel itoe.

Akan tetapi dengan segera kekoeatan
dari oeap jang maoe keloear itoe bertambah besar sehingga toetoepan itoe
diangkatnja. Sekarang kita bisa taroeh diatas toetoepan ini barang jang
berat, akan tetapi lama-kelamaan,

desakan spanning

didalam ketel itoe

meletoes dan petjah belah dan kita
semoea bisa pikirkan sendiri bahwa

letoesan ini ada berbahaja sekali.
Demikian

djoega dengan keadaan-

nja masjarakat Indonesia, Kekoeatan

kegiatan jang

Kegiatan

ini, keaktifan

dari rakjat

Indonesia inilah jang kita namakan
sekarang pergerakan rakjat, pergerakan nasional.
SOAL BAHASA DIMIMBAR NASIO- |
NAL,
dengan

kegiatan ini, tim-

boel djoegalah bermatjam2 soal2 baroe, soal2 jang perloe di bereskan de
ngan segera. Satoe dari pada soal ini
ialah soal bahasa, soal jang beroepa
demikian: Bahasa apakah jang perloe kita goenakan, agar soepaja kita
bisa bertoekar pikiran tentang tjita2
kita, tentang kesoekaran2 jang mengenai rakjat kita?
Boeat orang
loearan pertanjaan
ini boleh djadi ada sedikit mengherankan, akan tetapi djika dipikirkan
dengan lebih djaoeh dan dalam, maka pertanjaan ini ada barang sesoeatoe

jang

moestinja,

karena

orang2

jang sekarang bertemoe itoe sebetoelnja asing terhadap satoe sama
lain, orang2 jang beratoesan tahoen
lamanja hidoep terpisah, orang jang
mempoenjai sama lain, orang2 jang
beratoesan
tahoen lamanja hidoep
terpisah,
orang2 jang mempoenjai
hidoep
sendirian dan bahasa jang
berlainan.
Orang dari Djawa, dari
Soematera, dan dari Celebes, walaupoen diperintah oleh soeatoe pemerintah,

oemoemnja

ta'

mempoenjai

kontact
masing-masing dan soedah
sememangnjalah
mereka itoe mentjari satoe bahasa persamaan, ketika
mereka bertemoe dalam soeatoe organisasi, bertemoe dimedan nasional.

Bahasa apakah jang telah dipilih
oleh mereka.
itoe, jang didjadikan
soecatoe
djembatan dimana mereka

itoe bisa bertemoe den bertoekar pikiran? Bahasa ini ialah Bahasa Indonesia. Apakah bahasa ini dan dari
manakah datangnja bahasa jang telah dipilih oleh pergerakan nasional
itoe mendjadi bahasa perhoeboengan,

mendjadi bahasa jang bisa membang

kitkan persatoeannja rakjat Indonesia?
Tentang soal ini telah banjak ditoelis, dan pendapatan kira-kira berboenji
demikian: bahasa Indonesia
ini,

ialah

bahasa

jang

ber-

abad-abad lamanja dipakai oleh pendoedoek pantai2 kepoelauan Selehes,
Borneo, Maloekoe, Soenda Ketjil, Madoera, Djawa dan
Sumatra, jaitoe

bahasa jang teroetama telah dikembangkan
oleh kaoem peladjar dan
saudagar-saudagar. Oleh karena kaoem ini, oemoemnja berasal dari tanah Melajoe, djadi orang berbahasa
Melajoe,

maka

bahasa

Indonesia

ini

pada awalnja ialah ta' lain dari bahasa Melajoe. Selainnja oleh perdagangan bahasa ini djoega telah berkembang oleh igama Islam. Didjaman dahoeloe sering kali saudagar
dan propagandis Islam itoe sama sadja. Sescedahnja

bangsa

Melajoe

ini

dialahkan sebagai bangsa perdagangan oleh bangsa
Pertoegis dan
orang Portoegis ini oleh bangsa Belanda, bahasa ini tetap tinggal mendjadi bahasa perdagangan antara
bangsa Barat ini dengan pendoedoek
Negeri.

Sesoedahnja bangsa

ngokohkan
santara

Belanda me-

kedoedoekannja
Indonesia,

bahasa

di Noeini poen

djoega didalam pemerintahan Negeri
didalam administrasi, djadi seolah2
diakoei sebagai bahasa opisil. Djoega agama . Keristen telah menolong

mengembangkan
pendoedoek

bon

negeri.

dan Maloekoe

bahasa ini antara
Pendoedoek Am-

cempamanja

di-

djadikan Keristen dengan bahasa ini.

Saja katakan, bahwa ini ialah bahasa Melajoe, akan tetapi lama-kelamaan bahasa pergaoelan ini oemoemnja soedah berbeda sama sekali dengan bahasa Melajoe aseli. Tidak
mengherankan,

bahwa bahasa

djika Kita

pikirkan,

ini telih dikembang-

kan oleh orang jang boekan Melajoe.

daerah2 jang tidak didiami oleh
orang Melajoe, sehingga bahasa ini

didalam tahoen-tahoen jang berikoet

soedah berobah samasekali daripada

bahasa Melajoe toelen.
Dipandang sekarang pilihan dari

pergerakan

nasional
itoe ialah ta”
masjarakat, | dan satoe-satoenja lain dari mensjahkan keadaan
dari pada pertoekaran pemerintahan, dari
jang
ini sebenarnja ialah tak lain kekoea- soedah
dahoeloe radja, sekarang Goeperne. tan2
ada.
insjaf bahwa per
rakjat toemhoeh dan hertamhah Sanolan Ini Dengan
AAisdilan hahaa hap.

POST.

Ke Borneo Timoer.
Djoem'at 26 Jan. dengan Knilim boeat Soerabaja, Bandjarmasin, Balikpapan dan Tarakan. Pengambilan soe-

ini

besar, dimana-mana didirikanlah per
koempoelan2 disegala lapangan, orga
nisasi2 koeltoerel, igama, sosial, ekonomi dan politik. Kaoem iboe dan pemoedapoen tidaklah tertinggal.
Lama
kelamaan | masing-masing
perkoempoelan ini bertambah besar
dan boleh dimasoeki oleh tiap orang
Indonesia,
dari
manapoen djoega.

Bersama

men Hindia Belanda, sesoeatoe kekoe
asaan jang sama sekali tak mempoenjai pertalian rohani maoepoen djasmani dengan rakjat jang aseli.
Kenjataan
ini, jaitoe kedatangan
dari kekoeasaan jang lain, jang me-

satoe-satoenja

hapay
LA

DJAWA

rat2 aangeteekend djam 1.45 siang
Soerat aangeteekend djam 1.45 siang
dan soerat2biasa djam 1.55 siang.

BARAT

BANDOENG.
Pemb. kita wartakan:
Hari raja 'Idoelkoerban di Tegallega.
Hari
Sabtoe jbl, kaoem moeslimin
dan moeslimat di Bandoeng, bedoejoen
doejoen menoedjoe kesportterrein Te
galiega, oentoek mengerdjakan sembah
jang idoelkoerban disana.
Djam
8 pagi beriboe-riboe kaoem
moeslimin telah berkoempoel, diantara
nja ada lebih koerang 400 orang dari

kaoem isteri.

Bagi mereka disediakan

tempat jang terpisah.

Pandoe H.W. dan S.W. giat menga-

toer dan mendjaga keberesan ditempat
sembahjang itoe.
Djam 8 precies sembahjang 'Id dimoelai dibawah pimpinan t. Awod Ai
Kasadi (ketoea dari Peranakan Arab
Indonesia) sebagai imam.

Sehabis

sembahjang, t. @omaroed-

din (dari Persis) tampil keatas podium
oentoek berchotbah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Soenda.
Seperti soedah diterangkan lebih da
hoeloe, sembahjang 'Id ini adalah atas
oesaha comite jang permanent, jang
dibentoek oleh perkoempoelan2 Moehammadijah, Persatoean Islam, Partij
Islam Indonesia, Partij Sarikat Islam
Indonesia dan Partij Arab Indonesia.
Djam 9 sembahjang "Id itoe dihabisi.
Dimesdjid Besar.
Soedah iama comite tsb. diatas beroesaha dengan mengadjak kepada golongan
kaoem oentoek mengadakas
jang lapang seperti dialoen-aloen atau
sembahjang
bersama-sama ditempat
di Tegallega, tetapi hingga kini beloem
djoega mendapat persetoedjoean.
Seperti djoega diwaktoe sembahjang 'IdoePlfithi jang baroe laloe golongan
Kaoem dli-nja melangsoengkan sembahjangnja di mesdjid besar.
Chotbahnja
dilakoekan oleh adjengan (Tjikoneng?).
Sembahjang "Id dimesdjid besar itoe
disiarkan oleh Nirom (Pertanjaan publik apa sebabnja tidak disiarkan dari
Tegallega, pertanjaan itoe boekanlali
pertanjaan jang terlaloe soekar
oentoek mendjawabnja, pemb.)
Kendoeri anak jatim.
Oleh pengoeroes Roemah Jatim Moe
hammadijah tjab. Bandoeng, telah diadakan kendoeri oentoek anak2 jatim
jang dioeroes oleh ' Moehammadijah
dan banjak poela anak2 dari loear jg.
toeroet

,,makan

besar”

itoe.

Kendoeri
terseboet dilangsoengkan
di Roemah Jatim Moehammadijah tjab.
Bandoeng di Astanaanjarweg.
Rijstpellerij kita.
Masih sangat sedikit sekali penggilingan
padi kepoenjaan bangsa kita
di Indonesia ini. Di Bandoeng sendiri
soedah lama berdiri seboeah rijstpellerij jang terkenal ialah kepoenjaannja
t.

Neneng,

eigenaar

Boemipoetera”.

,,Peroesahaan

Dan baroe2 ini College var Gecom-

mitteerden Bandoeng telah mengeloearkan soerat izinan kepada t. K. Pradja
oentoek mendirikan seboeah
penggilingan padi di Tjiparaj.
hoeboengan, bahasa persatoean dan
kepada
rakjat
Indonesia sekarang
terserah
oentoek
memperbaikinja
dan memadjoekan bahasa persatoean
ini.
:
Pilihan dari bahasa persatoean ini
beloem lagi begitoe lama diakoei. Baroe ditahoen 1928 dalam boelan October, bahasa Indonesia ini diakoei
sebagai bahasa persatoean, jaitoe
oleh Kongres kedoea dari pemoeda2
Indonesia. Pada pertama kalinja dilahirkan bahwa tjita-tjita dari Rakjat Indonesia itoe ialah: satoe bangsa, satoe tanah air dan satoe bahasa.
Poetoesan dari pemoeda-pemoeda ini
sesoedah itoe diakoei dan disjahkan
oleh

pergerakan

nasional

seoemoem-

Ke Soematera Oetara.
Sabtoe 27 Jan. dengan Knilm

Haru

Djambi,

Soematera

boeat
Ti-

moer dan
Barat, Tapanoeli dan Atjeh.
Pengambilan penghabisan soerat2 aangeteekend hari Djoem'at djam 6 sore
dan soerat2 biasa Sabtoe djam 7.15 pa

Ke Asia.

Sabtoe 27 Jan. dengan kapal ,,Plancius” boeat Singapore (Straits), Asia
(ketjoeali Djepang), Afrika (ketjocali Atrika Selatan dan Timoer), Philip

pina,.
Amerika,
Palembang,
Banka,
Djambi, Riouw, Soematera Timoer, Ta

panoeli dan Atjeh. Pengambilan peng
habisan djam 1.30 siang dan kantoor.
bus djam 2 siang.
Tentang

blong

Loerah
tjoerang.
penangkapan loerah #Tjo-

karena

ditoedoeh

telah Anela-

koekan bermatjam-matjam kedjahatan,
soedah diberitakan dengan pendek oleh
Aneta dalam Pemandangan hari
Djoenr'at jbl.
Lebih djaoeh pembantoe kita
mengabarkan dari Bandoeng, bahwa pe
nangkapan tsb. adalah berhoeboengan

dengan

djoeal beli tanah didaerahnja

jang meroegikan kepada ra'jat.
Poen
loerah tsb. ditoedoeh telah sekian lama
nja mengadakan perhoeboengan
dengan pendjahat2.
Kabarnja polisi telah mendapat banjak boekti2 jang ber
Mon asean dengan ketjoerangannja ioe!
Doenia kehakiman.

Landraad

Bandoeng

telah memberi

hoekoeman denda f 15.— atau subsidair seboelan pendjara pada seorang
soepir bernama Karim.
Karim ini terkenal sebagai seorang

soepir jang sembrono,

beberapa

boe-

lanj.I. oleh karena ia mendjalankan autonja terlaloe kentjang, berakibat menoebroek gerobak jang disorong oleh 2
orang E. dan A., sehingga kedoea penarik gerobak itoe mendapat loeka parah. Karim menjangkal keras atas itoe
kesalahan, tetapi saksi2 tjoekoep mem
beri keterangannja, dan achirnja ia terima djoega itoe poetoesan, sebab sang
kalannja tidak beralasan.
BOGOR.
Pembagian daging korban.
Pengoeroes menoelis:
Sebagai biasa, pada tiap-tiap tahoen
Bestuur Al-Irsjad tjabang Bogor sela

loe mengerdjakan

pembagian

zakat

fitrah pada hari raja Sjawal dan pemba
gian daging korban pada hari
raja
adha. (korban).
:
Djoega pada tahoen ini, pada hari ra
ja korban,
Bestuur Al-Irsjad tjabang
Bogor telah menerima 5 ekor kambing
dari oemat Islam di Bogor sebagi sad
kah oentoek
dibagikan kepada fakir
dan miskin.
Maka pada hari raja adha (20-1-40)
setelah selesai sembahjang hari raja,
5 ekor kambing itoe dipotong (di kor
bankan) dan
kemoedian di bagi2kan

kepada mereka jang berhak menerima,

hingga 5 ekor kambing tadi di bagikan
kepada 45 orang famili fakir dan miskin, dan

pembagian

Indonesia jang lain. Seteroes-

mikian itoe tentoe tidak bisa menggoenakan sesocatoe alat jang begitoe

TJILEDOEK.
Pemb. S.N. menoelis:

Spiritus fabriek berpesta.

Sebagaimana oemoem soedah mendengar bahwa fabriek Spiritus Paboca-

ran akan berpesta nanti pada
boelan
Februari j.a.d. Tetapi didapat kabar

ig. lebih pasti bahwa

menjatakan, bahwa
dalam
masjarakat
rendah.

Ba

manoesia itoe di
ada tinggi dan

2

al

akan diadakan pertandingan voetbal
toe P.B.N. contra PSIT (Cheribon). jai
Tentoe sadja pegawai2 fabriek terseboet akan merasakan kegembiraannja karena itoe.

Perajaan Asjoera 1871.
Atas initiatiefnja pendoedoek

Paboearanlor

dan

“3
3 3
1
Ai
Ta

itoe di kerdjakan

(diantarkan) oleh bahagian Padvinder
Al-Irsjad kepada masing-masing mereka jang berhak menerimanja.
Hingga beberapa sa'at kemoedian pe
kerdjaan itoe selesai di kerdjakan dengan beres dan sempoerna.
Maka dg. djalan ini, Bestuur AlIrsjad
tjabang Bogor mengoetjapkan
sjoekoer kepada Allah s.w.a. dan me
ngoetjapkan di perbanjak terima kasih
kepada Ahli sadkah, moedah-moedah
an segala amal djariahnja d#erima hen
daknja oleh Allah jang maha esa ada
nja.

pesta itoe di ma
nja.
djoekan di tanggal 30-31 Januari '49
Selainnja dari historisch motief
j.a.d. Dalam pesta itoe diadakan beini ada lagi lain2 sebab jang menje- ' berapa kesenian,
wajang orang, pesia
babkan Bahasa Indonesia itoe telah
Sh
reog, Wajang golek dan koedipilih mendjadi bahasa persatoean.
Ita
Teroetama ialah bahasa itoe ada lePoen pada tanggal 30 Januari
pada
bih moedah dipeladjari daripada basore harinja di lapangan voetbal P.B.
N.
hasa2
nja bahasa ini ta? kenal perbeda-bedaan,
seperti
oempamanja bahasa
Djawa dan Soenda perbedaan tinggi
rendah.
Pergerakan
nasional ialah
pergerakan jang lahir oleh perasaan
sama rata sama rasa, oleh tjita-tjita
jang demokratis dan pergerakan de-

Me

(Disiarkan

PENOETOEPAN

besar. Memang toemboehnja ini ada
perlahan sekali, akan tetapi dia toem
boeh.
Pada penghabisannja abad ke 19
telah bisa dirasakan, tetapi tenaga2
ini baroe bisa dilihat pada permoelaannja abad ke 20.
Diabad ini, abad dimana kita sekarang hidoep rakjat Indonesia moelailah bangoen dari ketidoerannja jang
ratoesan tahoen lamanja itoe. Dima-

MIN BIEN GAN

kidoel, pada

desa
pertoe

karan tahoen kebangsaan kita (tahoen
DAL 1871) di desa terseboet akan di

bentoek comite oentoek perajaan Asjoe
ra itoe,

Manan ME

t Tamzil dalam rapat Konperensi Keboedaaa
di Leiden dalam boecian Now. 1939

: PN

GO HALIMUN

ae Pam

6

Te

nun

2 ah EME

Lembaran ke MH pagiua I.

PEMANDANGAN

Boeat
posan
njoekarkan, ialah mengoeroes a-

nak-anaknja selama mereka beker

dajaon,
Ke keadaan sosial-ekonomi

dja.

Boeat

didirikan

keperloean

ini laloe

seboeah

badan boeat

mengoeroes anak2

(Instituut voor

Kinderzorg),

Seboeah negeri jang sedang mendjadi
perhatian seloeroeh doenia.

dan

didalam

itoe ada 4 boeah peroemahan atau ,,chr@ches” seroepa itoe, dimana tiap2 hari tidak koerang da-

. Oleh: Saroso Wirodihardjo.

ri 120 anak jang dioeroes.

bih djaoeh

. Ingan indoestri, sebab didalam th. 1880|

bangsa|

Instituut

bergantoengan kepada |

Tidakkah2 dalam hal ini seroepa djoe:

e-|. Dan beloemkah sekarang tiba sa'at-

gelombang

jani Turku, jang didoenia terkenal de:
ngan nama Abo.
Dikota inilah pada tahoen 1640 didirikan Universiteit Finland jang pa-

'Djerman.

oendjoengi

Leip

5

' masih

Alangkah

De-

pesat kema-

with

Henry

it

or

not

my

the optimism

dan tambah harga 40

oean harde
adjesan
kemoero
lanm 40negepCtri poesendilari dalberamU
| danga
OR R

dent

soil,

own

hands.

with

their fate

dear

petty

troubles there still may be, but
they matter little against the fee-

HEANjan

jan.

Oleh karena itoe, ma

Djoega

ka dengan sendirinja indoestri kajoe
masoek indoestri jang paling penting

dalam

didirikan
$Finland

logam dan kain termasoek
nomor doea, dan bolehlah disini kita
seboetkan doea indoestri, jaitoe tem. .baga dan nikkel dari tambang temba. ga Outokumpu, dan Petsamo Nikkeli

Didalam salah seboeah wijk di kota
Helsinki terdiri seboeah gedoeng besar

Coy, jang letaknja sebelah oetara, de

bih besar dari seloeroeh complex-Sa-

dan modern, ja'ni Roemah

Sakit Ha-

minta boeat penjakit t.b.c., djaoeh

le-

kat perbatasan Roeslan.' an
ih har lemba di Betawi.
. ga hasil indoestri kajoe tidak koerang
Lebih djaoeh bertemoe kita dengan
dari 40 sampai 45 pCt dari seloeroeh roemah
sakit Palang Merah, kliniek
hasil indoestri dalam.

boeat perempoean dan masih banjak Ia
gi hospitaal dan kliniek ketjil-ketjil. Di
kota Turku terdiri sangat indah Paimo
tiberculose Sanatorium, dimana stoe-

Bahkan export kajoe sampai 80 pCct. |

dari
hasil
ag djoemlah apa

kajoe
23 seloeroehYAN

(382.000

pantai

neng Sha

Finland tidak

Ditepi-tepi

koerang dari 76

. boeah pelaboehan boeat memoeatkan
kajoe2 itoe kedalam kapal.
$
Pendoedoek negeri Finland sebaha.gian besar hidoepnja dari pertanian

hasa

. dan dari penanaman hoetan.

dari

indoestri

569.505

menarik

disch-Hygiene,

(16,8 pCt.), dari pekerdjaan transport

127.955 djiwa (3.8 pCt), dari perdaga

ngan 145.361 djiwa (4.3 pCt.) dari pu.
blieke werken 138.727 djiwa (4.1 pCt)

orang

tapa pesat kemadjoean

ri pendoedoek 65.000 djiwa ada 60 pCt
jang bekerdja pada indoestri.

didalam

kala-

'TANGGERANG.——”.
1
Pembegal ditangkap.

,,Welfare

work”.

—.

itoe adalah orang pembegal di Tjido-

. mas dahoeloe.

Ka

mereka

betapa gagah

itoe menangkis

dan

sera-

13, maka termasoek

disitoe, dan sedjak

boekan

telah|

mahnja H. Raiman.

maka oleh jang berwadjib telah

rang2 perhiasan.

'dirapportkan

Dengan segera telah

kepada

jang berwadjib.

Maka telah ditangkap empat orang jg.

ar | disangka mendjalankan rol itoe,
' Gipinta keterangannja.
Pemboenoehan

Tangerang

kepada

orang

akan

boei.

telah mendjadi gempar

dengan adanja perkabaran dari Aneta,
jang menjatakan bahwa beberapa hari

dja, jang

laloe seorang pendjaga bernama

.telah

menembak

seorang

laki-laki

“| bernama Sarip jang disangkanja pen“Hal in
al tjoeri. Maka kabar jang kami terima:
h seorang djoeroetoelis BI. | d joega ada kedjadian jang lebih meng
can jang bersalah ta” akan Na takan lagi, sehingga orang boei te
toentoetan.
:
h melepaskan njawanja, karena per-

|

Kampoeng Kradjan terendam.
Tentoe pembatja masih ingat

jg.

b.l.

tentang

damnja

beratoes2

pijaraan

ikan bandeng,

hectare

per-

terenempang2

itoe hoedjan

semendjak tanggal 17-12 sampai ini
hari tidak ada berhentinja, kebetoe-

lan kemarin hari lebaran hadji habis
sadja toeroen dari mesdjid terdjadi
rendaman

desa

dikampoeng

Tjiboeaja, sehingga

Krandjang

kampoeng

itoe kelihatan seperti laoet sadja, ter
paksa orang2 djikalau hendak berke-

toe sadja orang2 itoe tida bisa masak
sehingga djika akan masak nasi ba-

njak jang mengendon ditanah jang
agak tinggi sedikit, sebab air itoe ma

soep

keroemah

agar

sehingga

setengah

djangan kedjadian

sehingga

memeriksa

jang

hal keren-

dam sebab tidak di Tjiboeaja sadja,
seperti soengai boentoe d.l.l. nja
Pasar

Tjiboeaja

bahwa

didesa

Tjiboeaja

moepakat didirikan pasar desa jang
dipimpin oleh R.R. Adapoen wang
jang akan digoenakan membikin pasar itoe memindjam kepada desa Gem

pol poen oleh ra'jat Gempol telah men
dapat persetoedjocan djoega, Pasar
ini akan didirikan sebeloem moesim
memotong padi. Kita boeka topi serenta soedah ada kepoetoesan itoe,
disini hanja minta

apabila

terdjadi pasar itoe harap djangan ke
beratan tentang wang
kartjisnja,
Djoega jang wadjib
haroes lekas
membikin baiknja djalan jang teroes

|

ke Pedes dan ke Rengasdengklok, se-

bab

diketahoei, moment akersama-sama diadakan

tidak lekas2

hal ini tidak

setimpal keadaannja.

onesia), sebagai terdja
empat, moment-aksi di
apat langsoeng karena

oleh polisi.

djika

.

dibagian kota jang ditinggali

Oleh

karena

sahlah

boeat

banjaknja
brandweer

asap,
boeat

soemen-

api.

fosfor itoe ditaroeh dengan tjara jg
semestinja,

ja'ni dibawah

air.

(Aneta).
Penggelapan pada Lindeteves.
Seorang - employe
vis di kota

Lindeteves-Stok-

terseboet nama

EDJ

Zee

lenberg, telah ditangkap oleh polisi dan
didengar keterangannja karena ditoedoeh. menggelapkan
bermatjam-matjam tjet seharga f 313.46, perboecatan
mana adalah boeat keroegiannja firma
Lindeteves-Stokvis.
,
Z. soedah lama bekerdja pada firma
terseboet dengan baik.
Tetapi pada
waktoe jang paling achir ini ia telah
menjalahi kepertjajaannja madjikan, se
hingga ia terlibat dalam perkara poli
Si. Apakah sebabnja ia sampai berboe
at demikian, orang beloem mengetahoei dengan djelas, moengkin ia dalain
kesoekaran oeang.
Sekarang perkaranja sedang diselidi
ki oleh polisi. (S.S.)
Dr. J.B. Sitanala mendapat bintang
Zweden.
Dikantor.
pemberantasan
penjakit
lepra di Semarang telah diadakan sos
atoe oepatjara jang bersahadja. Viceconsul Zweden Jhr. Ir. F.E.C. Everts
Wasa memberi kepada Dr. J.B. Sitana
la, kepala dienst pemberantasan penjakit lepra seboeah bintang kelas satoe
dari Pemerintah Zweden dengan sepoz
tjoek diploma.
Pemberian itoe disertai oleh pedato
jang pendek jang dioetjapkan oleh vi
ce-consul terseboet dimana dia memberi selamat kepada Dr. Sitanala.
Dr. Sitanala mengoetjapkan terima
kasihinja atas anoegerah radja Zweden
itoe.
“Tanda
kehormatan
keradjaan
Zweden jang djaoeh letaknja itoe ada
lah berhoeboeng dengan pekerdjaan2
professor Reenstierna, seorang Zweed
Proffessor
terseboet dalam tahoen

1938,3

boelan

lamanja

tor Dr. Sitanala. (Aneta).

bekerdja

di

Penggantian bocat korban angin taufan.

Kita mendengar kabar, bahwa regentschap Semarang memberi penggantian keroegian kepada korban2
angin taupan jang tempo hari meradjalela dikampoeng Kalioso (Salati-

ga).

Oleh karena tindakan regentschap
Semarang
demikian
roepa,
maka
orang jang tak bervemah lagi, dapat

mendirikan
roemah baroe. Sebagai
diberitakan, pemberian makanan dahoeloe
boeat sementara waktoe dilakoekan oleh Asib. (Aneta).
DEMAK.

Gerebeg besar.

Garebeg Besar di Demak telah di

langsoengkan

DJAWA TENGAH.

pada hari

Saptoe jbl.

cepatjara sembahjang didalam masdjid besar
dilakoekan waktoe ' soe| boeh. Jang mimpin ialah tocan Moh»
SEMARANG.
|
Makloem, penghoeloe di Demak. Di
1
| dalam 24 dj. ditanah lapang diadaBandjir sampai 1 meter.
kan
beberapa matjam
keramaian
Karena hoedjan
tidak ada
berhen oentoek rakjat. Kalau dibanding
de- .
tinja, djalan antara
Semarang dan ngan tahoen jang laloe, djoemblahDemak terendam air, hingga 1 meter nja pengoendjoeng dari
loear kota,
tingginja.

| djaoeh lebih sedikit, Ini disebabkan

10 boelan karend

menggelapkan.

Djoestisi Semarang
telah mendja10 tahoen atas
toehkan. hoekoeman
| A.C..van Naerssen, oleh karena ia
menggelapkan
oeang sedjoemblah 4
riboe roepiah jang
meroegikan fonds

pengoeboeran,
Permintaan

! (Aneta). Ka

:

dekati poesat api. Sesoedah berhasil
mengeloearkan fosfor itoe dari goedang, baharoelah brandweer dengan

SALATIGA.

desa.

Dengan kepoetoesan dengan soeara
jang boelat dari segenap ra'jat desa

penoelis

TJIMAHI,

ter

Jang ditjoeri ba-

R.A.H.F. menoelis:

dana

ditahan seorang bernama B, karena ia
didakwa jang memboenoehnja.

djoega telah terdjadi ketjoerian diroe- | di

RENGASDENGELOK.

kita tetap bang-

ngan membawa tangkapannja dilihat
seorang boeangan jang lari itoe telah

laki-laki datang keroemah

Sebagai di Betawi Aidil Adha di Ta

sikmalaja
poen dirajakan pada hari
Sabtoe tanggal 20 Januari j.b.I. poela
Pada hari itoe Moehammadijah afdeeling P.K.O. membagikan koerban kepa
da lebih koerang 250 orang fakir miskin, beroepa beras dan daging.

chabaran

taknja

oleh orang Tionghoa, Kebakaran itoe
| disebabkan oleh fosfor.
aa

,,Dadaha”

seroepa ini lagi. T.A.W. dengan T.We

melarikan diri, dan toean itoe mengoe
barnja, serta mandor2 jg. lain toeroet
djoega menangkap jang satoe, tetapi
setelah toean K. terseboet kembali de

sakit dengan loeka dipipinja, dan me
noeroet keterangannja, ia dari desa Ga

di Voetbalveld

dengan mendapat perhatian jang besar sekali dari chalajak oemoem.
Tidak koerang dari 10.000 orang toeroet
bersembahjang.
Dari pembesar nege
ri antara lain2 tampak toean patih Ta
sikmalaja. .
Aidil Adha.

afvoer

boeatan mandornja.
Doedoeknja per
kara itoe jang kami terima adalah sebagai berikoet:
Pegangan orang-orang boei jang di
kepalai oleh toean K, doea orang telah

mati,

Sembahjang soenat.
Hari Sabtoe jbl. perhimpoenan2 Islam di Tasikmalaja oentoek pertama ka
li mengadakan sembahjang soenat ber

sama-sama

Malam Senin jang baroe laloe kira 2
kira pada djam satoe, di Semarang
timboel bahaja “api. Jang terbakar
jaitoe seboeah roemah obat, jang le-

Kini timboellah pertanjaan apakah "

Zweden,

bangsa

dan mendjadi Roes kitapoen tidak

soeka. Marilah
sa Fin.

|-

Kebakaran.

tjepat dapat memadami

TASIKMALAJA.

meter. Maka dari itoe harap jg. berwadjib membesarkan bes air goena

Al. Arwidsson jang berboenji begini:
Kita

Soeraba-

perloean dengan naik perahoe, ingat
seperti dipasar Plembang soedah ten

Didalam tahoen 1820 moentjoellah
sembojan baroe jang dioetjapkan oleh

"—-

Lagi-lagi pentjoeri.
|
Dikampoeng Kemiri bilangan Maoek

. wah pimpinan tocan M.M. Th.

noeh mertoea pere

goejoep

boekti

Fin kalangan atas.

Da

ketahoei olehnja, golok itoe telah
lepas dan melajang kepipinja.

Pi

Selasa jl. Landraad Tanger

| meriksa perkara pemboenoeh.
bernama Oesin dari
ka
ak dibilangan Balaradja

Lebih2

ga, sedang menebang kajoe tidak di- |

Ka

Pemboenoeh dihoekoem.

Seorang

ini.

ke

ja.
:
Menoeroet pengoemoeman kepada
tangsi2, staf bataljon pasoekan genie
jang kedoea di Tjimahi pindah ke Soe
rabaja.
Staf bataljon jang pertama
berkedoedoekan di Meester-Cornelis.

karena

zaman itoe dipergoenakan oleh bangsa

Sendjata makan tosan. -

itoe mempoenjai revolver ge :

| lap. Kemoedian terboekti, bahwa dia

kenjataan,

abad ke 12 dan ke

Oen
merang dibegal dan dirampas barangnja
ngetahoeinja, sehingga pentjoeri dapat
ditengah djalan. Pembegalnja sampai ditombak dadanja. Toean roemah tak
“sebegitoe djaoeh beloem dapat ditang loepoet kena loeka ditangannja.
kap, sampai hari Sabtoe jbl. seorang |
Kini pentjoeri jang sial itoe masih
.mantri polisi Tanggerang berhasil me
dalam tatanan.
«
nangkap seorang bernama Kadir dari

| Aja
— Orang

boekti

lah bahasa Zweden

Baroe-baroe ini di desa Tjengklong,
| hampir sadja roemah tocan S. Seran

Delan dibilangan Balara- |

poekoelan

ngan2 Roeslan.
:
Oleh pertjampoeran Zweden dalam

Beloem selang berapa lama seorang mendjadi korban tetamoe malam.
pendoedoek Tjidomas dibilangan Se-| toeng jang poenja roemah dapat

'kkampoeng

mendapat

soeai dengan angan-angannja.
Hal ini nampak sekali dalam

Daerah Tanggerang tidak aman.

Corr. kita menoelis:

,,Svencomanen”

tikaian bahasa ini, ta” oeroeng kebang
saan Finland sangat dioetamakan, se-

Finland

termasjhoer

kaoem

haan didapati perselisihan bahasa ini.
Tetapi betapapoen hebat dan seroe per

Yebih teliti dan

dan lain-lain 384,372 djiwa (114 pCt)

Sangat menarik perhatian ialah be-

Yliopis-

- Tetapi didalam kalangan peroesa-

kesimpoelan,

Tampere, kota indoestri di
oleh

,,Turun

ada perselisihan bahasa
diantara pemoeda2.

giat, lebih2 oleh kesoekaan bekerdja
bersama-sama antara tabib2 moeda igi
djoega menerangkan kepada kita, bah
wa Negeri sewaktoe-waktoe sedia oen
toek menoendjang pekerdjaan itoe.

djiwa

Universiteit

sebab-sebabnja kota itoe

antara

Finland

tetapi jang teran
n njata, ialah bah
wa di Finland dag peresan
Me-

— Didalam tahoen 1930 jang hidoep da
| ri pertanian ada 2.014.783 djiwa (59.6
pCt),

kita

nama

1922

(jang setoedjoe Zweedsch) dan ,,Fennomanen” (jang
setoedjoe Finsch),
jang didalam kalangan politikpoen laloe berpisah mendjadi 2, jaitoe
Fin
toea dan Fin moeda.
Bahkan, nama2
lorong dalam kota itoe mempoenjai na
ma Zweedsch dannama Finsch. Kalau
dilihat lahirnja,” maka
seakan-akan

Sebagai orang asing dalam oeroesan
soekar

dengan

Adapoen

toek memboeat perbandingan dengan
pekerdjaan medisch di Indonesia.

ini,

poela seboeah

tahoen

mempoenjai 2 nama, ja'ni Turku dan
Abo, adalah karena perdjoeangan ba-

pat peladjaran2 praktek. Sajapoen ma
sih ingat seboeah roemah sakit jang
indah dan molek sekali, jaitoe Hatanpaa-hospitaal di Tampere, dimana ki
ta perloekan datang melihat-lihat oen

land itoe toemboeh hoetan kajoe itoe

itoe, dalam

to? dan disinilah ada masoek 116 orang
119 orang stoeden
perempoean.

2. Oleh sebab itoelah, hoetan2 di Fin | den-stoeden dari sekolah tabib menda
land itoe sangat dahsjat. Tidak koe| rang dari 73.5 pCt. dari keloeasan Fin

'

kalangan ketabiban |stoeden laki2 dan

atau medisch-hygienisch gebied djoega terdapat
kemadjoean besar sekali
di negeri Finland itoe.

teng

:

Disamping

lings of being maste in one's own
home.”

. Hasil boemi Finland jang sangat pen

Pindah

gie, Technische dan Chemische Weten

schappen, dan Wis- en Natuurkunde.
|Didalam tahoen 1937 jang berladjar
disitoe ada 327 orang stoeden, dianta|ranja ada 46 orang stoeden perempoe

in their

and

Staf pasoekan genie kedoea.

lam tahoen 1828 dipindahkan ke Helsinki. Didalam th. 1919 di Turku ter
diri lagi seboeah Universiteit baharoe,
ja'ni Zweedsche Universiteit dengan 5
taculteiten, jaitoe: medicijnen, Theolo-

of a happily

Sorrows

ini tidak mendapat ,,ganggoean” dari
pihak kekoeasaan.
!
.Djam 12.30 rapat dihabisi.

ling toea, jang dibelakangan, ja'ni da

free people on their own indepen-

ding itoe perdagangan
di- |

0

toean

friends, | am writing you all this

alam periode 1926
bertambah banjak

per
. Indoestri

enthousias

Believe

han, ta' oeroeng ha

— ting ialah kajoe.

Na-

Strukel dalam soeratnja jang kita terima, sebeloem peri-perhoeboengan de
ngan Finland poetoes.

ema gat ja mentjerita-

— djoean

Helaas!

.sib 60 miljoen djiwa bangsa Indonesia
tidak didalam tangannja sendiri.

Di

temperdalamkan

paling baroe.

conjunctuur.

CENTRUM

Rapat terboeka jg. kedoea kalinja

Kota Turku atau Abo.
k
— Bandar pertama di Finland jang kita lihat ialah kota Universiteit toea, |

timbang lagi, soepaja Indonesia
djangan begitoe bisa tergontjang oleh

selama liboeran

BATAVIA-

'mempoenjai

.nja oentoek mengadakan structuur jang

apal dari Stock- lebih
dan

G. Kesehatan IV No.12

Stations” dimana anak2 dan baji2
dengan tertib diperiksa dan dioe.roes oleh sebarisan dokter jang ba
njak sekali.

ga dengan Indonesia?

isinjoer jang sedang

terseboet

bitjara 6-8 sore

djoega tiga boeah ,,Child Welfare

.pertanian hoetan dan export kajoe.

kita berkenalan

Djam

senang-senang disitoe serta oentoek mendapat didikannja. Poen

al-hal jang sangat ment: - (ngan dan transport nampak kegiatan pe
bagi kita, tetapi
boeat
se- |sat, karena orang insjaf, bahwa nege|
1

Apu saran

negeri.

,,Kindergar-

ten” boeat 400 anak oentoek ber-

dalam kalangan perdaga-

sia, jang sangat menarik “ii itoe sangat

Le-

ada mempoe-

njai djoega 4 bocah

djoemlah bo eroeh indoestri ba)

.. Djoega

mereka

ai
Pa
"4

angka

a- | roe 134.825.

jang hendak meneroeskan dan memahirkannja. Demikian djoega conversatie,
Ia sanggoep poela menjiapkan barang-siapa ingin beladjar keloear

kota

|

(00

Seorang jang mendapat titel dari
Universiteit Inggeris memboeka cursus bahasa Inggeris, baik boeax jang
baharoe hendak beladjar maoepoen

O.M.

oleh hoedjan jang toeroen tak ber
henti-henti,
sehingga
ditanah lapang mendjadi betjek.
Walaupoen
demikian tram Maskapai S.J.S. selaloe penoeh penocempang, dan sampai perloe mengad
akan
Kan

itoe

ialah

aan
jang extra, Orang-orang
datangnja dari segala
peloksok

15 boelan" Djawa

Tengah.

TN -

5

3

rang toea koerang tertib mendjaga aterseboet

'gedaagden mohon kepada Pengadilan soepaja dakwaan
eischers terse-

( 3 |boet tidak diterima atau ditolak.
Dalam

schers

G Bedjat kaga sedikit trima
erat-soerat

jang

menjatakan

, sebab letter-letter Pemanda-

ngan serba terang, ma'loem dizet pa-

| intertype. Boekan lagi.satoe let" Satoe letter, dipoengoet pakai taitoe,

boekan

sebab |

“Rewel bawel, boekan djoega Ian-

sebab

tapi,......

pembatja-pembatjanja betoel

hantam-hantaman

-kita moesti madjoe.

“melangkah

pakai

bedil,

Bangsa moesti

kedepan. Dan koran kita

kaga” bisa madjoe, kalau langganan
| kaga' maoe madjoe.

“Pemandangan

bisa tjepat lagi ma-

“Gjoenja, kalau misainja pembatja2
| lebih giat membantoenja.
Misalnja: selain hajar tetap, ikoet

|

,,Pemandangan”

ngoen”

tjantik,

dan

,,Pemba-

"3 | sama pembatja, boekan oeroesan em
Se “. pok Bedjat sendirian.
Ea
x
|
Di

bahasa

,,Melajoe-Tionghoa”,

Misalnja

Gitoelis

,,conferentie”

,,konperensi”

sekarang

ensepoer,

Jang loetjoe
Anip-Ancta dienst
Melajoe.
Conferentie ditoelis ,,conperensie”.
Maksoednja maoe bikin soepaja bang
sa kita gampang membatjanja, tapi,
ERA
tanggoeng lebih soelit. Djangan
djangan dibatja begini: sonperensicee.
Djoega perkataan
,,cursus” oleh
Aneta ditoelis ,,coersoes”.
Orang Indonesia djangan2 membatjanja:
,,soersoes”, boleh diteroesin |
Gjadi ,,soesoer oesoes”.
Kalau toch maoe lebih gampang,
lebih baik toelis:

koertjoes,

atau

ke-

roetjoet.
BANG
DJAWA.

dan 1/49

se-

Protest kepada G.G.
Sebagian dari anggauta P.B. jang
telah insjaf akan akibat kedjadian2
terseboet dengan
segera akan memadjoekan . protest
kehadapan
j.
m.p.k.t. Besar ' Gouverneur Generaal
tentang pekerdjaan P.B. jang keloear
dari ngkoengan statuten.
Mereka
berkejakinan
bahwa hal2 terseboet
ta' akan diperbolehkan oleh peratoeran rechtpersoonlijkheid. Mereka jakin poela bahwa dengan kedjadian2
atau perbosatan2 P.B. terseboet akan
semangkin terkoeboer dalam lobang
kesengsaraan. Apakah boentoetnja
lagi?

dan sedikit2 djoega moelain ada ,,Me
lajoe-Belanda”.

PALEMBANG.

membajar

BEDJAT

Kongres P.S.LL

Resepsi kongres P.S.LI. jang dilangsoengkan pada malam Minggoe jbl. di
Palembang berhasil sekali. Resepsi itoe dikoendjoengi oleh lebih koerang

TIMOER

angsoeran

atas

kongres, antara lain2 sebagai berikoet:

hoe-'

| tangnja telah diperiksa oleh Landraad Bkl. dibawah
presidium Mr.
Moh. S. Tohar. Pindjaman mertka
masing-masing resp. f 15—, f 30.—

dan f 60—.
oleh
lam

Pindjaman2

mereka
tempo

Sedang

haroes

resp.

mereka

3, 5 dan

rata2

le.

dida-

2e.

PN NAN toe Ta

Naa.

ai Pap Man Sanam

nja, bahwa P.S.LI. menggaboengkan diri dalam

,,Gapi” dan ,,Kong

toepoen

boeat

da-

sia berparlement”, setiap anggota P.S.

LI. diwadjibkan

berpoeasa

pada

tang

sih kepada- Toehan boeat koernianja

. Ini adalah sebagai tanda terima ka-

mengadakan persatocan dalam barisan
Indonesia. Dar dalam sembahjang i-

t.a' sah). Sebagai

toe

perdjandjian hoetang ataupoen
hoetang

(eischers)

“terseboet

tidak

memohonkan

17c.

dari

dilakoekan|

hoofdsom-plus

396 | lem

dari
djoemlah edjokkan (djoemlah
ig. oentoek menoetoep hoetang jgul

ma), hal mana sangat bertentang:
ngan statuten fatsal 10 sub 1 dan
Alasan jang ketiga, gedaagden.
nerangkan bahwa hoetangnja

ka

masing2

beloem

pertolongan Toehan
Indonesia berparie-

-oleh | a

sebagaimana moestinja, dan soedah |
melanggar statuten fatsal 20 sub. 2, AN
3 dan 4. (lebih dari semestinja).
man terse- Bi
Lagi poela atas pindja
boet bestuur soedah menetapkan
po
sebesar

naa

Dan begi-

toeroet

xi

waktoen

toentoet,
karena
menoeroet.:
stuten
fatsal 20 sub 6c
jan
maksoedkannja itoe, djika soed:
wat dari termijnnja. — Selandja
gedaagden menerangkan bahwa.

engkan diri boe
da

a dihari poeasa jg.
'bersembahjang so

ndonesia berpar

Jan toean ingin M

engerikan atas dirietjil jang telah dja-

1

elok,

gigi

dan

ik,sikatlahgigi

empoenjai
para
senjoem jang

i dengan

GATE

M. Hanafiah. Masing-masing terdak
wa didjatoehkan hoekoem 4 tahoen
Menoeroet kabar terdakwa Kadrie
Noor akan teeken appel.

POMPA

Kebakaran.

pada

hari

waktoe

bekas

hoedjan

itoepoen hoedjan

Doewet 33
SEMARANG.

VOETBAL

H. Rahmat
(Martapoe-

ra) telah dilihatnja seboeah rakit ha-

ternjata

anak

itoe telah

tidak

bernjawa lagi. Seketika itoe
djoega
hal ini dirapportkannja kepada jang
berwadjib dan majat baji itoe teroes
dibawa keroemah sakit Martapoera
akan diperiksa lebih djaoeh.
Siapa iboenja baji itoe beloem diketahoei.
Tentoe politie akan bergiat mentja
ri iboe baji jang malang itoe.
:

begiloe

djoega

boeat

GRATIS

SHOKAI

Senen 60. Telf, WI. 1489.
BATAV!A-CENTRUM.

Sambongan 72
SOERABAJA.

DI BOGOR.

Competitie S.B.B. AJAX—BLAUW-WIT.
Pauze
stand
dan
boebar6

njoet di soengai Basoeng jang berisi seorang anak baji. Ketika diperik
sanja

Soemoer,

VOETBAL.

Baji dihanjoetkan.

Oleh seorang bernama
dikampoeng
'Tjempaka

diatas

IPPON

Importeur:

dan

karena obat njamoek.

HD

PRIJSCOURANT

masih

karena itoe —- f 200.—
kabar asalnja api ialah

gampang
bisa
digoenakan
boeat segala keperloean.
Kita ada sedia Monteur boeat pasang
soemoer panfex (soemoer boor).
Sedia fjoekoep onderdeelen.

gerimis. Oentoenglah pertolongan lekas diberikan.
'
Keroegian
Menoeroet

II
eM

roembia, sehingga oleh karena itoelah
api dengan
lekas sadja bekerdjanja

meskipoen

AIR

IM) Dengan

Seboeah roemah petak di Oelinweg
pada malam Selasa jang laloe
telah
terbakar sehingga 4 boeah pintoe
mendjadi korban tak dapat ditolong
lagi. Roemah petak ini beratap daoen

2— 0.
—.
PASAR

Hari Minggoe jl. telah dilangsoengkan pertandingan, jaitoeAjax contra
Blauw-Wit, bertempat di Ajaxterrein
Hoedjan jang dari sedjak hari pagi

tidak berhentinja menjebabkan lapangan sangat betjek, sehingga sebentar-sebentar kita lihat banjak speler
dari kedoea fihak
tjir karena litjin.

djatoeh

tergelin-

Baroe sadja pertandingan berdjalan kira-kira 10 menit, Blauw-Wit te-

BETAMWI.

Tepoeng terigoe: Tjap Kodok f 2.30
tjap Boeroeng kaleng, Koeda merah
dan Harrison f 2.15 lain-lain merk
dari f 2.10 sampai f 2.— per bantal.
Goela: Sup Hoofd Suiker f- 11.20
per karoeng dari 102 kg. terima didalam goedang pendjoeal.
Minjak Kelapa: Harga roepa-roepa
merk f 1.671, dan f 1.70 per blik dari 142/ kg.
Copra:
Barang
“sedia kwaliteit
Bantam 9590 kering, f 6.10 per 100

Baroe-baroe ini politie telah beroentoeng dapat menangkap 2 orang

lah berhasil membikin voorsprong 1-0
tidak mengherankan karena Ajax ber

nja kedapatan melakoekan wang pal-

main 9 spelers sadja. Setelah kemasoekan 1 goal lagi, kemoedian baroe
2 orang pemain Ajax datang meleng-

Katjang Tanah: Keloearan Cheribon dan Bogor f 10.50 p. 100 kg.

kapi elftalnja. Sekarang nampaknja
sama koeat tapi Blauw-Wit ada lebih
baik
speltechnieknja sehingga sering

f (— sampai f 7.75 per 100 kg.
Emping Belindjo:
Keloearan Laboean No. 1 f 26.50, No. 2 f 23—
Tjilegon No. 1 f 25.—
dan No. 2
f 22.— per 100 kg.
Asem: Keloearan Soerabaja No. 1
dari f 8.25 sampai f 8.75 per 100 kg.

dari roepiahan

soe jang terdiri

dan

soekoehan, dan padanja didapatkan 9
bidji roepiah dan sebidji soekoean
:
.
palsoe. Ketika itoe djoega kedoeanja digiring ke Hoofdwacht
akan diperiksa
lebih djaoeh.
Angin

riboet.

Berhoeboeng adanja angin riboet
menjebabkan seboeah loods passar di
Tatah Pemangkih
telah roboh dan
seorang ' perempoean
bagi
malang

toea dan seorang anak, robohan itoe
mengenai mereka sehingga menjebab
kan kedoeanja mendapat loeka-loeka.
djoega kedoeanja ditoKetika itoe
long oleh orang banjak.

kali

benteng

Ajax

terkoeroeng

dan

sampai waktoenjatoeroen minoem
stand masih 2—0 oentoek Blauw-Wit.
Wit lebih rapi lagi samenspelnja, seSetelah
pauze
kelihatan
Blauw-

dang fihak Ajax meskipoen spelersnja
masih segar dan gesit, tapi sangat katjau permainannja, sehingga tidak la
ma antaranja 1 tembakan dari linksbinnen B.W. telah temboes poela dalam bentengnja Ajax. Setelah stand
3—0 kelihatan
Ajax mengoempoelkan segala tenaganja oentoek meneboes kekalahannja,

Satoe

voorzet

tapi sia2 belaka.

jang ' bagoes

dari

kanan loear B.W. disamboeng dengan

kepala oleh centervoor dan bola soedah bersarang
lagi dalam djaring
Ajax, stand 4—0.
Ajax beloem poetoes harapan dan
balas.

TJATOER.
Tanggoel — Loemadjang.
Pada
malam Minggoe ddo. 20-21
Januari ini tahoen di loemadjang telah langsoeng pertandingan tjatoer

antara P.T.L.

(Loemadjang)

lawan

P.P.F.T.
(Tanggoel)
bertempat di
perg. Taman-Siswa
moelai djam 9
sampai djam 1 malam, berkesoedahan
stand 10 - 2 boeat kemenangan
Tanggoel.

Barisan
bawah:

kedoea fihak seperti di-

. 'Tanggoel
Loemadjang'
H. Rumapar — Soelaiman
S. Ra'is — Zarkasi
:

Soeriokoesoemo — Soedarmadji
K. Koestowo — Siswoto
Soedojo — Abd. Moefet
Soepidi — Atmosoebroto

badminton club

»K.A.T,”

ga

oleh

djang).

1—0
01
I—9

1—0
I-—9

tea

Kadar — Soekarman .
Soewono — Soepadmo
Soewito
— Isradji

Goena P. P. FT
Esoknja speler Tanggoel
| Esoki

stand
1—0
01

1-0

K. Walangitan—Saficedin

“hari telah terdjadi

jadi bersih, oetih
p

itoe.
Ketiga terdakwa pertama bernama
G. Abdoessjoekoer, Kadrie Noer, dan

K. T. Hok — Priokoesoemo
Djaelani — Soekardi

|

makanan jan9

G.Oesoep

Memberi kocasa kepada pimpinan partai boeat mengandjoerkan

ngoetan oepah bagi bestuur sendiri | nat ter

VP

poela

lah jang didakwakan itoe, hanja menjangkal bahwa schuldovereenkomst

bestuur

AN

sepenoel-

hoetang kepada P. B. sebesar djoem-

segala

lain bernama

hal itoe kepada tjabang2 P.S.LI.
Sebagai tindakan P.S.L.I. jang pertama dalam aksinja mentjapai ,,Indone-

argumenten mereka menetapkan bahwa

La

menjetoedjoei

gal 9 Moeharam, 'jaitoe pada tgl. 18
Februari. Laloe mengadakan sembah
jang soenat sesoedah djam 12 malam
dengan membatja @oenoet jang ditetapkan.
SATA Pa

pemberian

seorang

OP

Kalla , njonia
Tak
dan gigi lekas : roesak
nkoe
&

Semoea gigi meng

parlement?”.

me-

noenggak 2X “bertoeroet-toeroet. . dalam 2 boelan. Salah seorang dari mereka ada djoega jang sama sekali beloem mengangsoer, karena ia mera“sa tidak mempoenjai hoetang kepada P. B. (tidak menerima djoemlah
"jang dihoetangkan kepadanja).
Didalam pemeriksaan tadi gedaagden (anggauta) jang diperiksa satoe
persatoe, dalam pokoknja, mengakoe

itoe salah. (artinja

bace koerang

Pembantoe menoelis:

oleh

sela

:
napas
Der
menjebabkan ag dibasmi.

BANDJARMASIN.

lam aksi mentjapai ,,Indonesia ber |

i2 boelan,

baroe

Kongres

res Rakjat Indonesia”.

terseboet

dilsenasi

.3

roemah, soepaja memikirkan hal ini.

Indonesitr berasal — dari Merabahan
bernama Itar dan Noerhan, kedoea-

84 tjabang P.S. LI. dan 80 waPembantoe Herman menoelis:
kil perhimpoenan
Chalajaknja
oe7 anggauta P.B. dimoeka Pengadi
| moem jang menghadiri
resepsi itoe
lan.
ditaksir banjaknja ada 4000 orang.
Schuldovereenkomst
Rapat oemoem jang diadakan pada
tidak
sah.
malam.
Senennja, dikoendjoengi oleh
Hari Selasa tanggal 9 Januari '40 kira2 6000 orang. ' Dalam rapat oeperkaranja 9 anggauta P. B. jang be- moem itoe dioemoemkan kepoetoesan?

loem

moea

nja jang berkepentingan berichtiar, agar sekalian soemoer (balong) .ditoetoep atau dipagar.
Teroetama, kami
seroekan kepada toekang menjewakan

Penangkapan wang palsoe.

"TANAH SEBERANG

BANGKALAN.

NNyang

Bea et

MALEISCH-HOLLANDSCH.

Indonesia soedah moelain ter-

kenai

-ab itoe, gampang

sebaik-baik

jang melakoekan (mendjoeal) coupon

maoepoen diloear pemeriksaan

boelan, ocang mana ol£h bestuur soedah dihoetangkan kepada anggauta2
P.B., maka dari soember jang lajak
dipertjaja, bestuur P.B. akan ditoentoet oleh jang mempoenjai oeang terseboet. Bagaimana akan djadinja ki
ta akan menantikan.

montok, danok, he-

bat,... ah ... itoe semoca tergantoeng

BAHASA

berkoerang,

Landraad itoe, terdengar chabar bah
wa bestuur P.B. sengadja akan mentjaboet
segala goegatannja kepada
anggautanja,
baik jang beloem diperiksa maoepoen jang soedah diperiksa oleh hakim. Anggauta2 bestuur
kelihatan
hiboek, lari kian kemari
dan membereskan oeroesan administratie.
Sedang
beberapa aanvraag
hoetang baroe, ditolaknja.

Gengan rente resp. 14

bikin ngiler orang jang liat,

moltk,

ada

Baroe-baroe ini Landraad Bandjar
masin telah bersidang memeriksa perkara pemalsoean coupon karet jang
dilakoekan oleh 3 orang pegawai kan
toor Rubberrestrictie disini disertai

mes tuur
PB
aukan
ditoentoet
karena
hoetangnja.
tuur P.B. jang soedah hoetang
kepada salah seorang toekang oeang
bangsa Tionghoa sebesar k.I. f 4000.-

“ikoet tjari langganan baroe.
Kalau satoe abone bisa dapat ka» Wan 5 orang, wah, dalam tempo tje-

“pat

perti itoe

Restu
Pe
akan
mentjaboet
segala
toentoetan..
Setelah ternjata bahwa segala rahasia P.B. Bkl. terbongkar baik di-

dalam

betoel soeka bajar doewit langganan.
. Tapi kemadjoean 'itoe belon tjoe'koep. Moesti lebih madjoe lagi, biar
“harga kertas naik, biar orang sedang
“main

ei-

hal-hal

soemoer (balong) ditempat ini banjak
jang
terboeka, tidak dipagar. ' Maka
djika kita berdjalan-djalan ditempat ini
akan
mendjoempai dengan beberapa
poeloeh bahkan ratoesan soemoer jg.
tidak berpagar.
Agar ketjelakaan se-

Perkara memalsoe coupon.

bang Bedjat pinter, boekan lantaran
taran empok Bedjat kaja,

eischers,

bahwa

itoe semoea soedah ditetapkan dalam
rapat-rapat
anggauta.
Tetapi atas
pertanjaan2nja president Ldr. ternja
ta bahwa toch tidak tjotjok dengan
poetoesan2 terseboet
(lebih besar
(atau sebeloemnja ada poetoesan soedah diberikan pindjaman).—
Atas
penoendjoekan president Ldr. terseboet eischers mengakoe soedah berbocat semaoenja sendiri.—

ngan lantas ditoentjep-toentjepin.

. Kemadjocan

djawabannja

menerangkan

naknja, dan b. disebabkan pembikinan

1—0
1—0
Te

10—2
melawan
(Loema-

Poen ini pertandingan djoe-

'dimenagkan

Tanggal

de-

menjerang

dengan

seroe

se-

hingga terdjadi frekiek dalam garis
didepan goal B.W. Strafschop 12 pas
ngoerangi
kekalahannja
dengan
Bola

diketengahkan

lagi dan digi-

ring teroes didepan goalnja Ajax,

da-

lam gerebekan itoe keeper Ajax kewalahan dan terpaksa haroes ambil
lagi

bola

dari

dalam

rambangnja.

Walaupoen diantaranja itoe Ajax se
ringkali
kelihatan membahajakan
benteng moesoehnja, tapi sajap belakang B.W. tidak moedah dilaloei,
sehingga

segala serangannja

itoe se-

laloe kandas dalam backgebied sadja.
Fihak B.W. kelihatan masih djoega
bergiat oentoek menambah kemenangannja dan berhasil poela merobah
stand mendjadi 6 — 1 dan kemoedian
referee menioep fluitnja jg. pandjang.
tanda pertandingan berachir.

Competitie P.E.R.S.I.B.O.
Menoeroet programmanja pada ha
ri kemarin Siliwangi haroes bertanding dengan Garoeda. Sebagian banjak sepelers
Siliwangi ketika itoe
kita lihat soedah berkoempoel dilapangan tapi fihak Garoeda tidak datang, sehingga moengkin dipoetoes-

kan dengan

5—0 oentoek Siliwangi.
La

kg. terima

di fabriek.

Kentang:

Bawang

Keloearan

merah:

Bandg.

Cheribon

dari

Twaliap

f 9.50 Tiongtoa f 8.50 dan Tiongliap
f 1.50 per 100 kg.
Katjang
Kedele:
Gendja
Tegal
franco praoe Tegal Iv. Jan. 5.50 Bali

cif Bat. kwaliteit jg. baik f 6.— pem.
f 6.15 pendjoeal. Panaroekan fob Panaroekan f 5.26 nom. dan Djember
franco wagon
Djember,
Januari
f 4.61 pendjoeal, Mrt.-April f 4.854
pendjoecal.
Pasoeroean-Probolinggo
fob Pasoeroean Januari f 4.71Y, per
100 kg.
Tapioca meel: Kwaliteit A roeparoepa merk franco wagon Tg. PriokCheribon f 6,95 dan kwaliteit: AA
f 1.25 pendjoeal per 100 kg.
Damar: Sumatra export kwaliteit
A-H lev. Jan. 1940 f 27.— pendjoeal
dan Pontianak A-E f 26.— per 100
kg. berikoet peti.
Karet: Harga toeroen pasar lembek, Std. Sheet dan Std. Crepe lev.
Januari f 0.3324 dan f 0.3434 nom.

per V5 kg.

Citronella: Kemaren
pasar .ada
djadi contract A lev. Sedia f 1.05
Jan. Febr. f 1.02”, dan April-Juni

f 1.05 per kg. Ini pagi lev, Jan.-Feb.
f 1.021,

dan

Koffie:

Jan.-Dec.

f 1.05 nom.

E.k. Telok 1546

Januari-Maart

ff

10.20

triage lev.

pembeli,

f 10.40 pendjoeal per 100 kg.

Lada

Item:

Noteering

Telok

lev:

Januari-Maart f 9.05 pembeli, f 9.20
pendjoeal dan lev. Maart-Mei f 8.85
pembeli f 9.— pendjoeal per 100 kg.
Noteering London boeat partij jang

sedia diatas kapal 3V d. per Ib pendjoeal.

Noteering

pembeli

3,82
Maart

New

York Spot 3,85

(toeroen 5 punt)

pembeli
3.92

Januari

(toeroen 9 punt)

(toeroen 6 punt).

dan

Lada Poetih: Lev. Januari fob
Pangkal Pinang f 20.50 nom. per 100
kg. Noteering Londen 415 d. per Ib
pendjoeal (toeroen 1/16 punt).
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N

bahwa bestuur Boemipoetera tak da-

mengerdjakan soal itoe' dengan

| pt

erhasilnja?

Bagitowpoen pocla tocan K an ber- |
'sedia boeat menjetoedjoei nota Pe- |
F

kata toengoebah itoe. Sebagaimana
peratoeran itoe oleh
Kerstens,

an

djaminan2
jang tjoekoep oleh
banjaknja.
|
karena

Dan pembitjara poen
itoe boeat golongan bangsanja, tak
mempoenjai keberatan.
. Toean Soetardjo menerang-

sedap

bahwa dia tak

kan djoega,

Roep.

toean

pidato

mendengar

menoendjoekkan betapa

Pembitjara

lainnja pendirian Pemerintah, seba-

gai berboekti dari angkatan seorang
burgemeester anak negeri, dll. oleh

karena itoe pembitjara meminta ke

pada tocan Roep dan Blaauw, da-

' lam pemandangannja dihari kemoe-

memperhatikan

dian, selaloe maoe

siapa-apa jang dioetjapkanjang dalam
penoeh

dang Dewan Rakjat
tentang penghampiran

longan bangsa.

Verboom

Tocan

Roep

tocan

'sebagai

Neng

g0-

dan

Dia poen berpendapatan

Blaauw.

njai kekoeasaan itoe. Tetapi pada se-

poela, bah

6-03 Pembatjaan

Lagoe Krontjong dan Stamboel.
Lagoe Gambang-Kromong.
Lagoe
Tiong Hoa.
Berhenti.
Lagoe Soenda.
Lagoe Djawa.
Pembatjaan soerat2 kabar.
Pembalesan soerat2 dan rapport
Lagoe Tiong Hoa.
Oentoek anak2.
Pembatjaan kitab Indjil.

Krontjong-Orkest Mustika.
Berhenti.
Jan.

Lagoe Melajoe Seberang.
Lagoe Hindustan.
Lagoe Arab modern.
Lagoe Djawa.
Lagoe

Tionghoa.

Lagoe Gambang

moengkin poela

hal

soal

tocan

Roep

.. soelkan

Pemerintah,

Kemoedian

| pant-generaal Berenschot,
jang

mengenai

Kromong.

prinsip.

itoe,

toedjoei boeah fikiran toean Blaauw,

Menoeroet tocan Blaauw peroebahan

2

han?).

“Wakil

Pemerintah

peroeba-

menerangkan,

| bahwa peroebahan itoe diadakan, sebab dalam peratoeran jang dahoeloe,

'kekoeasaan
“ada

jang dimaksoed soedah

ditangan boepati. Adapoen pe-

kan dengan persepakatannja
Pemerintah
Rakjat. Sebab

Dewan
insjaf,

bahwa ada lebih baik boeat mendja-

tidak berlakoenja lagi tjara
dikan
manapoen djoega centoek mengang'kat pegawai toekang mentjahari pelanggaran oendang2 ordonransi terseboet, selain dari pada dengan algemeene verordening. Pemerintah poen
tidak sependapatan dengan toean
Blaauw,

tentang

ja'ni

keberatan-ke-

beratannja, bahwa chalajak oemoem
mesti. mengetahoei, pegawai mana
jang dapat menoentoet. Dan hal ini
dapat diketahoei, djika angkatan itoe
dilakoekan oleh algemeene verordening dan tidak kepoetoesan Resident.
Selandjoetnja pembitjara mendjawab pedato toean Mogot tentang soal ini. Pembitjara menerangkan,

bah

wa, penjelidikan pelanggaran2 pentja
harian ikan dilakoekan oleh kapal2

12.00
12.03
12.30
13.00
13.30
13.45
14.00
14.15
14.30

Ii 192 dan III 50.

Tanda waktoe. Pemb.
Gamboes Arab.

Lagoe Minangkabau.

22.01

a

Muziek

dansa. -

22.30 Orkest Lajos Kiss.
23.00 Toetoep.

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

der 61,66 M.

Kemis,
£

Lagoe Krontjong
Berita Pers.

Kliningan Soenda.

am

17.00
17.04
17.25

Tanda waktoe.
Berita Pers.
Thee-concert.

Pemb.

13.15
13.30

Vocaal.
Berita Pers.

18.45

Lagoe Zigeuners.

19.15

Soeara Mills Brothers.

17.45 Cinema-Orgel Concert.

Lagoe Ambon.
Berita Pers.
Toetoep.
P.M.H. 45.

17.00
17.03
17.05
Et
18.00
18.30
19.00
19.30
19.35
20.00
20.40
1.00

20.45 Njanji Light Opera Company.
21.00 Radio-hoorspel.
21.45 Orkest Arthur Young.
21.58 Koers di Amsterdam.
22.00 Tanda waktoe.

Lagoe Krontjong
Berita Pers.
Kliningan Soenda.
Lagoe Ambon.
Berita Pers.
Toetoep.
Tanda waktoe. Pemb.
Lagoe Arab modern.
Lagoe Minangkabau.

19.45 Doea matjam moesik.
20.05 Pemandangan oemoem.
20.20 Omroep-Orkest.

Tanda waktoe. Pemb.
Isi programma.
Lagoe krontjong.
Concert soeling.
Studio-Orkest.
Lagoe Hindustan.
Peb. kepoetakaan. Melajoe.
Lagoe gram.
Berita Pers.

ka poen mendjadi kepala polisi poela
dalam daerah-daerahnja.' Tjara ini
Peladjaran bahasa Belanda.
bosat mentjahari pelanggaran2 penKetoprak.
tjaharian ikan sampai sebegitoe djaToetoep.
oeh berlakoe baik. Djoemlahnja pelanggaran
dibatasi. Dan menoeroet
P.M.N. 29.
pendapatan Pemerintah pelanggaran
22.00 Ketoprak.
pelanggaran itoe dapat ditjegah de- 23.00 Studio-Orkest.
ngan banjaknja. Kapal2 jang dimak24.00 Toetoep.
soed disini itoe biasanja tidak dapat
dipergoenakan oleh bestuursambtePROGRAMMA NIROM.
naar jang berkoeasa mentjahari pePenjiaran Barat.
langgaran2 ordonansi terseboet diaArechipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.—
tas. (Djika kepala keresidenan atau atas 205 m. West-Java: Batavia 126,
kepala kota dalam hal ini diketjoeali- Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Chekan). Sebab kapten2 kapal itoe sen- ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboediri adalah ambtenaar2 jang mentjami 192, Oost dan Midden-Java: Soehari pelanggaran2 poela.
:rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas
Soepaja kapal2 Marine Keradjaan
25 m.
Soerabaja HI 196, Semarang
sedapat-dapatnja sedikit sekali diper
122,
Malang, Djokja 181, Solo 188,
goenakan boeat mentjahari pelang- Tjepoe 186.
garan2 ordonansi penangkapan ikan
dipantai2 dan agar mendapat waktoe
Kemasg2o, hah.
jg. lebih banjak boeat dienst perang
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
nja, maka Pemerintah kini sedang
17.01 Isi programma.
merantjangkan boesat menambah ba17.03 Boenga rampai.
njaknja kapal2 keresidenan. Tentang
13.00 Arendsnest.
hal ini kelak akan diberi pengoemoe18.30 Swing-muziek .
man jang lebih landjoet.
19.00 Berita pers dan oedara.
Rentjana tentang soal ini dengan
19.25 Dari doenia film.
soeara boelat diterima.
20.15 Penindjauan.
20.30 Lagoe Belanda.

19.30 Lagoe Cello.
20.00 Programma Sonate.
20.45 Orkest Alfredo Campoli.
21.00 Phohi-relay.
21.10
22.30

La Damation de Faust.
Orkest Marek Weber.

23.00

Toetoep.

6.00
6.04
6.15
6.30
7.15
7.30

Djoem'at, 26Jan.
Tanda waktoe. Pemb.
Soeara pagi.
Berita Pers.
Lagoe roepa2.
Berita Pers.
Lagoe Aneka warna.

9.00 Lagoe Marsch.
9.30 Soeara laki2.

9.45 Lagoe2 Piano.
10.15 Lagoe Zigeuners.
10.45 Lagoe dari Amerika.

"11.15 Orkest Lajos Kiss.
11.45 Lagoe Draai-orgel.
12.00
12.30
13.00
14.30
17.00
17.04
Y7.25
17.45

Oentoek orang2 sakit.
Lagoe Orkest.
Lunch-programma.
Toetoep.
Tanda waktoe. Pemb.
Berita Pers.
Thee-concert.
Saxophoon-soli.

18.00 Radio-Cursus BRV tentang
Stenografie.
18.30
18.45
19.20
19.30
20.30
21.00
22.00
LAN
23.00

Berita Pers.
Trio.
Vocaal tusschenspel.

Sg

5

€

Concert.
wig
Setengah djam vocaal.
Phohi-relay.
Variaties.

Soeara Willy Forst.
Toetoep.
P3

BIA

ratoeran itoe tertanggal dari tahoen
1931 atau lebih dahoeloe.
Kesempatan boeat berbitjara tentang nota pengoebah hanja dipergoenakan oleh toean Blaa uw.
Tentang pembitjaraan toean Soetardjo,
pembitjara
menerangkan,
bahwa golongannja dahoeloe selaloe
menghendaki kemadjoean persatoean
bangsa2,
djika hal demikian ditoedjoekan boeat kepentingan semoea
Tetapi toean Soetardjo habangsa.

ontwerp - Jachtordonnantie-Jaya-en
Madoera-1940 dan peroebahan Rubberrestrictie-ordonnantie-1938 diada-

19.25 ,,Soft light and sweet music”.

7.20 Berita Pers.
7.30 Toetoep.
Bandoeng

Isi programma.
Boenga rampai.
Peladjaran bernjanji.
Dari film loekisan.
Berita Pers dan Oedara.

ma kau me
Ah Soetarni. anMengap
i
gad
oe
Sat
e.
ito
ngka

'poenjai sa

Ikan

soed menghina |

diri atau sengadja mc

pendapatann

kaoemmoe sendiri, zonder mem-

perdoelikan

kita.” Berkata Soetarni

dengan gemas.
Seketika

itoe djoega

“9

tjahaja moe-

an 'kanja soedah mendjadi kemerah-me| rahan, sedang pada doea bocah mataja “nampak air mata

e-'nang.

berlinang-i- |

Bibirnja dirapatkan sekoeat

Iting.....

5

KA

Selain dari pada telefoon dan lon-

tjeng perak, nampak djoega doea
potret jang terletak dimedja toelis.
Tidak djaoeh dari medja ini, ada lagi satoe medja lain jang lebih tinggi

dan sama sekali tidak ditjat.

| Diatasnja masih terletak satoe pro-

telefoon itoe.
»Hermana.

Sama

siapa?!”

Berta-

san dia dalam telefoon dengan singab"
»Her! Kau
bitjara sama Koesoema”.

,

»Ja ada apa Koes?” Bertanja lagi
1 Hermana sebagai orang jang maas.
»Djangan loepa Miss Iting nanti

malam!

Sampai

sebentar

djam 8.

Her! Adieu.!”
|loetnja ditoetoepnja rapat-rapat de- | mari katja dengan berisi roepa-roepa | ,Hallo-hallo sayapun Koes! ng
ngan sapoetangan soetera dan de- boekoe
ngetahoean dan lain-lain | Hallo!” Berkata Ir. Hermana sambil
gan
tidak setahoe kakaknja, dia soe | pada
nding sebelah kiri tergan- menekan toestel telefoon beberapa ka
dah membanting pintoe kamarnja | | toeng satoe pigoera jang meloekis- Ina Hallo... Naa

DEK ans l kan satoe tanah pegoenoengan deIr. Herm

ngan sawah, keboen selengkannja.

PA

DE

nan

da Le

soek kekamar toelis.

edoeknja. Hidoeng dan moe| gian pendjoeroe lain adalah satoe le-

Katjaulah fikiran

Ah

Sekonjong-konjong telefoon berkan hatinja, hingga diberhentikannja 'boenji dan dengan hati masgoel serta
sama sekali. Dari sini dia laloe ma- kesal roman moekanja, diambilnja

jectie, satoe gambar rantjangan dari
dan persetan sama dia”.
Va
satoe dam (pintoe air) dengan bebeah itoe, berbangkitlah dia dari | rapa pipa dan satoe fabriek. Diba-

dari dalam.'

4

dan diganti lagi oleh jg.

al

dak keroean

lain. Kemoedian dia poen berdiri dan
tjoba menghilangkan kekatjauan fikiran dengan
mendengarkan radio.
Akan tetapi, lagoe-lagoe jang didengarnja tidak djoega dapat meriang

Kemoedian doedoeklah dia dan di
ambilnja satoe potret serta dipandangnja tidak habis2.
.»Miss I-t-i-n-g!” katanja seorang
diri. ,,Kau betoel tjantik, loetjoe dan
soenggoeh pandai bermain. Akan teBEPESAJANG Gi
2

P

karena itoe semoga. Sigaret jang baroe sadja dipasang, diboeangnja ti-

ag

ratnja atas diri Mr. Koesoema. Per- tenaga dan tidak antara lama namtama kali, orang beloem bisa boektipaklah dig mengoesap pipinja dengan
kan bahwa
dia soedah betoel-betoel
sapoe tangan soetra poetih.
|tjinta kepada
itoe actrice. Apa lagi
,Soetarni, Soetarni.” berkata lagi
“|jang
kau
sendiri
soedah merasa,
kakaknja sambil menggeleng2kan kebahwa dia ada menarik tjinta kepapalanja dan melandjoetkan kata2nja
damoe.
Kedoea kalinja beloem ten- dengan soeara lemah lemboet: ,,Djatoe miss Iting soeka dipermainkan
nganlah engkau bersedih hati. Akoe
oleh sembarang orang loearan. Apa Iboekan hendak
membenarkan atas
lagi jang
dia sendiri beloem kenal apa jang salah. Akoe tidak hendak
betoel. Akoe tidak bilang, bahwa membela Koesoema, karena memang
tiap-tiap opera-actrice adalah orangtidak ada halnja jang haroes dibela
orang jang terhormat dan tahoe akan
Akoe tahoe betoel jang dia tjinta pa| menghargakan dirinja, akan tetapi, damoe, seperti djoega engkau kepada
tidaklah djoega orang bisa pastikan dia. Akan tetapi............. ia
bahwa semoea opera-actrices adalah
»Onzin! Djoesta!” Berteriak sekoorang-orang jang terhina, boleh dibi- njong-konjong Soetarni. ,,Akoe tjin-|
Nan
F
kin sewenang-wenang.
,»Memang selamanja begitoe! Ka- | moe kaoem lelaki selaloe membenar-

“Soet! Ak

an si Lu Moana»

Li
te “3
£
Heabsmikisd

Pe eah

WAkan disamboeng)
PON

di

Bihan

«

1g

Masak

Es

kenapa diadakan

Pemerintah tidak dapat menje-

wa

|... Jang mengenai soal itoe sendiri,
' Pemerintah menganggap, bahwa per.
' atoeran dalam ontwerp-ordonnantie
— itoe sesoeai sekali dengan pembagian
' kewadjiban (Toean Roep: Oleh kare|. na

men dan oleh kapal2 Marine KeraGjaan. Kapal2 kepoenjaan keresidenan atau afdeeling dan kapal2 Mari'ne Goebernemen
ada dibawah perintah kepala keresidenan, sebab mere-

toean L a n-

6.40 Kasidah Arab.
7.00 Gending2 Djawa.

Bandoeng II 192, Batavia II 197.

E

geler, hoofdinspecteur van Scheepvaart. Pembitjara menerangkan bah-

- Debat Na: pembagian kewadji| ban dalam arti oemoemnja, tidak pa-

| da tempatnja disini.

kustvis-

Jang berpedato

ialah wakil Pemerintah,

Pemerintah tidak

akan menoeroeti perkataan2 pelbagai
pembitjara

dibitjarakan

luitemene scherijordonnantie.

Gur'an.

Pers.

17.01
17.03
18.00
18.40
19.00

ae
Ieebk

|

rangkan bahwa

Kustvisscherjordonnantie.

jang mengoe-

perobahan itoe. .

“Wakil

:

pembitjara menjesal,

pemerintahlah

bahwa

ma dengan soeara boelat.

sekali. Bersama

jang penting

Berita

Batavia II 197.

mentara waktoe itoe
wa kedoedoekan boepati seberapa timboel keadaan2 jang lain.
| kepoenjaan keresidenan atau afdee'banjak mesti diperkoeat. Tetapi da- — Selandjoetnja rentjana itoe diteri- ling, oleh kapal2 Marine Goeberneitoe
dibitjarakan
jang
ini

lam

6.30

12.00
12.03
220
13.00
13.30
13.45
14.00
14.15
14.30

Lagoe Krontjong.
Berhenti.
De kleine Kwaker.
Pembatjaan soerat kabar.
Gamelan Soenda ,,Galoeh Pakoean'”.
24.00 Berhenti.

disini. Boleh djadi benar, bahwa boepati lebih dahoeloe soedah mempoe-

berpendirian

Batavia HI 197.
6.00 Tanda waktoe. Pemb.

17.00 Tanda waktoe.

Sa

—

antara

Bandoeng iI 192 dan II 50,

Lagoe Soenda.

Sabtoe,27

14.20 Berita Pers dan oedara.
14.30 Toetoep.

Toetoep.
Bi
ah
Djoemat26Jan.

Teng
Rt

|

24.00

SM

Roep itoe. . Apakah dia menganggap,

Lagoe Djawa.
Pengadjian dari Piringan Hitam

notapengoebahitoe.
poen
—. Toean Soangkoepon toean
pendapatan
djoega
membantah
”

10.00
10.30
11.00
| N aunua Kan senang hatinja, bah- 11.30
kewa tocan Blaauw menjetoedjoei arti
- 12.00
ap
had
ter
h
nta
eri
setoesan Pem
12.30
n,
kel 7. Tetapi dia mempoenjai kesa
13.00
nja
bahwa toean Blaauw itoe girang a.
13.30
sadj
-hanja dengan keseganan hati
| 14.00
aan
Hal ini dapat dilihat dari perkat
17.00
'nja tentang. Pasar Gambir.
17.30
Ketoea meminta kepada toean
18.00
biKan agar tidak meneroeskan pem
18.25
an
ini.
hal
jara
|
13.30
Kan menerangkan, bahNaa
19.00
a.
wa dia berkata sambil laloe sadj
19.20
|
sai.
sele
dah
soe
nja
Pedato
20.00
Toean Roep menerangkan pada
23.00
achir pembitjaraan, bahwa berhoeboeng dengan keadaan waktoe jang
memaksa, maka dia akan menjetoe10.00
djoega rentjana itoe. Tetapi
djoei
10.30
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