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Kapal itoe mengangkoet 25 penoempang dan anak kapalnja ada 35 orang.
Hanja 20 orang jang tertolong. Dicha
watirkan lainnja itoe mendapat kematiannja.
Jang mendapat pertolongan

Belgia haroes minta garansi dari
Geallieerden

cet” Iran-Djepang
D0

didaratkan

akan memakai kesempatan sekali lagi
akan
mendesak kepada pemerentah

DATANG DARI BELGIA.

dakan perhoeboengan militer lebih rapat antara Toerki dan geallieerden. Da
lam soeal ini diingati apa jang diadjoe

kan oleh ssk. Perantjis oentoek mendi

rikan benteng Kaukasisch.

| toek ditjampoeri oeroesannja.

menjatakan, bahwa

ban
bantocan
kepada Inggeris-Perantjis,

Toerki dibantoe.

djika sekiranja Belgia meminta

terlebih doeloe akan dilakoekan penje-

Paris,

1, | lidikan keadaan jang menjebabkan negeri itoe mengadjoekan permintaan, se-

0

kalangan jang tertentoe orang berpendapat, bahwa tindakan2
persediaan itoe diambil oentoek mentjegah, bahwa permintaan oentoek mem| bantoe itoe oempamanja bersesoeai dengan serangan Diggtan terhadap Bel-

PEPERANGAN

- bala
|

dan.

.

perhatian

San .dikandoeng

seperloenja

loear negeri dan gezant Djepang disini.

niatan oentoek

mengadakan koreksian atas angkatan yandjil terseboet.

Batas

)

»roepa-roepanj a”

. Kita boekan

Kemis (Havas):

etapi ,,betoel-betoel” ma- |

PEROEBAHAN2

tiap

ditoetoep -

itoe a-

Kruiser
sLuetzow"”
manja.

besar jang diberi
nama
akan djoega diroebah na-

1

3

Djerman-Zwitserland
malam

nja karena nama ,,Deutschland”

kan disediakan oentoek kapal perang
Djerman jang lebih besar.

barat laoet Ymuiden telah melanggar
perioek api dan tenggelam.

Sjah dari Iran baroe2 ini telah menanda tangani pe rdjan djian persahabatan antara Djepang dan Iran, jang telah Girentjanakan oleh parlement.
Pertoekaran dari dokoemen dilakoekan dihadapannja minister oeroesan

toelisan toean 'itoe telah

mencapat

DILAOET.

Lagi kapal Noorwegen.
Kapal Noorwegen jang beratnja 175:
ton jang berangkat dari Antwerpen me
noedjoe Oslo, didjarak 36 myl sebelah

IRAN — DJEPANG SHAKE HAND.

Taheran,

toean,

Berlin, Kemis (Tr.-Ocean):
Dengan opisil pada sore ini dikabar
kan, bahwa Fuehrer dan opperbevelheb
ber dari tentara pembelaan Djerman te
lah memberi perintah oentoek meroebah nama kapal pantser ,,Deutschland”
mendjadi ,,Luetzow”. Adapoen alasan

:

gia.

dapat bisikkan pada

Ganti nama.

lah 15 miljoen franc oentoek memberi
pertolongan kepada koerban2 jang disebabkan gempa boemi di Toerki.

i- | hak poela oentoek minta pertolongan goena mentjapai succes dalam perdjo-

saja

(Reuter):

an kekoeasaan kepada pemerentah oen
toek mengeloearkan
oeang sedjoeni-

Kalangan jang mengetahoei lebih landjoet berpendapat, bahwa baroe di
: h anggap
adil, djika perhoeboenga
n itoe datang dari kedoea pehaknja.
Djika
Igia
minta bantoean kepada geallicerden, kiranja Inggeris-Perantjis ber-

3 dak menda sat persetoedjoean pe. mereitah.
Dan sekarang djoega

Kemis

Dalam
staatscourant dioemoemkan
oendang2, dimana dinjatakan pemberi-

| beloem diambil kepoetoesan memberi bantoean kepada Belgia.

| angannja.
Dalam

Ymuiden.

Londen, Kemis (Reuter):
Dengan opisil dioemoemkan, bahwa
penolak serangan oedara dipelaboehan
sebelah timoer dari pesisir Inggeris semalam telah melepaskan tembakan2 ter
hadap
pesawat jang tidak diketahoei
kebangsaannja.
Setelah dilepaskan be
berapa tembakan, njata pesawat itoe
kepoenjaan dari negeri sekawan. Dalam pada itoe tidak terdapat koerban
ketjelakaan.

dan pembesar2 Toerki oentoek menga-

Lon den, Kemis (Havas):
Dalam kalangan diplomatik Belgia di Londen orang menoendjoekkan,
erhox
g dengan keterangan Chamberlain tentang pemberian ga(| ransi kepada Belgi a kepastian dalam soeal ini oentoek mendjalankan sangat
| tergantoeng kepada Belgia sendiri. Ia haroes menjampaikan serocannja oenBerita lebih landjoet

di

Sendjata makan toean.

berdjabatan tangan

PERMINTAAN HAROES

AANG

TATA-NEGARA

DI INDONESIA.

Didaiam Voorloopig Verslag daripada Tweede Kamer dalam membitjarakan Begrooting Indonesia 1940, antara lain-lain dapatlah kita koetip sebagai berikoet:

Ti

dian barang jang

:

kita disoeroeh

pertjaja,

oleh
“Boekarest,

bahva maksoed toedjoean Neder-

Kemis

(Havas):

tinbangkan

oentoek membentoek

nisterie persediaan, jang dipasrahi peber
d

atan candidaat inambtenaar

erikan kesempa-

ada tenaga Indonesia

Pemerentah Belgia

boeat

Intonesia jang ber-

i. Dengan

Ankara,

pada hari ini

anggota

:

berdjalan pada 4.8 dan

poenjai administrateur
Indonesia jatoe t. mr. Soe-

ngan

Geneve,

Kalau systeem emikian itoe
kada, tentoe soegh lama dan

Kemis

seperti orig harapAn-

3 dakan kesentan (ini
) dtoek be-

|

York,

Tokio, Kemis (Reater):
' Djoeroe-bitjara dari Ministerie

Oeroesan Marine Djepang mengoe
moemkan, bahwa angkatan laoet
Djepang mengambil tindakan ke-

ras dan soedah bersiap poela oentoek mentjegah pengoelangan da
“Fi incident jang .seroepa dengan

Kemis (Tr.-Ocean)

Penoelis bangsa Inggeris jang

ter-

penahanan

i | masihoer telah menoelis dalam ming- |

goean

Amerika ,,Liberty”, dimana

tambah pocla olehnja, bahwa pe-

dahsjat haroes dibombardeer, |

. djalan satoe2nja oentoek |

5

&

lipat ganda banjak,
:

3

1

1

“
t n

sg

ana
doeni

Ni

a

dari-|
E3

: F 5

sekarang dan dengakendiri

kapal ,,Asama Maru”

. Berkenaan dengan ini maka di.merintah Inggeris haroes meroe-

.Se- | mengemoekakan, bahwa Djerman de»

LAOET DJEPANG ME-

NGAMBIL TINDAKAN KERAS.

Djerman haroes dihantjoer.

New

|

ANGKATAN

(man mendirikan parit2 kawat berdoeri
jang sangat tinggi. Parit2 itoe didirikan didekat Bettingen, Grenzach dan
Lorrach.

toe sebabnja boea'sebagian

ta

an

senja

dan memeriksai

dianooanma |
deng
an soenggoeh2
dianggapnja | Ifa
nia
@:
menro

ahoen 1918 Dier

Pn BEE

tan
amat

Inggeris

“Disepandjang
batas sebelah barat
soengai Rijn didekat Bazel pehak Djer

student Indoisia tidak

"

akan

Djepang masih tetap moerka

(Reuter):

pagi batas Djerman pada Zwitserland
ditoetoep.
Sebagai alasan disampaikan, bahwa dengan djalan demikian pe
njeloendoepan kelocar batas dapat di
tjegah.

disini soedah didaati sekolah
h tinggi, dermian djoega
geri Belanda sendi. Dan peeda-pemoeda Indonesa ternjata
k goblok”
semca.
Djika

k

Dan ia

:

oerkan dengan | j-

Oa AN? soodi

Mgan

i

Angkatan Laoeinja
bertindok

der dari kapal
mewartakan, b

keras

,,Tatsuma Maru” itoe
ia soedah ditahan

Inggeris, dalam mana dikatakan, bah

wa perboeatan Inggeris terhadap se-

boeah kapal Dj. itoe adalah perboea-

tan jg. ,,seroepa dengan badjak2 laoet

Rebo (Tr.-Ocean):

jg. sedang mengintai-ngintai didepan
pintoe Tokio”.
Incident ini mempengaroehi djoega
segenap ra'jat Dj. soepaja
bersikap keras kepada Inggeris. Sikap
jang

dengan terdjadi-

nja incident kapal ,,Asama Maru”

itoe, maka didalam resoloesi jang

soedah
Sosial

dimoepakati oleh Partai

Djepang,

sekeras-kerasnja,

djak
ada
pang

k

1 lakoel an.

Naik

(in

vm
?

ea

Ding

SI ,Disamping itoepoen

diwartakan

ga, bahwa pada waktoe siang ha-

al ,/Tatsuta Maru”, ketika
#3

&

et

“ka-

diminta dengan
soepaja

laoet
jang
dilaoetan

dengan

"1

kepada

oleh seboeah ka
perang, entah ke
poenjaan siapa, dan soedah ditanja poe
la, apakah didalam kapal terseboet ada
orang2 Djermannja, tetapi selandjoetDjepang masih tetap moerka kepada
nja iapoen dibolehkan melandjoetkan
:
Inggeris.
perlajarannja,
ketika ia mendjawab,
Soera
t2
kabar
Djepa
ng dengan tjabahwa ada lima orang Djerman sadja
ra jang sangat tadjam sekali telah mejang ada didalam kapal terseboet.
landjoetkan polemieknja terhadap

Tokio,

Ikan,

manten tania

Djerman jang berada didalam ka-

pal terseboet berada diloear pantai Amerika Sjarikat telah ditahan dan digeladah,
tidak
oleh
kapal
perang
Ingeris, sebagaimana
telah diwartakan kemarin: gezagvoer

Berhoeboeng

Atas

keliroe

pal Djepang jang soedah ditawan
oleh Inggeris itoe, dengan segera
dimerdekakan kerfibali dan djoega
soepaja
Inggeris soedi meminta
ma'af
terhadap kedjadian 'ini—
demikianlah oedjar Partai terseboet —: Partai ini selandjoetnja
menambah poela dengan perkataan2nja bahwa Djepang haroes me
minta pertanggoengan terhadap
pengoelangan incident2 jang seroepa dengan itoe.

DIMINTA SOEPAJA BADJAK2 LAOET DILENJAPKAN.

| Sampi at

melakoekan

Beberapa anggota lainnja lagi berpendapatan, bahwa Pemerintah koerang begitoe memperhatikan, koerang begitoe mengaboelkan kepada anganangan dan keinginan sebagian besar dari pendoedoek Indonesia. Dalam hal
itoe laloe dinjatakan, betapa sikap Pemerintah tentang hadjat-hadjat Dewan
Ra'jat berkenaan dengan tempat kedoedoekan peroesahaan-peroeshaan”.

KEGENTINGAN DJEPANG DAN INGGERIS,”——————

Dari djam 8 malam sampai djam 6

bermoela ditanar bibit Indoa setjoekoepnja 'isitoe. Ka-

karena soal keoceiwan.

gap sebgai tali jang tidak bisa dipoetoeskan.
Mereka menganggap,
bahwa tempoh hari orang
(staatkundige fout), ketika petisi-Soetardjo ditolak.

Perantjis dan berbagai

toe bersifat partikelir.

rente

Batas Djerman — Zwitserland.

Indonesia masek disitoe dileidende dan »pbetrekkin-

loe besar

ini berpendapatan, bahwa tali perhceboengan antara kekoea-

bertinggal di Ankara beberapa hari Ia
Dalam kalangan keoeangan
Belgia | manja.
Dalam koendjoengan itoe ia
timboel kejakinan, bahwa pindjaman
itoe akan mentjapai hasil jang bagoes.

soedah merang systeemjaitoe...
djagan sampai

lah

mempoenjai

2496, 21 Fc dan 390.

sehingga meimboelkan pe-

3g

masing4

perioeh dengan kepelikan2

dengan kemadjoean tata-negara sama sekali tidak boleh diang-

Oleh ambassadeur Perantjis diterang
kan, bahwa koendjoengan Weygand i-

12 boelan de-

lagi djika diingat bahwa

Beberapa anggota jang lainnja, tidaklah bisa sepakat dengan anggapan

staf dari ambassade Peran-

His.

apa

diatas.

dral Kemal! Geuktchen dan lain2 Opsir
tinggi.
Lebih landjoet hadlir djoega

ambassadeur

an (staatkundig bestel),

ini kita sedang berada dalam zaman jang

internasional ini.

gi ini dari Beyroeth telah sampai di
Ankara.
Distation ia disamboet oleh
komendan dari iboe kota Toerki, djer-

boektilan soenjinja se- “ Pindjaman dibagi dalam doea golopartemet
(terketjoeali ngan dari 100 dan 10.000 franc dengan

ondewijs, jang soe-

(Tr.-Ocean):

Djenderal Weygand, opperbevelheb-

membela kemerdekaan”.

angka-an gka

Kemis

Pemu

arng

Ia

ber dari tentara Perantjis di Syria pa-

mempermakloemkan
tentang pindjaiman oentoek keperloean defensie nasi'onal, jang diberi nama ,,pindjaman

apkam dii selaras dengan

Dalam membitjarakan toemboehnja pekerdjaan di Hindia jang berkeyaan dengan Onderwijs, Landbouw, Nijverheid dan Kolonisatie, maka dimadjoekanlah
pertanjaan, apakah didalam sa'at kebangoenan seperti sekaini boekan soeatoe tindakan keliroe kalau sekarang orang merombak

11 mendjadi negeri jg.

&

Pindjeman membela kemerdekaan.
Brussel, Kemis (Tr.-Ocean):

itoe ada-

toek sekali lagi mem

D

keril2

n | dan poela “"penjelidikan pengeloearan
dari minjak itoe.

lain ne-

penoclis jang masjhoer
n coentoek dengan se

er

bagi-bagi

mi-

terhadap

Nan

. Landjoetnja

.fah disiarkan, kini dari soember jang
boleh dipertjaja didapat kabar, bahwa
pemerentah Roemenia benar2 memper

oenbbek .mendidik Indonesia ke-

pemerentahnja

ceri.

Berhoeboeng dengan berita jang te-

“Iandterhadap Indonesia ialah...

»Banjak antara anggota-anggota jang berpendapatan bahwa kelandjoetan memboeat peroebahan-peroebahan tata-negara sangat dipoedjikan, meskipoen hal ini haroes dikerdjakan dengan saksama dan hati-hati. Peroebahan atau perbaikan kembali atas kedoedoekan Volksraad sekarang, anggota2 ini menganggap tidak boleh dipoedjikan.
Di Hindia perpoetaran itos
haroes dimoelai dari bawah dan didjalankan dengan perlahan-lahan.

bangsa, Djerman apa jang diperboeat

Minjak Roemenia.

|-

Tiap

tidak adil itoe.

patnja

itoe

berDj e-

semoeanja

setjepat-tje-

dibersihkan”,

Djepang haroes dengan setjepat
tjepatnja memadjoekan perminta-

an, soepaja penoempang2

demikian itoe makin lama makin ber.

»b a-

bangsa

tambah hebatnja, lebih2 setelah tersiar

lah beberapa
resoloesi2 dari partai2
dan organisasi2, dan djoega setelah
di
|adakan permoesjawaratan didalam
si-

dang Kabinet, hal mi: ara memboektikan
bahwa Djepang be
“Isoepaja ora wi
(hati Djepang,
dah memadj
p

rotestnja kejada Inggeris,

didalam

biasa

locar

ngan im, Sepoeloeh tahoen belaka
tentoe segiat
dang sebaliknja, beloem

mengatakan

penerangan, dan boeat memberantas
bohong dan fitnah”, soedah tjoekoep

nampak

darat itoe akan teroes-menerpioesnegeS0€ri

nji seperti

sekarang, teta

Perantjis sendiri soedah moelai me-

| rasa, bahwa

didalam tempoh

seboe-

bahwa
“Ian doea ini, bisa diharapkan,sera
ngan
didaratan akan timboel
maha-hebat dari p€hak Djerman.

teranglah dari pelbagai nomor madja
Hah itoe. Menoeroet pemberi tahoean
dikepalanja, madjallah itoe diterbitkan setiap Minggoe sekali, dan disiar
kan dengan pertjoema, ,,antara lain
di Bandoeng,
Priangan, Tjirebon,
Pekalongan, Soerabaja”.
1I. Penanja ingin mendengar dari
Pemerintah, djika moengkin pada ha
ri bertanja,

s), Perantjis moelai | a.

pasti dari Hava
n
memberi peringatan kepada lain: -lai
geri.
“kaka
aka timboellah pertanjaan orang.

diseboet

komisi

ana

ke-

en

boenji
'kepoetoesan
toe,
dan
dalam tingkatan mana rentjana2
itoe berada,
Dan djika
beloem, apakah dengan segera akan diadakan kepoetoesan,
dan
bagaimanakah

boleh dikata serax

boenji

' Sementara itoe, boekan- atau be- |
se—- loemlah dimedan barat itoe jang atau

ini, al-

diadakan

Dan djika soedah, bagaimanakah

ter
| hagian Niemandsland aksi milinsi
defe
n
aka
Djerman hanja meroep

dang terdjadi soeatoe Blitzkrieg
perang kilat, tetapi dimedan timoerlaoet Eropah, jani antara Finland de
ngan Roeslan.

itoe soedah

kepoetoesan

garis-garis

perannya

Penanja mengarti,
moeman

bahwa

kian lama kian panas
Roepanja
hati Roesian. Boektinja, bahwa dibelakangan ini pesawat-pesawat ter-

berita?

menoeroet

jang boleh

pasoekan-pasoekai

kemari,

Roes senantiasa dapat poekoelan dar:
pehak Finland, karena memang jang
dikirimkan kesitoe hanja serdadoez

jang

(hal

boekan

sebetoelnja

mana memang diakoei oleh Reu-

ter dan Havas.
. Kini?

-

,

| bang jang melakoekan aksi dengan

atas

pertanjaan-pertanjaan

jang

la-

amat dahsjatnja, dan moengkin, bah

wa ta'lama lagi tentara jang terdiri
dari militer jang benar-benar militer

Djepang soedah moclai terang-terangan
hendak bersikap keras sekali
|.
Inggeris, karena mengingat
kareoe,
kepada
—. moengkin dibandjirkan kesit
Djerman,
dengan
|
atannja
Balpersahab
elah
diseb
sekali
|..na teroetama
kan, tentoenja Roes tidak terboeroe2 | dan djoega, kalau diam sadja, terang
Ing|. memboeat aksi, disebabkan Djerman | dibelakang kali teroes meneroes
.
jang...?..
dilaoetan
|
man
berkoeasa
.
Djer
geris
annja
' beloem mengidzink
sering
bisa
Kelau
a.
daetrahnj
boekan
,
enia
Roem
ehi
membocto
|. jang sangat an
lebih doeloe, karena terdjadi, maka hal imi berarti tampa— boekan Roesl
—. minjak Roemenia sangat diperloekan | ran bagi kekoecatan Marine Djepang
Inggeris
“oleh Djerman boeat melajani Ingge- dan menjebabkan bahwa

.

—..rts dan Perantijis.

| masih tetap lebih koeasa
pang di Pacific.
Diepang

tidak

|idemikian itoe.

Maka Menteri Dje-

pang Oeroesan Marine

poen soedah

memw'loemkan, bahwa

sekarang Ma-

|...

'landjoetnja

tetapi dengan

dengan protes,

boekan
anakan

?

Enakan

sendjata

A. Tj,

disertai

Tidak

seorang

ngoendjoekkan

ERA

Sa

Vracht-

Pengendara

3. MI

Siapa

DJALAN JANG

AA

me-

Selaloe ia bernjanji-njanj dan mena-

ri, sambil mendekati polisi. Goloknja

hal

diatjoe-atjoekannja.

Boeat pegawai polisi tidak ada
djalan lain daripada menljatoehkannja dengan tembakan. Serali tembak
djatoehlah ia. Mati seketika itoe djoe

1

A

PER

jang haroes djadi
Meestes-Cornelis
—.

BAIK OENTOEK MENGANGKAT
DJADI PATIH DALAM & DAERAHNJA

aa San,

Aman

|

23

poetera

Lagi poela melihat riwajatnja bahada djoega

jang

masoek dalam B.B., ada djoega jang
sampai Wedana misalnja, patoetlah
diperhatikan oleh pemerentah, bah-

wa diantara pocteranja
ada dikalangan B.B.

jang masih

perloe diperha-

tikan djoega.

Kita seorang voorstander dari ketjakapan, djadinja bila kita mem-

djika bangsa

itoe memang

tjakap,

apa salahnja diterapatkan ditempat
toempah dawahnja sendiri, sebab biar
bagaimana djoega ra'jat lebih mengetahoei

siapa beliau dan tentoelah

akan memoedahkan dalam pekerdjaan KE?

Patih sebagai tangan kanannja da-

ri Regent, menoeroet Staatsblad 1900

No. 220 tentoelah djika beliau itoe

seorang poetera daerah akam dapatIkan soeatoe pembagian pekerdjaan
kepada pegawai rendahannja,
djoega kepada ra'jatnja.

LN

«

x

dan

.
X
#
8?
44
4
y

SANA

tolok itoe roepi-roepanja

keadaannja pajah.

tjoklah oertoek mereka, dspatkan seorang Path jang tahoe doega, keadaan merka itoe.
Oentoerglah bagi regentschap Batavia, djsa terdjadi ini. Sekarangpoen ra'at soedah menaroeh sympathi€
koada beliau, dengan tactvol
mendjalnkan
semoea
pekerdjaan
oentoek mendjaga keselamatan ra'-

BETAWI
Realist.

ini,

na

jang kita akan keloear-

boekan

oentoek

na?

Kita djawab, djikalau
moestahillah kita akan

|

dar dirawat.

koet ke C. B. Z. Betawi. Irang toea

jang kena

Pn

karangan

ini, tentoelah

3

djika tilak awas

£

3

2

Hal ini sebetoelnja kita ta'oesah
beri thoekan, sebab jang atas tentoela/lebih ma'loemlah keadaan itoe,

dan ibih mengetahoei segala roepa
pekedjaan.
|
Caclusie kita:
1
Ontoek regentschap Meester-Cor-

meli/ disebabkan .ra'jatnja meminta

seoing Regent jang selamanja mem

peratikan keadaan ra'jit'dan banja pengalaman dalam pekerdjaan
Besuur ta'salahnja bagi pemerentah
oeroek
mengangkat Patih Betawi
djdi Regent van Meester-Cornelis,
Da angkatan ini ada dalam kejakina kita, ta'akan mengetjewakan se-

ada.

Soeara kita ini soeara dari kebanjakan orang jang sangat mengharapkan adanja mutatie seroepa itoe.
Siapakah gerangan Wedana van Weltevreden? Beliau ada seorang poetera Betawi aseli, nama beliau Moehamad Ishak Salihoen.
Pada tahoen 1933 beliau djadi Wedana Tjaringin, dan sekarang balik
lagi ketempat toempah darahnja.
Mereka. jang tahoe riwajat B.B.

baknja akan mendatangkan keten-

teman dan kema'moeran dalam re-

gitschap Meester-Cornelis.

Djika terdjadi ini, pengharapan
dri
satoe setengah miljoen ra'jat
Ftawi, soepaja jang djadi Patihnja
Srang poeteranja djoega, dan djika
tada keberatan, satoe-satoenja poe
tra Betawi jang djadi Wedana jaitoe

Betawi tentoe yama ,,Salihoen” itoe

ta'asing lagi, sebab darah B.B. ada
dalam toeroenan itoe.
Nah, sekarang kita serahkan ke-

ledana van Weltevreden.

pada pemerentah, djikalau oempama-

|Mutatie ini djika kita menimbang

nja ada saat jang baik oentoek men-

ari katja mata loear dari bureaucra-

dapatkan dikalangan poetera Beta- P hanja melihat oentoengnja tenwi bocat memberi pimpinan kepada
elah kita bilang, inilah ada seboemutatie jang sangat baik sekali
ra'jatnja, sebagai bapak kedoea dari
regentschap Batavia, oentoek me- lentoek diboektikan oleh pemerentah

lan oentoenglah bagi ra'jat Meesterngangkat beliau sebagai Patih. '
Ervaring beliau sebagai Wedana Sornelis dan Batavia.
Sekarang
kita serahkan kepada
van Tjaringin dapat djoega dipakai
oentoek regentschap Batavia, sebab bemerentah, dan kita pertjaja, bahdisebagian dari regentschap itoe djoe wa pemerentah itoe akan menimbang

Iga terdapat ra'jat Bantam dan tjo- lengan adil.
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dapat semberesan.

tidak ada,
memboeat
moesti

Witevreden,

dan dilomatiek achirnja ta'akam ter

sekarang,

tetapi oentoek kemoedian hari djoega, bila terdjadi hal ini tentoelah pesewadjibnja
merentah haroes dan
memperhatikan soeara ra'jatnja jang
berdjoemiah satoe setengah miljoen
banjaknja.
Adakah dikalangan poetera Betawi jang sekarang mendjabat Weda-

Be-

tawi jang djadi Patih. Apa sebabnja ?
Selama ada regentschap Batavia beloem pernah ada seorang poetera Be5
tawi jang djadi Patih.
jang
en
taho
eh
poelo
Dahoeloe, lima
telah silam, boleh dikatakan banjak
poetera Betawi, jang masoek dikalangan BB, dan belakangan sekali ada
djoega jg. masoek kesekolah Osvia,
dan sampai sekarang ada jang masili
bekerdja dikalangan BB.
wa diantara mereka

kan

dikoeboer

toerkan,
bahwa
majit lari ketiga
anak itoe laloe dikoeber, begitoe
djoega pemboenoehnja. Dalam pada
itoe koerban2 jang loeka dimasoekkan kedalam
roemah saki: Kedoenghalang, sedang jang seor:ng diang-

regent

POETERA
SENDIRI.

Koerban2

—— rentang -koerbanZnja toleh-ditoe-

Hara ari

jat, maloemlah oentoek djadi Weda-

Suggestie

Penggantinja, seperti sidang pembatja telah batja kepala dari karasoepaja

“

ga.

III (Penoetoep)

ini, jaitoe

melepas-

roemah.

tahoekan

Oleh:

ngan

mentjoba

Tembakan dilakoekan lepadanja.
Ia seolah-olah malahantidak memperhatikan peringatan polisi itoe.

Ketika paginja, nampaklah dalam
bahwa kependoedoek,
pandangan
adaannja soedah aman. Orang. poen
mengerdjakan pekerdjaannja sebagai
biasa, tak menjangka2 satoe dan lain
nja jang akan terdjadi.
sadja hati pendoeTetapi baroe
doek sedikit tenteram, maka datanglahletoesan jang maha hebat men-

Senen.

: Tea

Polisi oentoek

kan sendjatanja, tidak Capat, terlaloe berbahaja. Poen peringatan beroelang2
oentoek melepaskan goleznja itoe, tidak berhasil.

Habis tenang pendoedoek kalang kaboet.

dari bilangan Mr.

—O—

: Sa

de-

orang

Ga digalengan sawah dengan menggerak-gerakan goloknja, sambil ber- .
dendang (njanji).

2

La

pajah, soedah
Korban kelihatan
tentoe di asoeng ke C.B.Z.
ae

oleh#doea

agen polisi naik motortriets. Kebetoe-

dan was2.

berani

Krom| datang

diantarkan

lan waktoe itoe orang gila tadi bera-

oleh karena ia diwaktoe ma

ANE

djadi tabrakan itoe, boleh djadi auto
tadi hendak menoedjoe ke Kwitang
sedang pengandara sepeda ta memberi alamat oentoek menjeberang te-

Han

poen

inspektoer

lam itoe selaloe berkeliling moendar

Cornelis, entah bagaimana maka ter-

roes menoedjoe

ka

ngan

Orang itoe demikian ditakoeti pen-

sepeda dan auto tadi

masing datangnja

tjemas

Poen oentoek memberi

doedoek,

aa

Polisi datang ha
Setelah mendengar berita ini, ma-

ditoetoep.

diri keloear

auto, orang maria telah di gilas oleh
roda belakang auto tadi di bilangan
£

bahwa

itoe kepada pihak bestuur, tiada jang

roes ditempatkan bangsa itoe, tidak,

soedah siap oentoek
1g | rine Djepang
e- | membela laloe-lintas kapalnja, dan
1 Loentoek mentjegah terdjadinja per| istiwa seroepa itoe lagi.
ang
sed
ia
a
karen
ama
pert
,
Roemenia
rperang sendiri dan kedoea letak- 1 . Teranglah, bahwa pentjegahan se-

agak djaoeh.

berdebar2

boeat karangan ini, achirnja akan
ti, bahwa dalam daerah itoe haberar
dari Dje-

rela melihat jang

semoea

mempoenjai niat.

sepeda telah ditabrak oleh

mengira,

Oleh karena tingkah lakoenja dihari2 belakangan ini mentjoerigakan,
maka
semoea
roemah pendoedoek
Gitoetoep..
Mereka menoenggoe apa
kedjadiannja kemoedian dengan hati

Merah

rapport Fiirstner jang leng-

in poen soedah barang tentoe banjak
poela.,
Sebab
terhadap
soal
pengloeasan angkatan
laoet
dengan tjepat
itoe, oemoemnja ada perhatian jang
besar sekali.
(Aneta).

' 'masoek

waktoe

Roemah?2

ampat di hadapan Keramat Theater
seorang Tionghoa jang mengendarai

pengoe-

serdadoe,

Hhans

beberapa

orang

Pengamoekan itoe pada Kemis pagi kemarin, sedang malamnja sebeloem
itoe pendoedoek dikampoeng
terseboet. selaloe dalam ketjemasan.
Sebab pendoegaan orang, ia kembali
dalam keadaan jang semoela lagi.

Ditabrak Vrachtauto.
jl. kira-kira djam 3 seper-

Rebo

dk

kap oleh karena pelbagai hal dianggap tidak diingini dan sampai moesti
dianggap tak moengkin. Tetapi boeat
mengoemoemkan
kesimpoelan
rapport itoe menoeroet pendapatan penanja dalam keadaan sekarang, tidak ada keberatan. Djawab

Sedjak

bekerdja

ia soedah
dapat dibekoek. Ketika
itoe ia sedang mendjalankan betja'
dari lain orang. Hari itoe djoega
Wardipoen soedah diserahkan kepada jang berwadjib. Entah betja'nja
kemana? (Rep).
Apaan

itoe dalam
akan

ia

jang telah laloe'di Djembatan

besarnja.

Keterangan

selama

mendjadi
toekang
betja' ditempat
terseboet,
belosm pernah menjetorkan oeangnja jang ia peroleh kepada
madjikannja.
Madjikan ini soedah beberapa hari
mentjari-tjari
si Wardi itoe tetapi
tidak bisa ketemoe.
Tetapi sangat malang sekali oentoek si Wardi itoe. Pada hari Rebo

dadanja.

komosi Fiirstner. dalam

poetoesan

|... Memang! Sebab gerak-ge
kesi— ter Djerman memberi gelagat diba
atau
asan
rbat
toe, sedang dipe

beloem

boeat

rapportnja jang terkenal itoe,
Apakah
tentaong oesoel-oesoel

koekan?
Perang kilat hendak dilarik
mili-

— belaka,

maksoed

Apakah kesimpoelan komisi jang

“..

Blitekrieg-kah?

tentang

memperloeas angkatan laoet.

“Menoeroet berita-berita kawat (j9.

Eh
.

me-

lebih-leb
loe tengkoek
perioek
»sempoernanja” pembikinan

laoetanlah jang

Melihat gelagat, tidaklah dimedan

0.

jang

bangsa
itoe peladjaran militer dari
.
jis
ant
Per
u
. Inggeris ata
e perdjoe| Maka hingga kini baharo
me-

kkan boe
|. njeramkan hati dan menega
ih dengan.

|

N.S.B.

air, front hitam dan

jang
perkoempoelan-perkoempoelan
berhaloean sama”. (p. 20).
Haloean
dan
toedjoean seboeah
madjallah sebagai ,,Het Licht”, ,,Madjallah jang merdeka boeat memberi

engan

-

,,aksi2

ngadang tanah

Paseban,

karena

otaknja soedah beres. Ia beroemoer
1. k. 30 tahoen.
L

«

moengkin poela mendjadi
terseboet paling achir tertanggal 16
gsa Djer1939 (nomor 8 dan 9) berpendorong keras boeat ban ioe
October
gan
denr
dir
at
ng
me
k
toe
oen
man
hoeboeng dengan ini sampai berani
tempoh doca-

, Neta

Gang

ke Depok, dekat

djalan kelBogor. Ia baroe lepas dari
roemah sakit gila 6 boelan lamanja,
oleh

tadi, maka ia dengan

£

Stichting
oleh
dikeloearkan
jang
»Nederlandsche Jongeren Perscommissie”. Dalam nomor madjalah jang

sjmpangan

drama

oa"

an

,,Het Filter”,

dan

djalan

lihat

tjepat memberi tahoekannja kepada
wedana Tjibinong. Ini melandjoetkan
berita itoe kepada veldpolitie Bogor.

“

Versailles.

Perdjandjian

“dalam

na

Eenheid

voor

Kemanakah beitjanja.
Toekang
betjanj.a
dapat
ditangkap
Beberapa hari jang telah laloe, seorang jang bekerdja pada salah satoe Bengkel Betja' di Tanah Tinggi
No. 10, telah memberitahoekan, bahwa Wardi,
bertempat tinggal di

djalan besar, moengkin poela akan
lebih banjak koerban jang djatoeh.
OCentoenglah ada seorang soepir moebil jg. laloe disitoe, dan ketika ia me-

2.

oehnja kepadanya, Se | | lansche Beweging
' boelat seloerkeh
inaan
Democratie”
Ikan segala
ala perenda” door
“gala perbedaan, dan seg
han, teroetama neha 3:

—O—

. Tentang
apa jang mengenai N. S.
antara lain penanja
B. dan N.J.S.,
kepada banjaknja
menoendjoekkan
1
pengoemoeman
tentang
hal ini da| lam ,,Benheid door Democratie”,
ja|
propaganda ,,Nederitoe madjallah

noehan itoe tidak terdjadi dipinggir

w

i negeri-neg”
Gjaoeh lebih hebat darban
gsa Djermar
an
aoe
| Ingin, poen kem
bocat menjirna-

pertanjaan.i.

|

kedalam roemah koerban tadi.
Sekarang ada peristiwa jang demikian negerinja lagi: di Depo k,
Pengamoek ini adalah seorang bangsa Indonesia
jang meradjalela dikampoeng
Sidamoekti,
sepandjang

Ka

rman dalam
militejanr g Dje
n toe
renaeradid
| — beb
pa ika
wak
achir-achir uv

akan

ketika pemboenoeh itoe masoek

1

kak hitoengan

LA

Keterangan

jang bekerdja pada onderneming

v

lacetan bisa mmja tentara daratan
ngn. Demikianan babarira
| dapat dikalahkaDje
rman. Pertama ka-

Ta' seorang berani menahan perboeatannja.
Dalam pada itoe tak seorangpoen
berani mentjegah perbeeatan pengamoek itoe.. Kalau misalnja pemboe-

Tan Pa

jakitennaga lemaInh,ggerdeisngandi(0 Djika misa
mis lnBi

Beloem sampai seminggoe ini
poen di Trikande terdjadi pengamoekan jang hebat dengan sendjata api. Pemboenoeh menghanjoetkan
djiwa orang Belanda

:

sa

roentoehkan kekoeasaan dan sebagai
bermoesoeh kepada negeri.

Hindia.

Penanja ingin sekali mendengar
pada hari bertanja jang akan datang,
"apakah berita2 itoe benar. Dan djika
benar, soedah sampai ditingkat manakah
pembitjaraan rentjana2 itoe.
Sedangkan
penanja menghargai sangat,
djika Pemerintah mengoerairaikan poela pembaroean jang akan
didjalankan itoe.

Kn

bhkekoeatan .choesoesnja
dji
mengoe
njaa men
e ha
elo
'ho
hanj
godj ioe,aanse. | nja
mengmemi
chawnta
kini,anjanghatioemo
atirkan
emp
setia
ketenang
Na NAN
“Jaoetan Ingg
ak
let
lah
itoc
an
“bab dibagi
orang, mesti ditjap sebagai maoe me-

masjarakat

loeka parah, de-

t

lain-lain lagi. Aksi itoe
dalam Arkeadaan jang

15 tahoen mendapat

mikian djoega seorang bapak toea
beroemoer 50 tahoen.

5

Jeugdstorm, ,,Het

Nationale

Licht”, dan

pe-

rempoean.
5
Ada doea orang anak laki-laki dari

Ma

land”,

te-

ialah

seorang

va

2

dan

&

n

laki2,

Tia

ii

3 orang

Hp

5

an

orang

memboenoeh

1, 3 dan 5 tahoen,

A3

Na Ta

"4

doea

ia

Wen,

1

dari

«

Oa BE,

5

itoe.

2

Se

watiran dalam banjak kalangan. Sebab perobahan dasar demikian roepa
dalam politik pengadjaran Hindia
membawa akibat2 jang loeas sekali
bocat
golongan2 jang penting dari

nja

anak,

a

ci

(Mo-

5

Ke

Pa

di Gg. Kantjil

2

Beperti

“2

laloe

lenuliet), jang dilakoekam oleh
seorang nama Rotong, sampai mendjatoehkan berpoeloeh2
koerban: ada jang mati dan ada
noela jang loeka parah. Achirnja
pengamoek itoe poen matilah-ka
rena poekoelan kaman kiri.

&
Asah

: ah

baik dinegeri terhadap aksi sebagai
oleh »Nationaaldidjalankan
|jang
|
Socialistische Beweging in Neder-

jang

derland sedang dipertimbangkan oen
toek tidak ditoeroet lagi.
Berita2 ini menimboelkan kecha-

Ma

3,

3

tindakan jang keras dan

ngadakan

djatoehkan koerban djiwa manoesia.
Orang gila itoe bersendjata golok
doea mata, masoek kampoeng moendar mandir. Dalam mentjari boelan2

Orang
masih
beloem loepa
pengamoekan
beberapa boelan

penjoesoeaian
antara
pengadjaran
H.B.S. di Hindia dan H.B.S. di Ne-|

OLEHNJA

g

g-darat sama
tas semata, maka peran
sekali beloem mengenai negeri-negeri
5

boeat me-

| nja soedah tiba sekarang

ran akan dirobah sama sekali. Dasar

DIKOEASAI

|

.a tidak menganggap. bahwa waktoe-

KAMPOENG

|

1

Gjiww dimedan barat).

SELOEROEH

Rentjana peladja

Sa Eri

sekolah menengah.

.

toean 'Verboom.

Pi

Ari AO
5
Menoeroet pelbagai kabar pers di
Departement Onderwijs dan Eeredienst sedang dipeladjari pembaroean

20 Januari
1940
Penanja ingin mendengar dari Pe| merentah, djika moengkin pada hari
| sbertanja jang akan datang, apakah

ranggaran
daperla
dan dioehanja

Janoe-

“

da saat ini segala per-

Tiga orang
keadaannja

toean

16

SERA ap AA

Pertanjaan
“Roeloffs.

- Pertanjaau

“ORANG GILA DEPOK MEMBOBE!

pembaroean pengadjaran sekolah menengah.

sa

Tentang

|

|
4

4

f

1

|

"9

1
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| sen

5
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KABAR TONTONAN.

negeri Nederland didjelaskan
Kemoediannja

'besar.

satoe alasan jang djoesta telah melakoe
kan serangan. terhadap negeri netral,
maka ini akan mengenai perasaan col-

tidak ada Vol-

kenbond, maka negeri2 netral jang ke

tjil2 tidak akan mendapat djalan
organisasi

oetjapan2 itoe dapat

mempengaroehi oemoem.
Djika sesoeatoe negeri dengan salah

Dalam keadaan jang sekarang

ini, djika oempamanja

oen-

lectief jang sedalam-dalamnja. Dan
menjeroekan kekoeatan dari seloeroeh

politik,

| jang mengenai negeri2 jang besar, se
perti sekarang dalam Bond ini.
. doenia oentoek memberontak, kebentji
an dan dorongan oentoek mengadakan
. Tentang
kekoeatan dari Nederland
pada waktoe belakangan banjak pehak pembalasan. Kemoediannja moraal in
ternasional akan diboengkem sebagai
|loear negeri merendahkan Nederland:
pengetahoean manoesia. Djika moraal
orang menggambarkan kekoerangannja
' tonlate poenggoeog,
daripada
tidak lai in

jang sama

dari kekerasan

sekali

adalah

negeri2 jang

kepitjikan

kekoerangan

besar.

maka

djalannja oeroesan.

daripada

tentoe

|

Soeal jang demikian itoe hanja oen-

Ini memboektikan

toek tidak memperboenga

dari mereka, jang mengira,

eri | bahwa Nederland tidak berada dalam

adanja pro

paganda. Karena apakah daja kita, dji
ka negeri lain mentjampoeri maksoed2
dari negeri jang berperang, boekan se

persediaan dan dengan memakai sembojan ,, Berpikir sebeloem

dikenanja,

semoeanja akan bergerak, jang mempoenjai pengaroeh jang pasti terhadap

mengoemoemkan

kenjataan, bahwa kekoeatan Nederland
5 | dilaoetan

jang me-

bekerdja”.

ang penting. Dalam |
Setelah itoe minister tadi menggamekarang ini Nederland de-: 'barkan riwajat tentang kedjadian2 pa
1 netral kiranja akan meme da tahoen 1815 dengan kemoediannja
ingan dirinja sendiri dan berkata sebagai berikoet:
5

internasional bersama-sama.
Soedah
tentoe, djika dibatas2 Nederl. terdapat kekoeasaan tentara asing,
Neder

empoenjai sikap ber | Eropah dengan segenap kebidjakan?
ini mendjadikan kepocasan | Apakah goena bertempoer teroes me-

sebagai kehendak soeatoe negeri oen
toek hidoep dalam hoekoem riba. Dja

mata2 bertentangan dengan permintaan

kepentingan E-'
land haroes mengambil tindakan2. Di
»Apakah kini beloem tiba masanja
an
00000
Poentoek memetjahkan soeal oeroesan | lain pehak soeal ini djangan dianggap

g besar sekali. Mo

Fineroes dari pehak moesoeh, dimana ber

-| hoeboeng

dengan

lan

loeasnja toh tidak

(€ | moengkin dihantjoerkan?

Ne

Saja hendak

jang berdasarkan kenjataan dan keadiian. Moengkin tahoen 1940 ini akan
memberi djawaban terhadap ini. Djika Nederland membantoe hingga
o-

derland oentoek berada diloear api pe
. Hanja satoe jang haroes diingati:
mereka jang mengatjoengkan sendjata. nja terhadap Nederland, tentoe akan
beladjar kenal dengan sendjata Neder

Boekan milik Inggeris-Perantjis.

Tentang soeal Volkenbond dapat di

rang mempertimbangkan oentoek itoe,

maka dari pehak
kita sedia oentoek
mendjalaninja.
Jang sangat penting haroes diperha| tikan, jaitoe soeal jang kini siboek dibitjarakan tentang serangan tentara loe

njatakan, bahwa salah kiranja, djika

berpendapat, bahwa badan itoe adalah organisasi dimana Inggeris dan Perantjis mempoenjai pengaroeh jang ter

'enipogan jang mempergoenakan na-

| manja Toean Hasan Argoebi Ka-

ar negeri terhadap negeri2 netral. Ki
ni tiba masa oentoek memberi peringa
tan sekeras2nja

kepada mereka.

Ka-

rena tidak perdoeli perkataan, maka se

olah-olah mendjadi oeroesan jang be- |

| briek tenoenan Kantjol Mas (Bangil)

dan Bintang Pari di Soekoredjo dan:
2
|.
pitein Arab.
(0.00
hari Senennja di fabriek Faroka.
— Tentang pemoeda Kiagoes Moeha-|
Pada hari itoe djoega teroes ke Blimad Anwar, poeteranja H. Zam-Zam, tar dan akan mengadakan penjelidikan

“hartawan jang terkenal di Bandoeng,

jang melakoekan penipoean di bebera
. pa Bloemenhandel di Betawi dan Mees

. ter-Cornelis, dapatlah kita beritakan se

. perti berikoet:

..

Pa

di tempat-tempat jang doeloe banjak
ditoelis tentang Blitar-affaire itoe.

Sekarang toean Parada Harahap akan djalankan sendiri penjelidikannja.

Oentoek satoe perkara jang pernah
' Di Toeioeng Agoeng beliau mengadiberitakan oleh Landraad Betawi te-| dakan pedato dimoeka kaoem Moham
lah dihoekoem

moeda

16 boelan.

Kemarin

pe.

itoe dihadapkan poela di Land-

raad Mr. Cornelis oentoek doea perka

| ra.

madijah dan golongan soedagar2 seperti ia perboeat di Makassar, Soeme-

nep, Banjoewangi
dari Solo.

Jang ditipoe toean Tydeman

Bloemenhandel ,,Trimavera” dan toean
. de Berghes dari Bloemenhandel ,/Ex-

2...

Tjara pemoeda

auto mengakoe

mendjadi

koeasa

'.

toean Berghes seharga f 65.—

- Bloemenhandel

jang kedoea

tidak

Oentoeng

diberiper|

tolongan

oleh

jang bertempat tinggal dan menoem-

pang diroemah Oetjit di Gang Lontar

IX. Asim itoe soedah ta'mempoenjai
sanak-familie
lagi, poen hidoepnja

diberinja kwitan

toean Hadji Moehamt batang bamboe.

nerimaan oeang jang f 40.— it

nga2nja disoeroeh
mengan
ke Petamboeran. Setelah dia

angat terima kasih
ang jang telah mem

ia tertipoe, karena Kapitein

boet tidak kenal dengan pe

an tidak merasa menjoeroeh me

boenga dan djoega tidak mempoe
g gemachtigde.
apa saksi dihadapkan, demiki- |

ang soedah2 ia mengakoci ke| pa
skan hoekoemannja

boelan.(R

sa

koekan

keroesakan2 jang soekar

soen kembali.
Oentoek menghormati

disoe

halaman

sa-

toe antara lainnja, maka Nederland ber

sedia oentoek dengan segenap

oesaha

membantoenja jang sesoeai dengan ke
doedoekannja.
Nederland sendiri bertindak menoe
djoe kehidoepan jang tertentoe,
dengan tidak memperdoelikan bantoean
apa dari pehak lain masing2 hendak
memberikannja.. Dalam soeal ini hen-

daknja rakjat

Nederland bersedia dan

djangan poela sampai dipengaroehi o
leh kedjadian2 pada hari-hari ini”.
SN

ena

Oleh karena 'perboestan diatas ma

ka exporteur jang hendak mengirim
barang2 terseboet bisa mendapat ke
soekaran. Barang2 itoe bisa ditahan
oleh kantor douane, oleh karena itoe
exporteur bisa djoega ditoentoet kemoeka Hakim.
i
Berhoeboeng
dengan jang terseboet diatas dipinta dengan sangat
kepada
orang2 jang mendjoeal ba-

rang-barang export itoe, soepaja barang2 jang didjoealnja djangan dipal

soekan
(ditjampoeri).
Maksoednja
soepaja nama negeri kita jang soedah haroem itoe djangan djadi bernoda. (Balai Poestaka).

Sabtoe,
1940.

V.B.O.
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Kampoeng Tjawang tidak aman.
meradjalela.
Maling

. Hampir setiap malam di kampoeng
kemasoekan pentjoeri.

Waroeng jang ada dikampoeng itoe

terdapat

dibongkar,

dan

pada

keeso-

kan harinja diroemah seorang perempoean roemah
dimasoeki pentjoeri dan kain jang lagi dipakainja ditjoeri djoega,

serta

soeaminja

sedang melakoekan kewa

mendapat beberapa

poekoelan dari si pentjoeri itoe, sedang

an barang keloear.
ediperhatikan
ng bersang-

djibannja meronda.

ling mendjadi

jang didjoeal
ri dengan

ka

hampir setiap malam
Setiap malam

Dengan
lebih tegas dan djelas diwartakan, bahwa ini hari de
ngan terang-terangan orang mengetahoei, bahwa menteri Oeroesan Loear-Negeri Djepang,
Ar ita, soedah memadjoekan permintaannja, soepaja ambassadeur Ing
geris sekali lagi mengoendjoenginja, agar soepaja dapat membe
ritahoekan kepadanja, bahwa Djepang akan mengambil tindakan ke
ras oentoek mentjegah pengoelangan dari incident2 jang seroepa
dengan jang soedah2.
Menteri Arita dengan djelas me
negaskan poela kepada ambassadeur terseboet, bahwa aksi Inggeris ini moengkin akan menimboelkan akibat boeroek bagi perhoeboengan2 Inggeris dan Djepang.
Londen memperingati

Djawaban dari Inggeris.
Amsterdam,
Rebo
(Trans-Ocean) :
Menoeroet radiodienst Inggegeris, djawaban dari Pemerintah
Inggeris atas protest, jang telah
dimadjoekan oleh Djepang berhoeboeng
dengan
terdjadinja
,Asama

Maru'-incident,

digondol.

orang melihat ada o-

laloe merasa chawatir, sehingga perloe sekali diadakan pendjagaan jang te

Na

PN

jemaah

'Dalam

4

itoe dikatakan djoega, bahwa ti-

daklah soelit bagi Inggeris oentoek menghadapi tindakan2 jang
akan diambil itoe.

Djepang soedah bersiap bertindak
keras.
Tokio, Rebo (Reuter):
Pendjagaan polisi didepan gedoeng ambassade Inggeris soedah
dihapoeskan,
ketika segeromboIan ketjil dari demonstranten, jang
sehari teroes-meneroes berdiri didepan gedoeng terseboet, dengan
tenteram boebar.
Menteri Oeroesan Marine, admi
raal
Yoshida, telah membe-

ritahoekan, ketika sore ini diadakan pertemocan antara anggota2
Kabinet dan kira2 100 orang dari

anggota Parlement, bahwa

ne

Djepang soedah

sedia lengkap oentoek melakoekan

tindakan2
jang seperloenja oentoek memperlindoengi
perlajaran
Djepang”.

tanggal 24 ini boelam, lembar

kan mantri-politie Bah

»R. Abdoellah”.

Palmerah,

jang benar janitoe

MANGGA
. The Storm.

CINEMA

BESAR

ORION
GLODOK.
The Great Waltz.

Mengoendjoengi Consulaat-Generaal Inggeris.
Toko
Kemms (Reuter)
Wakil

dari Patriottische ,, Tohokai”-

Partai telah
mengoendjoengi Consu| laat-Generaa!
Inggeris di Yokohama.
Disitoe ia telah memadjoekan resoloesi
Anti-Inggeris.
Ketika
ia meninggalkan gedoeng Consul terseboet, ia telah
melemparkan sesoeatoe benda kepada
djendela2 dari gedoeng Consul itoe.
Lebih djaoeh Reuter mewartakan da
rr

Lo

nd

en,

bahwa

Pemerintah

Inggeris
“soedah mengirimkan
nota
tentang ,,Asama Maru-Affaire” kepada
Pemerintah Djepang.
Kalangan2 jang
boleh dipertjaja menolak oentoek mengetahoei isi dari nota ini. |
Tidak akan menerima penompang2
bangsa Djerman lagi.
Oatnga
Pora ni
0,
Kemis
(Reuter):
Agentschap
dari Nippon
Yosen
Kaisha (reedery dari
,,Asama Ma-

LEMAH
ABANG DITIMPA BANDJIR.
Perdjalanan terganggoe.

Kampoeng
Kaliboeloe di Lemah
Abang (distrik Tjibaroesa) pagi ini
tertimpa oleh bandjir jang maha hebat.

Sedjoemblah

30 boeah

roemah

direndam
dalam air jang tingginja
1 meter. Dibawah pimpinan B.B. maka

kampoeng

itoe

doedoek.
Wedana

ditinggalkan

Tjibaroesa

pen-

tinggal

ditem-

Abang

ke Tji-

pat sitoe oentoek mengadakan pengawasan.

Djalan

Lemah

baroesa jang pandjangnja 1 km. direndam dalam air, hingga tak dapat
dipakai (Aneta).
Perhoeboengan

djalan Maoek

bandjir.

diganggoe

Aneta
mendengar,
bahwa assistent resident bersama boepati Betawi
pagi ini menoedjoe ke Maoek, berhoeboeng dengan adanja bandj ir-bandjir
besar dipantai oetara Betawi, hingga

beberapa kampoeng terendam dalam
air.
Perhoeboengan djalan dengan Maoek roepa-roepanja poetoes. Sebab ke
adaan moesim hoedjan ini demikian
roepa, hingga toeroennja hoedjan tidak berhentinja,
tetapi cemoemnja
djatochnja hoedjan itoe tetap, hingga
ada boelan jang kita dapati hoedjan

jang
paling
harian tiada

banjak,
tetapi record
ada. Tetapi bandjir ini

meloeloe karena hoedjan belaka. :
Meskipoen kali-kali soedah banjak
naik airnja, tetapi tidak meloeap keloear tangkis.

Tentoonstelling gamibar2 Tiongkok.

Tentoonstelling

jang diadakan

gambar2

Tiongkok

digedoeng Chineesche

Kamer van Koophandel telah ditambah

dengan gambar2rjang baroe:

Dr. Theunissen bertournee ke Atjeh.

ini soerat kabar kemaren

Adoellah,

,,Mari-

tjoekoep ber-

matan Jamna
g

ke 1,
1 mendapat perha- jaitoe moetasi B.B. disitoe
diseboet-

"nama

Pemerin-

tah Inggeris akan menolak permintaan Djepang dan disamping

Ajam pendoedoek

tegor teroes melarikan diri.
Pendoedoek kampoeng terseboet se

Rt

akan

dengan
setjepat-tjepatnja dikirimkan ke Tokio.
Sementara
radio Inggeris me

rang jang berdjongkok, dan kalau di-

Iiti. (Rep.)

djoega ..

THALIA

SENEN.

Item.

Londen, Rebo (Reuter):
Berhoeboeng dengan terdjadinja penawanan
atas 21 orang penompang
bangsa Djerman dari kapal ,,Asama Ma ru”) mengoemoemkan, bahwa boeat
ru” itoe, jang hingga kini menggentar selandjoetnja
tidak akan diterima
kan segenap
soerat2 kabar Djepang, lagi orang2
Djerman jang soedah
maka disamping itoe orang memperi- tjoekoep
oemoernja boeat mendjangatkan poela, bahwa ketika angin to- lankan dienstplichtnja
sebagai pefan mengamoek, kapal ,,Asama Maru” nompang2 kapal2nja, sehingga anak
itoe soedah terdampar dipantai dari da anak boeah kapal dari kapal ,,Colum
erah Inggeris di Hongkong dalam ta- bus” jang lain-lainnja tidak bisa mehoen 1937. Kini orang merasa takoet, njeberangi Laocetan Pacific lagi dekalau-kalau kapal terseboet ,,terlepas”, ngan kapal-kapal dari Nippon Yosen
tetapi walaupoen ternjata, bahwa kapal Kaisha.
itoe terdampar
didaerah jang strategisch, maka Pemerintah Inggerispoen
ZWEDEN.
soedah bersedia2 oentoek memberi per Bangsa Amerika di Zweden disoeroeh
tolongannja, bilamana nanti dari pehak
menjingkir.
Djepang akan moelai bekerdja oentoek
Stockholm, 26 Jan. (United
menolong kapal itoe, sehingga oleh ka Press).
rena itoe menjebabkan kapal terseboet
Bangsa
Amerika
jang
berada di
soedah bisa berlajar lagi dalam tahoen | Zweden diberi nasehat soepaja pada
1938. Ketoea dari Nippon Yusen Kais tanggal
25 Januari kemarin mereka
ha, ketika itoepoen telah menghargai
meninggalkan
negeri
Zweden, djika
benar2 atas djasa2 ini, jang telah di- mereka itoe tidak mempoenjai oeroeperkenankan oleh Pemerintah Inggeris san jang sangat penting.
dan djika Pemerintah Inggeris itoe tidak memberi
pertolongannja, nistjaja
kapal itoe hingga pada sa'at ini masih
tetap terdampar ditempat itoe tadi.

Vios

S.V. JLA.3 — B. V. C3 Karang-

itoe ada jang

KEKEROEHAN DI TIMOER-DJAOEH.
CRAIGIE MENGOENDJOENGI ARITA

wartakan poela, bahwa

Januari

toe
(Rep.)
AN Jaa

nipoe ini sebagai djoega dalam

dengan alasan karena ter- |
1 ena: - Achirnja oleh |

ugan disana melakoekan serangan ke
pada negeri lain dengan disana mela-

bang

poe ini berbitjara bahasa Arab dan telah memberi
sokongan
kepada
menelepon poela pada kantoor KapiAsim,
jaitoe:
tein Arab di Petamboeran dengan ba-|
Dari lain perkoempoelan kematian
..hasa Arab. Toean Tydeman ini tidak
dikampoeng
itoe f 2.50 Dari kiri-kamengerti. itoe bahasa dan ia pertjaja |
Sekali dari tetanggadengan

de

merentahnja, soeatoe manoesia melakoekan serangan kepada negeri lain de

Programma

. Sampai tertipoe, tetapi toean Tydeman
melarat miskin, maka baroe-baroe
:
. kena djoega.
lini
ditambah poela, pada hari Rebo
Kara
Boenga itoe disoeroeh kirim, ia me tanggal 24 Januari jang baroe laloe,
| minta ocang kembaliannja lebih dahoe seorang anak laki-laki dari Asim itoe
loe f 40.— katanja akan di bajar de- meninggal doenia. Disini orang tidak
ngan bankbiljet f 100.—
bisa. menggambarkan betapakah be00
Oentoek membikin pertjaja tocan Ty sarnja kesedihannja itoe. Oentoeng,
:
deman itoe, diadjaknja eigenaar Bloc- 'banjak orang tetangganja atau orang
menhandel itoe keroemah tocan Alaorang jang bertempat tinggal tidak
. tas di Kerkstraat, ditempat itoe peni- berdjaoehan dengan
roemahnja itoe,

sadja,

djika

Ty

sanja sendiri.
Asim, begitoelah nama seorang

Kepada toe

. an Tydeman ia minta dikirim boenga
.. boenga seharga f 60.-— dan kepada

haroes diambil,

—A—

ini menipoe, ialah

Kapitein Arab terseboet.

serta

lagi

Nasib jang sangat malang.

. dengan berpakaian bagoes mengendao rai

dan Djember
:

apa

ngan tidak oesah lagi pertimbangan pe

| madjoekan pertanjaan djalan apakah
:
h ad
n
e
g
r
i
Eropah
jg. sebaik-baiknja oentoek memberi djaesar dapat tahan oedji oentoek Ne- minan doedoek mengelilingi medja oen
erland atau Belgia kepadanja. Maka 'toek mengadakan permoesjawaratan |
itoe adalah kewadjiban bagi

Gagak

“geri itoe moengkin dapat diserboenja.

toek toeroet dalam

han paham

SAWAH BESAR.

Radio City Revels.

—IriaLro

nar2 bagi seloeroeh doenia, bahwa ne

Perantjis
cesjawarat beradan

ALHAMBRA

1)
Ini. Onderwiis.
Dipindah dari Ini. Meisjesvervolg-

school di Tapatoean ke Ini. Meisjes-

vervolgschool
di Pematang Siantar
nona
Noerchatama,
goeroe-bantoe

oentoek sementara waktoe.
“3
Diserahi mendjabat kepala sekolah

t. 5. Disah, dengan perdjandjian tetap dikerdjakan di Openb VervolgDalam permoelaan boelan Februari
dengan
bahasa Belanda di
t. Dr. Theunissen kepala dari dienst D, school
Neir
a.
5
V.G. akan bertournee ke Atjeh lamaOent
oek
seme
ntar
a
diserahi mennja oentoek mempeladjari pemeliharaan orang gila. Djoea akan mengambil djabat goeroe dan ditempatkan di
tindakan tentang penjakit lepra jang openb. Vervolgschool di Neira nona
B. A. Pattiwael, candidaat goeroe di
dirapotkan oleh Dr. Sitanala.
Sta Saparoea. '
pena

Yowanenaa

PEMANDANGAN
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26 Januari
ena

Ini
|.

Batavia-C.

AGAK

,Radio City Revels"

ITEM

PICTURES
RADIO
R.K.O.
satoe muzikale-comedie jang

29 — 80

Januari

Moelai

31

FOR

Januari

terbikin dari wadja jang pa-

ling

dan

haloes

Satoe

echli?.

dengan

atavia.

malem

jang tiap" pisau akan mengasih kapoeasan
kepada tosan. Tetapi waktoe membeliaja tocan
haroes periksa jang
diatas
pisau Itoo moesti ada merk MEM

di Engeland.

ITEM

Garantie
10 tahoen

ORION
0. BATAVIA

Vulpen

WA

le. Keloearnja

"—
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LTz"

est im | “super “Aengon
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sore

the

gi & 4 Sore
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Sedikit hari lagi :

W.

4e. Harganja moerah
sekali.

7

Gagang hitam: £1.50,

dengen
FRED ASTAIRE —
GINGER ROGERS
@UEEN
Ini

Pesenan-pesenan loear Batavia bisa kirim rembours.

Waktoe fpesen minta ke-

malem

lisannja haloes,

TBEATER
dap

atawa kasar.

Warna-warna

malem

brikoetnja

,FOUND
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terbikin

dan
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|
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Segala matjam bedak ini ada
jang
disertai baoean-baoean
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semoea
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apotheek,
toko-toko Tionghoa.
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LEBRALIJM PILLEN & ZALF.
Boeat segala perjakit koelit gatal

|brintisan, pelingungan bernanah goedig. kerok enz, boleh makan ini pil
boeat bersihkan darah en baik sekali
zalfnja soepaja bisalekaskering en tidak “bisa timboel kembali, ini zalf baek

sekali
Pillen
besar
rikoet

moeroh

boik sekuli centoak manggo-

reng dan memasak,
memberi persenan!

jang

MARGARINE TERBIKIN DARI TOEMBOE3HAN ASELI.

Bisa dapat di Administratisf
Pemandangan hoekoe mesakar
dari TOKO
DELIMA barga
POLO ongkos Franco f 9,04,

DONNANTIH

moedah ditjairkan
sehat Imengandoang-xitasiine

AN

A

TJ

enak dan lazat rasanja,
foelen terbosat dori loembuahIpemboehan,

indah, jang -disaloet dengan perok dan,sangai
berpaedoh oentoek ena NT sesame sbg

loear

biasa.

Bisa

Sahari,

teroedji,

jaune.
BEDAK
BAJI
dengan
zat-zat
jang
SALICYL

je PALMBOOM
2e
SA

Mulder.

“ae
AN akan LA AKG

of broniok, ma-

besar i 1,46,

be

jang bersih dan kwaliteitnja
tavada jang membandingnja.
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BIASA
dalam warna2 poetih, rose.dan

besar

gal haloes 1 Stel bloedphuisjes f 2.30

Kepala sekolah

bahan-bahan

dari

Goenoeng

jang

kan en pake ini obat tanggoeng bisa
lekas kering. kaelitmeeda teroes ting-

salih pa

dipetjat.

IG.

bisa datang beelan, seperti

laat, sakit ef keloearnja sedikit. Boenting djangan makan samasekali tidak
berbahaja 63 bidji f 1.75 126 bidji
1 3.25 Sinamon, Extra koeat 15.75.
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psetoes. Toegan Pa

a.n. Pimpinan

Aangeteekend f 0,30
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larisoedah
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Soepaja
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Oentoek

11,
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boeat

ngan soedah

sjhoer

sam-

Modei ,,N«
Gagang hitam f 2,5
f4,00. Gagang Streep:
£ 3.00— f 4,50. Gagang Warna-warna:
f£ 4,50—f 5,00-f 6,00
£ 6,50

Ilotf

Dengan itoe poela, maka moelai
hari inipoen segaia perhoeboe

alat

4,00

BATAVIA-C.

lar tinggai

“Yentoon“Internationale
stelling.
jaitoe
penghaloes jang terma-

£ 3,530—£

| pai £ 12.50.

MN ta

AA HUGH HERBERT NS

715, moelai tgi 1 ini boe'an tidak
lagi mendjadi Kepala dari Goeaoeng Sahari School.

emas

Gagang warna-war£ 2,50 — f 3,00

Bataviat-C.

ma'loemkan, bahwatoean L.J |. Pa

mendeli

|

gagangnja.

ham, maka kepada orang orang
toga atau wali wali moerid diper

a

toe-

Dan dari hal

Kawin, dan di Kereta api, sebeloemnja preksalah
kita poenja studio jang serba compieet.

Bedak van den Berg

f 115, f 2.00, £ 2.50
sampai f 7.00.
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KORI US
&
ROBERT FRAZER '” @X
F LIONEL ATWILL /

SUN“

Na mboua Men

5

|

'| na:

sedeng

Tida oesa pergi djaoeh2, bikin fotonja dalam Studionja THE SUN, fotograaf jang tjoekoep terkenal,
ta'oesah dipoedji dan direclamekan lagi. Multifoto
jang ringkas- tjepat dan bikinannja djoega sempoerna (natuurlijk) roepa2 oekoeran bisa diambil

di

gratis — dari itoe
vulpennja tida bisa hilang.

orld

terangan,s bagaimana

Manhattan

beroleh

3e. Graveer nama di

,

»CAREFREE"

»UITTLE
LORD
FAUNTLEROY«

enak

keinginannja.

B

10 pa

tinta

rata.

Asta

Matinee Minggoe 28

pa-

Selaloe tetep dan

2e. Dipakainja

:

CHARLEsS
BICKFORD,
BARTON
MACLANE,
PRESTON FOSTER, TOM
BROWN,
dan NAN
GREY.
Anak2 boleh nonton.

jang

ling bagoes

GREAT

SHE

dengan

Soedah

toean,

Satoe film muziek dengen
tjerita roman jang sanget
bagoes sekali.
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1940
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Moelai ini malem
26

'46 djam

— Ann

Baker

1940

sSFOOLS

KATIGA 9.45
Dateng siangan
boeat dapetken
tempat.
Paling Rapih
Paling Sampoer
n8.
Menarik
hati !

Jan.

ADALAH PISAU TJOEKOER
JANG MOERAH HARGANJA.

jang nomor

Miller — Victor Moore — Helen Broderick — Milton Berle
.- Jane Froman —- Buster West & Melissa Mason — Richard Lane — Marilyn Vernon
— Hal Kem And His Orchestra dan ratoesan lagi
jang lain-lain . ..
:

DOBA:7.30dan

dan

zanger-zanger, dan

e
— Kenny
Oaki

— Jack

Bob Burns

mempersembahkan
paling besar boeat

dan badoet-badoet
satoe seperti:

danseres-danseres

saben hari
dikasi
TIGA PERTOENDJOEKAN:
PERTAMA:
djam 5 KA-

B

oleh

.. . dimainkan

ini taon

ka

ALEA
TW
Mangga Besar

malam

berikoeinja

sakiternja, ma-

»THE

ANALISA
TR,

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum,

jang soeda 2 malem beroentoen dipertoendjoeken
dengen dapet koendjoengan loear biasa dari PENONTON, hingga banjak jang mesti poelang komDan boeat kasi
bali lantaran tida dapet tempat.
koetika pada sekalian pendoedoek Senen dan

'40

I PAGINA IV,

malam

dan

Ini malem dan malem2 brikoetnja melandjoetken
pe rtoendjoe
J kan dari FILM INDONESIA jang paling
SAMPOERNA dengen Bintang-bintang jang paling
TERKENAL.

Jan.
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bocatleeka2 Syphilis Lebralijn
f 1.50 besar f 2,80 Zalf30 sent
055 setengahnja Persenan bewang lebih f 2, ongkos vrij.
HANARIN PILLEN,

Obat koeat boeat perempoean zwak
(lamsim) kepala poesing dingin toe-

lang2 sakit, linoe, mengeloearkan darah

poetih

Makan

3 fl.

tanggoeng

baek perempoean jang baroe abis datang boelaa, boleh makan ini obat
soepaja bisa tinggal moeda, sehat, seger, (singset) Hanarin Pillenbisa bersikan darah en ketjilkan peranakan,
120 bidji f 1,75 240 bidji f 3,25.
:
SUIRINE.
“Paling baik boeat kentjing goels,
seperti waktoe malem selaloc maoe
kentjing, aoee, kaki pegel, badan

lemes, Makan

3 fl. tanggoeng baek, "

aer kentjing tida ada goelanja
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NB,

Ttapttap kar vidvartontis #Patjan F'I--sekali mosat
21

f 1.75,

aa
13,25. Kirim oewang, ongkos
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Tahoen

|

“PEMA NDANGAN

Tanba

perbocatan lantjang tangan itoe terha
dap perempoean. Lain dari pada itoe memang menoe-

mM. dalam 283 hari hoedjan (rata-rata 20.6 mM. dalam 24 djam). Dan ti
dak besar bedanja dalam boelan De
cember 1931 dengan 537 mM. dalam
26 hari hoedjan.
Angka
air hoedjan dalam boelan

roet chabar orang, ketika Employe itoe
bekerdja di onderneming bawahan Tjileungsi soeka berlakoe demikian
ga terhadap koeli2nja.

Oleh:

ANAMAN

Dalil telah

moerid2

padi

toek memboeat poepoek itoe. Lamapandai orang memboeatkelamaan
nja.
Nan
didirikan orang paberik2 besar jang bekerdja memboeat
poepoek. Poepoek keloearan paberik
itoe diseboet orang ,,poepoek boea-

toean

selesai disiang (di-

adalah soeatoe hal
an). akMaka
rsihk
ng hend
diadjarkan On tocan

itoe, ja -

Dalil kepada moerid-moerid

ni Ka memakai poepoek boeatan.
'Waktoe memboeat pesemaian, tanah

si nja dipoepoek oleh moerid2 itoe de-

tan”,

poepoek kandang. Akan 'akigan
Abatnja Hselas benar kelihatan. Toem-

Ini

kalau dibandingkan dengan

| pesemaian orang lain?”, tanja toean
— Dalil.
menoendjoek.

seorang

dari

Kemoedian

moerid2 itoe:

»Sebabnja ialah karena pesemaian
itoe tadinja dipoepoek memakai poe-

Maka

NA

ENYA

Da

Hg

dhan Ma Le cm eaka

y

NP

Be

dan MA

NU”

. poek kandang.”

PA

Belanda

,,kunst-

tjontohnja!”

kata

toean

memperlihatkan
poekepada moerid-moerid

moerid2 itoe: ,,Roepanja seperti garam. Bacenja agak berbaoe............
kakoes”.
,Djangan maloe-maloe”, kata toean Dalil. ,,Katakan sadja baoe kentjing koeda, boekan?”
Sekalian moerid-moerid itoe tertawa.

| apa moelanja bibit dipesematan kita
“lebih tjepat toemboehnja dan lebih

Skliannja

orang

Perhatikan
roepanja dan tjioem
baoenja”, kata toean Dalil poela.
Sedjoeroes kemoedian, maka kata

Siapakah jang dapat mengatakan

“ oedjar

dia

Dalil sambil
poek boeatan
itoe.

oer kalau dibandingkan dengan peS
semaian orang lain!
itoe toen
boeata
k
poepoe
g
' Tentan
an:
demiki
itera
bertjer
Dalil
an
'

'' soeboer

kata

mest”.

“'boeh bibit itoe amat tjepat dan soe-

|.

Soetan Samaf,

kata

toean

Dalil:

,,Adapoen

rahasia poepoek begini demikian:
Poepoek ini amat banjak berisi sari
(pati) makanan jang sangat digemari
tanaman, ja'ni zat jang berbaoe boe-

dikatakan sebagai
boleh
.Djadi
apakah poepoek itoe bagi tanaman?”,
1
'tanja toean Dalil.
Sebagai makanan jang sedap”, | soek itoe. Oleh karena itoe memakainja ta' oesah banjak-banjak.”
:
djawab bapa Moesa.
»Berapa
kira-kira?”
tanja bapa
Benar, benar”, oedjar togan Dalil.
»Baroe-baroe ini hanja bibit jang ki- Moesa.
,Oentoek sebaoe tjoekoep sepikoel
“ta soeapi makanan jang sedap itoe.
oentoek
sehektare
tjoekoep
Bagaimanakah
'akibatnja, bila sa- atau
100 kg.”
wah itoe sama sekali dipoepoek?”
»Tentoe sekalian batang padi itoe
,Tjoema ada halangannja”,
kata
akan tertawa gelak-gelak”, kata se- toean
Dalil.
,,Poepoek jang begini
orang
moerid. Penghasilan tentoe haroes dibeli. Tetapi kalau kita medjaoeh lebih banjak dari jang soe- mang
mampoe, oeang pembeliannja
dah-soedah”.
akan kembali berlipat ganda. Karena
»Benar”, oedjar toean Dalil. ,,Oleh dalam sebaoe penghasilan dapat naik
karena itoe kalau ada poepoek koto6 sampai 8 pikoel: bahkan kadang?
ran binatang, djanganlah diboeanglebih dari sekian.”
boeang. Koempoelkan kotoran itoe
,Berapakah harganja?”, tanja sedidalam loebang besar. Bagoes benar
orang moerid.
bila loebang itoe diberi beratap. ApaDjawab toean Dalil: ,,Dalam 100
kah goena atap itoe?”
kg. kira2 delapan roepiah atau kira2
Setelah berpikir sedjoeroes, dja- lima roepiah sepikoel.
Kalau maoe
wab bapa Moesa: ,,Goenanja soepaja
beli boleh dipesan dengan perantapoepoek itoe djangan kepanasan dan raan pegawai Landbouw”.
kehoedjanan.”
»Bagaimanakah
tjara memakai»Itoe benar”, oedjar toean
Dalil. nja?”, kata toean Dalil poela. ,,MeKarena bila poepoek itoe dibiarkan
makainja berbeda dengan poepoek
kepanasan dan kehoedjanan, kelak .kandang. Poepoek boeatan ini kerhanja tinggal ampasnja, sarinja (pa- djanja tjepat. Kalau kereta api, botinja) jang digemari tanaman itoe leh dikatakan seolah-olah kereta tjetelah hilang, ja'ni mengoeap atau pat, poepoek
boeatan ini. Poepoek
banjak
terbawa
air
hoedjan.”
kandang boleh dikatakan kereta lam
,Ada soeatoe soal jang sangat pen bat. Itoelah moelanja poepoek boeating”. kata toean Dalil meneroeskan
tan hanja boleh dipakai waktoe bertjeriteranja. ,,Tjoba dengarkan! Ka- tanam, waktoe padi moelai toemboeh
lau sekiranja ditahoen depan kita se- atau waktoe selesai disiang pertama
kali.”
kalian moefakat akan memoepoek
sawah
itoe sama sekali, dapatkah
»Sekarang padi kita baharoe disiang”, kata toean Dalil. ,,Djadi kalau
kamoe sediakan poepoeknja?”
maoe dipoepoek boleh ditjoba. TjoeSetelah berpikir sedjoeroes, maka
djawab moerid2 itoe: ,,Kira-kiranja ma kalau maoe memoepoek, haroes
dikeringkan dahoeloe sehari
ta” dapat, karena tentoe haroes ba- sawah
dimoeka. Apakah maksoednja? Maknjak poepoek itoe disediakan”.
»Berapakah banjaknja?”, kata toe soednja soepaja poepoek itoe dapat
an Dalil. ,,Segerobak atau doea gero- dipegang oleh tanah: djangan sampai
hanjoet. Lepas doea hari sesoedah di
bak tjoekoepkah?”
aa Fingn baharoe sawah boleh diairi
Boleh djadi lima gerobak sedang”,
agi.”
kata seorang moerid.
Maka kata toean Dalil: ,,Lima geKeesokan harinja kelihatan tocan
robak masih djaoeh koerang. Oen- Dalil pergi bersama-sama moeridnja
kesawah bapa Moesa. Oleh bapa Moe
toek sebaoe oempamanja haroes ada
sa. soedah dikeringkan terlebih da“ paling sedikit lima belas gerobak
hoeloe seboeah petak jang hendak di
poepoek kandang, baharoe tjoekoep.”
tjoba dipoepoek dengan poepoek boe,»Amboi!”, seroe sekalian moerid2
itoe.

,,/Mana boleh

dapat

poepoek

se-

banjak itoe!”
Ha
»Tidak hanja mentjarinja soesah”,
oedjar toean Dalil. ,,Tetapi mengangkoetnja
kesawahpoen meminta pekerdjaan banjak.”
,Oleh karena itoe”, kata toean Dalii poela, ,,/ditjahari orang 'akal oen-

atan. Maka kelihatanlah toean Dalil

dan
bapa Moesa menaboerkan poepoek boeatan itoe disela-sela batang
padi.
Selang lima hari soedah kelihatan
daoen padi jang dipoepoek itoe hidjau toea warnanja.
Soeatoe tanda
poepoek itoe soedah bekerdja benar2

disamboet dengan

gembira

oleh jang

berkepentingan. Akan tetapi kita men-

dapat chabar dari salah seorang goeroe di Regentschap

DJAWA BARAT
BOGOR.

Bogor,

bahwa

da

lam vacantie Rajagoeng jang soedah di
tetapkan oleh ta, O & E itoe tidak
dapat ikoet merasainja.
|
aka dengan adanja kedjadian terse
- | boet, tentoe sadja mendjadi pertanjaan
“ (besar dikalangan mereka jang berke|pentingan: Apakah gerangan sebabnja
Gilain tempat diberi vacantie menoe-

roet vacantieregeling Dept. O & E, se

Pemb. menoelis:

Vacantie regeling boeat sekolah2.
dang di Bogor tidak??
Di
Regentschap
Bog or.
3
Ka
. Perboeatan lantjang tangan.
Menoeroet Besluit Dept. v. O. & E. —. Baroe2 ini kepadat. Assistent Weda
pada tanggal 14 December 1939 No. .na telah mengha
seoran peremp

g
dap
oe
oentoek an, Nji S., oentoe
mengadoekan, kare
k
Vervolg- dan Volksscholen soedah di- | na merasa tidak senang sebab telah di
37164/13

vacantie

regeling

tetapkan
pada vacantieregeling
jang: poekoel sehingga mengel
ocarkan dara!i
doeloenja 3 hari sekarang dirobah men .Oleh madjikannja, jaitoe seorang
Bedjadi 1 minggoe lamanja.
landa Employe ondernemin

djoe-

December

tinggi

hoen

5 ta

berdirinya Jeugdvereeniging

ter-

seboet dengan mengadakan tooneelop
voering dan berbagai pertoendjoekan

bertempat di Gedoeng Harso Darsono
Gang Kebon Djae 20.

Baroe

diketahoei

sesoedah
soek. '

berbaoe

boe-

Kematian
jang
menjedihkan.
Beloem
selang beberapa lama didesa Leuwiliang dibilangan Bogor te
lah terdjadi soeatoe hal jang agak
menjedihkan.
Seorang perempoean
anak bernama

Ito dengan tak ada

boelan

itoe

roe-

dalam

boelan December jbl. dan dalam Ja
nuari maka banjak orang -berkata
bahwa
hoedjam jang terbesar, jang
achir achir ini dialami oleh kota Bo
gor, jang letaknja pada soengai soe
ngai jang mendapat
air dari Goe
noeng Gede dan Salak. Tetapi angka
angka
hoedjan
Proeftuin
Moeara
memberi
tjorak jang lain sekali.
Angka angka itoe dikerdjakan lebih
landjoet oleh Algemeen Proefstation
1939

pintjang,

bahwa
1938.

boelan

1934.

dan

April

(15 dan 18), Mei

Komperensi

Moehammadijah
ekek.

di Rantja-

petang, menerima oetoesan-oetoesan
dikantoor Comite van ontvangst.

Malam
Minggoe 27-28 Jan'40,pk.
7 ssampai pk. 8 taptoe H.W..Berang:-

da

air. Djadi rata-rata dalam 84 djam
djatoeh 18.3 mM.air hoedjan. Angka
jg. lebih tinggi jaitoe dalam boelan
December 1935 dimana tertjatat 641

kat dari Groote Postweg Garoet mela-

loei djalan

sampai

simpangan

ketempat

rapat

Babakan Loa.

ke Madjalaja
terboeka

di

Azas toedjoean Moehamadijah.
Pk 8.10 sampai pk. 10.malam, ra
pat terboeka, agendanja.

2,

Gerakan

ngah

Pedato t. Tamzil dalam rapat Konperensi Keboedajaan Indon-sia di Leiden dalam boelan Nov. 1939
“(Disiarkan

oleh

,,Antara”)

BANGOEN
DAN
DAJA
SOEPAJA
MEMPERBAIKI
BAHASA
INDONESIA.
Bagaimanakah
roepanja
bahasa
persatoean kita ini didalam praktek?
Didalam praktek, seperti dapat dibatja didalam harian2 dan lain-lain madjallah, bahasa ini beloem lagi sempoerna. Kita beloem lagi bisa mengatakan, bahwa bahasa Indonesia ini telah tersoesoen
menoeroet
sesoea-

angkat dan dipilih oleh rakjat Indonesia oentoek melahirkan tjita-tjita
jang hidoep didalam kalboenja. Toean bertindak salah, djika toean memandang bahasa ini tjoema dari pihak djoeroe bahasa. Soeal bahasa
boeat Negeri Indonesia sekarang tidak dapat dipisahkan dari soal kemadjoeannja
masjarakat ,soal pem
bangoenan rakjat Indonesia. Hanja

toe system, bahwa bahasa ini soedah
mempoenjai
garis-garis
jang tetap

dang dan segala kesoekaran dan kedjelekkan dari bahasa Indonesia ini,
semoeanja itoe berakar dalam kesoe
litan dan kesoesahannja kemadjoean
masjarakat Indonesia.
Apakah ini berarti bahwa kita soe
dah bersenang hati dengan Bahasa
Indonesia
sekarang?
Tentoe sadja

dan pasti. Seringkali. bisa ditoendjoek

kan , dalam poeblikasi2 kelimat2 jang
salah,
jang sebetoeinja tidak pada
tempatnja,
jang tidak tjotjok dengan
gramatica bahasa? Indonesia.
Pendek kata bahasa Indoneisa masih beloem teratoer.
Saja bisa mengarti, bahwa orang
linguist,
seorang achli bahasa, mengernjitkan keningnja dan mengangkat bahoenja, djika ia membatja toelisan toelisan dan pidato2 dalam bahasa

Indonesia

dan

mengatakan

pa-

da dirinja: Bahasa apakah ini. Dari
pihak achli bahasa, kritik itoe tidaklah salah,

akan

tetapi

djika si achli

ini meneroeskan kritiknja dan meng
hina bahasa ini dan mengatakan bah
wa bahasa itoe tjoema satoe barang
bikin-bikinan dari pergerakan nasionai dan menarik

pergerakan

kita

kesimpoelan

ini maoe

bahwa,

menjipta-

kan satoe impi-2an, djika sipengeritik
itoe bertindak demikian,

maka sadja

akan mendjawab kepadanja: Hai toe
an, kamoe ta' berhak berkata begitoe.
Betoel bahwa pergerakan nasional te
lah membikin

dosa beriboe2 kali, oleh

karena dia soedah melampaui garisgaris peri bahasa

memang

pengan-

g Dr., ber- djoer2 kami ta' sedikit tahoe tentang
Demikian djoega vacantie Mauloed | tana Po
ng
s1
L
bahasa
akan
tetapi sejang tadinja 1 hari sadja, sekarang men 6 Menoeroet chabar dengan kedjadian 'disiplinja
moeanja ini beloem lagi memberikan
djadi 1 minggoe poela. Dengan ada- ini kaoem iboe di Bogor telah mengam hak kepada
kamoe oentoek menghinja perobahan terseboet, tentoe akan bil tindakan, sebagai protest terhadap na
bahasa ini, bahasa jang telah di-

tidak.

pihak

'Aisijah ditengah te

masjarakat

kaoem

iboe.

3.
Barisan pemoeda
dijah dalam Islam.

Pk. 10.15 sampai

Moehamma-

pk. 1 malam,

ra-

pat tertoetoep, agendanja: 1 pemboe
kaan, 2. mengoreksi poetoesan-poetoe

san conferentie Wilajah jg. ketiga: a,
menerima

rapport

tentang

hasilnja

pekerdjaan Badan Poesat dan Sectie
sectie, b.tentang hasilnja kapitaalvor
ming, c tentang hasilnja pengloeasan
groep-groep oleh groep-groep jg. ber
kewadjiban.
Bagian Aisijah melangsoengkan ra
pat tertoetoepnja di Instituut Ganda
sapoetra, ' moelai pk. 10.30 sampai
pk. 1 mal., agendanja:

loeasan
asan

'Aisjiah,

Nasjiatoel

1 tentang

2 tentang
'Aisjiah,

3.

per

perloea
membi

tjarakan soesoelan oesoel2.
Bagian

Pemoeda

di Instituut

Gan

dasapoetra,
pk. 10.30 sampai pk. 1
malam, agendanja: 1 tentang perbai
kan keadaan didalam: a. didalam ka
langan pemoeda, b. didalam kalangan
H.W., c. ceroesan Il., 2. mengoreksi
poetoesan poetoesan conferentie Wi

lajah jg. ketiga, 3. oesoel-oesoel.
Minggoe
8.30

pagi,

28

Jan.40

demonstratie

H.W.
bertempat
Postweg Garoet.

pk.7

sampai

Kepandoean

dilapang

Groote

Pk. 9 sampai 2.30 rapat combinatie
Moehamadijah, 'Aisijah dan Pemoeda
bertempat

di Instituut

Gandasapoe

tra, agendanja: 1. mengesjahkan no
tulen rapat tertoetoep pertama , 2.
mengesahkan
kepoetoesan conferen
tie bagian 'Aisjiah dan Pemoeda, 3.
membitjarakan anggaran dasar dan
anggarah
ekonomian

roemah tangga dari PerMoehammadijah tjb. Bad.

tik

groep-groep

dalam

Wilajah

tjb.

Bandoeng, 6. mengasahkan
'notulen
rapat tertoetoep kedoea, 7. perpisa
han.
Malam

kesenian.

Diwartakan
kepada
kita, bahwa
pada malam Minggoe besok tgl. 2728 Januari '40 perkoempoelan Panti
Mardi Hardjo Bekso Iromo akan me
ngadakan malam kesenian bertempat
diclubgebouw
LE.V. Naripanweg 1,
Gimoelai pk. 8.
Jg. akan dipertoendjoekkan ialah
wajang wong dan tari oleh anak-anak
dari

Dansschool

perkoempoelan

tsb.

Oo

Bahasa dan masjarakat

dari

1.

1.

2

II

pagina

4. mengesahkan instroeksi Badan Poe
sat enz. dari Bagian Tabligh, 5. melan

Dibawah ini kita sadjikan program
ma lengkap dari conferentie Moeha
madijah
tjabang Bandoeng jg.keem
pat dan akan dilangsoengkan di Ran
tjaekek pada tgl. 27 dan 28 Jan. '40
Sabtoe tgl. 27 Jan'40, moelai pk. 3

lam 2 hari hoedjan djataeh 566 mM

II

(18),

BANDOENG.

voor den Landbouw dikota Bogor.
Dalam boelan December

tahoen

ada

September
(30 dan Oktober
13,22
dan
31) tertjatat angka jang lebih
itinggi, ja'ni 86, 82, 75, 97, 132, 95
dan 96 mM.
Boelan hoedjan di Bogor jang pa
ling besar dalam waktoe 10 hari ta
hoen jang achir-achir ini adalah te
roes boelan Oktober 1930. Dalam boe
lan itoe dalam 21 hari djatoeh 935
mM.
air hoedjan.
Angka hoedjan
jang paling rendah dalam sepoeloeh
tahoen jang lampau itoe ialah ditja
tat dalam boelan Juli dan Augoestoes
1935,
jaitoe bertoeroet-toeroet 334
dan 40 mM. (Aneta)

jatoehnja hoedjan.

dan tak berhentinja

dioemoemkan

hari

hoedjan dari 62 mM, jang ditjatat pa
da tangal 10 Januari jbl. dilebihi se
kali oleh angka 132 mM. dari tang
gal Oktober 1939. Sedangkan selandjoetnja
dalam tahoen 1939 dalam

Oleh karena hoedjan jang lebat le
bat.

dapat

30

dan dalam boelan Januari ini. Angka

sak itoe dibawa ke Palang Merah di
Bogor, dimana majit itoe diperiksa.
Pada majit itoe tak terdapat tanda
tanda bekas penganiajaan.
Polisi meneroeskan
penjelidikan
tentang kematian Ito jang adjaib
itoe.(Aneta)
Perhitoeng:

genap

Hoedjan
jang lebat sangat tidak
djatoeh dalam boelan December jbl.

o-

sadja.

majit jang soedah

dalam boelan Maart

antara

ke

ta

1929. memperlihatkan angka hoedjan
jang lebih tingi, jaitoe bertoeroet-toe
roet 394, 535, 627 dan 467 mM.

Baroe sesoedah kira2 seminggoe
lamanja setelah dia poelang kerach
matoelah, orang orang desa jang le
wat dimoeka roemahnja agak kaget.
Sebab mereka mentjioem baoe bangkai manoesia. Dengan segera polisi
diberi tahoekan tentang hal ini.
Kemoedian

angka

Januari dari

rang jang mengetahoei telah mening
gal doenia didalam roemahnja. Roepanja sadja Ito itoe hidoep sebatang
kara

sepoeloeh

1938 (587 mM), Juni 1936: 595 mM.
Dalam
tahoen
1935: April dengan
667, December dengan 641 dan Mei
dengan 599 mM.
October 1934 de
ngan 583 dan April 1934 dengan 568,
Januari
1933 dengan 672 dan Octo
ber 1930 dengan 935 mM.
24 Hari jang soedah laloe dari boe
lan Januari memperlihatkan kemoen
doeran dari 342 mM. dengan 22 hari
hoedjan.
'Walaupoen perbandingan

nja nanti pada boelan Februari '40 jad
JO.P. dan J.O.P.L tjab. Bogor akan
perajaan peringatan

dalam

hoen jang achir dilebihi oleh angka
dalam boelan boelan jang lain. Lebih

Perajaan le lustrum J.O.P.
tiab. Bogor.
Menoeroet chabar dari Pengoeroes-

mengadakan

1939

!

ini

Beberapa

soal

ini dapat

tahoen

dipan-

lamanja

per-

PARA

ran bahwa Ra'jat Indonesia sekarang
berdaja
.oepaja
oentoek mentjapai
bahwa . Bahasa Indonesia ini diakoei
oleh. Pemerintah sebagai bahasa jang
berhraga,
,,gelijkwaardig”,
dengan
bahasa Belanda didalam Pemerintahan negeri, teroetama didalam raad2,
dimana soal-soal jang mengenai pendoedoek negeri dibitjarakan,beberapa. wakil2 dari bangsa Indonesia
poen telah menggoenakan

bahasa

ini

didalam raad2 oemoem. Dengan hasil apa? Walaupoen sikap ini disetoedjoei oleh seloeroeh pers. Indonesia
dan seloeroeh pergerakan ra'jat, beberapa autoriteit, dan golongan2 Belanda di Indonesia, sama sekali tidak
setoedjoe dengan tindakan wakil2 ra'jat. ini, dan mereka mendesak oentoek
mengeloearkan atoeran, agar soe
paja (penggoenakan
Bahasa Indone-

sia inr'dilarang sama sekali. Kita sesali sikap itoe, oleh karena sikap
jang demikian itoe menjatakan bahwa pehak sana itoe, roepa2nja beloem, atau tidak maoe insjaf bahwa

djaman

soedah

bertoekar,

bahwa

ra'

jat Indonesia soedah berlainan dari
dahoeloe. Kita lebih sesali lagi djika
sikap ,,tidak

mengerti” ini datang da
gerakan nasional berdaja cepaja oenri pihak orang2 Belanda jang terkemoe
toek memperbaiki bahasa persatoean
ka, dari pihak achli2 bahasa. Pada
ini dan walaupoen hasilnja beloem
perajaan 15 tahoen berdirinja seko-'
lagi begitoe banjak kita bisa mengalah hakim tinggi di Betawi Prof. Ctakan, bahwa sedikit perbaikan toh IC.
Berg, professor dalam bahasa Dja
telah dapat dipastikan.
wa telah mengadakan pidato tenSaja kemoekakan disini pekerdjaan
tang: ,,Indie's Talenweelde en Indie's
dari Poedjangga Baroe d.l.l. madjalTaalproblemen”.
lah2 oentoek membangoenkan koelMenoeroet berita soerat kabar »De
toer Indonesia. Tahoen jang lampau
Telegraaf” prof. Berg telah berkata
telah diadakan di Solo Kongres Ba- demiki
an:
,,Massa jang besar dari
hasa jang pertama, dimana dibitja- pendoe
doek negeri tidak sedikit mem
rakan beberapa soal2 tentang persa- poenjai
keinginan oentoek adanja setoean
dalam
edjaan,
assimilasi
socatoe bahasa persatoean, keingidari perkataan asing dan sebagainja. nan jang
didjadikan sebab oleh peme
Pemeriksaan
seteroesnja dalam Ia- rentah oentoek
mengadakan atoeran
pangan ini diteroeskan oleh sesoeaatoeran kearah itoe. Terketjoeali per
toe Instituut-Bahasa jang didirikan
centage jang ketjil, anak negeri tisesoedahnja Kongres terseboet. Saja
dak hidoep sebagai anak negeri Hinjakin bahwa achli2 bahasa dalam ladia Belanda. Mereka hidoep dalam
pangan ini bisa memberi pertolongan
lingkoengan kacem keloearga atau
dan
pimpinan jang berharga boeat kedaerahan,
sebaik2nja dalam

kemadjoean

bahasa

persatoean

kita.

Soal persatoean bahasa pada masa

ini bisa dipandang beres. Walaupoen
kita mmengakoei
bahwa bahasa-persatoean ini beloem lagi begitoe perlente

presentabel,

kita tidaklah

he-

ling- .
koengan kebangsaan 70x dari anak
negeri ta' mengenal doenia lain diloe
ar dari daerahnja, dimana bahasanja
dibitjarakan, djadi mereka tidak 'i-

ngin oentoek mempoenjai bahasa per
samaan dengan doenia loear ini.”

kepadaR. A.A. |'

Bibit ada tapi ta" bisa toemboeh.

di Sz-

”

WIROHARDJO

pat2 persantapan disadjikan dimedja

segala matjam masakan ikan air.”

koeh.

SERANG.

kira2 700 orang

li kaoem tourist menamakan sekolah
ini ,,College of Athletics” atau ,,The
White

Siapa penggantinja.
Semendjak toean Mr. Joesoef Adiwinata meninggalkan Serang, sekalian
meletakkan kewadjibannja sebagai Ke
toea Parindra tjabang Bantam, beloem
lah ada
terdengar kabar, siapa jang
akan menggantinja. Didengar kabar,
bahwa partij terseboet soedah mem
poenjai doea orang candidaat. Teta
i
kabar angin bertioep, bahwa a-

Dikota

Helsinki sadja ada berdiam
stoeden. Di Univer-

siteit disitoe diadakan faculteit boeat
Theologie, kehakiman, ilmoe obat-obat
an, tarich, bahasa, ilmoe alam, wis-

kunde ilmoe tjotjok-tanam, ekonomi, i!

Orang Inggeris, teroetama sekaHouse of Finnish Sports”.

Hoofdgebouwnja mempoenjai 6 ting-

katan. Seratoes orang moerid bisa dipertempatkan
disitoe.
Semoea2nja

lengkap disitoe.
Roeangan sport dan
moe dagang dan olah raga.
Menoeroet
perhitoengan statistiek, pekarangan2nja. Didekatnja ada damaka
didalam th. 1937 jang seko- nau jang indah sekali, jaitoe danau
- lah di Universiteit ada 2.212 orang stoe Valkjarvi.
den perempoean atau 339c dari djoem
Kalau kita pikir, betapa koeat oesa
lah stoeden seloeroehnja. Semoea inte | ha Negeri dalam mengoeroes kesehalek perempoean moeda ini menoedjoe | tan djasmani ra'jatnja, tidaklah heran
bahwa “ didalam - permainan2
arah sociale wetenschappen dan natuur

wetenschappen.

kalangan
doeki

Lebih-lebih. dalara| olympiade Finland mengirimkan wakil?

literair, mereka ini mendoe-

tempat jang penting.

Mereka

inja jang betoel2 baik.
— Daerah ini, jang terlipoet oleh hoe-

mengarang romans dan lain-lain, da- tan dan danau jang indah2 membikin
lam mana atjapkali nampak kenjataan2 “kita ingat kepada-da@rah Priangan.
betapa kesoekaran2 jang dialami oleh
Dan melihat pesatnja kemadjoean
kaocem tani dan kaoem boeroeh Fin. Finland itoe, kita laloe memikir2, bilaDan tidak boleh diloepa, betapa besar kah Indonesia balik kepada zaman ke

perdjoeangan kaoem perempoean da-

lam peroebahan2
di Finland itoe, apa

lagi djika diingat bahwa kaoem iboe

disana- memegang rol penting djoega.
Banjak sekali kaoem djoernalis perempoean,

meroepakan

pembantoe2

jang penting sekali bagi soerat2 kabar
di Finland.
G
1 Sa
Pendek kata: kaoem iboe memegang

kedoedoekan penting sekali didalam
masjarakat disana itoe. Tidak hanja
disawah-sawah

di

atau

Indonesiapoen

tetapi

djoega

ladang,

soedah

dikota-kota,

jang

lazim,

dima-

. na boeat Eropah barat masih dikerdja
kan

ol&h kaoem

laki-laki, di Finland

soedah dikerdjakan oleh orang2 perem
poean.
asi

Kalau kita doedoek dalam tram, kita
dilajani oleh kondektoer2 perempoean
berpakaian lagi2, jang gedengan

loehoeran seperti zaman Madjapait dan

Sriwidjaja.

Pemb.

da

menoelis:.

.

kemoengkinan kedoea

memang

candidaat

i-

djikaskedoea

betoelsharoes

candidaat

pergi

ini

dari Se-

rang. . Tapi madjoenja Parindra di da
erah Bantam
gantoeng pada
didaat mereka
berkoeasa dan

imi tentoelah tidak te:doea orang sadja. Can
ada jang poenja, ada jg.
berkewadjiban atasnja,

Jang amat menarik ialah bentoek kota
Helsinki.
Bentoek

PERI STIWA

SEMINGGOE

dan djoega roepanja jang berchawatir.

Kemoedian patoet poela kita njatakan disini, bahwa

kita merasa

berhoe-

tang boedi kepada nona Isa von Troil
jang soedi membawa kita kelilingan |.
itoe,

bahkan dikenal2kan

berbagai-bagai

Kita-

poen mendapat kesempatan memper
sakikan dansa klassiek disana, bahkan
kita diminta soepaja memperlihatkan
tari Djawa. Meskipoen tidak ada gamelan, kita tjoba2kan djoega menari,
sekadar soepaja bisa memberi gambaran: kepada mereka betapa tjara tari
kita itoe.

Dengan sendirinja kita laloe ingat ke
pada

succes

jang

diperdapat

oleh

lieterair dan muziek, dan lain-lain lagi,
nampaklah betapa besar kemadjoean
Finland itoe.

Kita

tidak pertjaja, bahwa soeatoe

bangsa seperti Finland itoe, jang sadar

kepada zaman jang laloe dan merasa
Disamping gedoeng jang toea2, soe 'koeat pada zaman ini dg. lekas2 soedah banjak poela gedoeng2 boeat flat ka mendjadi boedak negeri lain. Beta
jang sangat modern, sedang dipeloe- pa poen besar negeri Roeslan. terang
aran kota, baik jang mendekati tepi Finlan akan mempertahankan negeri
laoet maoepoen mendalam soedah sa- nja dengan habis-habisan. Kalau misal

ngat banjak villa2 jang indah2. Kita
Tihat poela geredja2 besar, seperti

nja Roeslan ternjata terlaloe besar, ta

,Suurkirko”-kerk,
sitiet, semoeanja

nafsoe kebangsaan Finland timboel la-

koeat ditahan, besok atau loesa tentoe
gi.

kan betapa pesat kemadjoean archiRotterdam,

. tectuur disana.

. 2 .

TO

— Tanda kehormatan boeat Boepati

": 7 Berhoeboe

Perajaan terseboet.
Djoega hal ini diterangkan poela oleh pimpinan rapat. Kemoedian Penoe
lis tjabang mengoeraikan sedjarah ring

kas P.N.S. Tjimahi, sedjak dari moelai

berdiri,

ialah

pada

tahoen

sampai sekarang.

. Beberapa

instellingen

1925,

telah didiri-

kannja dan diantaranja Bank P.N.S. ig.
pada tahoen 1939 telah mendapat Ini.
Rechtspersoon.
:
Sesoedahnja, maka pimpinan rapat,
memberikan
kesempatan kepada oetoesan2 oentoek berbitjara, diantaranja

ambtenaar Cooperatie dari Bandoeng,
Voorzitter C.C.B. dan Voorzitter P.G.I.
Tjimahi.
Setelah receptie selesai, maka moelai djam 10.30 diadakan pertoendjoekan wajang.
Dalangnja. Atmadja dari Bandoeng

dan mengambil tjerita: ,,Gandapati”.
Djam 6.30 pagi wajang disoedahi de
ngan selamat.

Perloe djoega diterang

kan, bahwa malam peringatan itoe telah mendapat koendjoengan jang me-

moeaskan.

Ada

20 wakil perhimpoe-

nan dan dari perspoen

lengkap.

achir Dec. 1939.

itoe

mendapat

perhatian

jang

besar,

baik dari pihak bestuur, baik dari doe-

“(nia penanam, dimana orang mengha r

| gai poela boepati jang mendapat bin-

ng dia soedah memegang: | tang emas besar itoe.

eri 40 tahoen lamanja,

ng, R. A. A. WiriaatKetjoeali assistent-resident Serang
nggoe jbl. dibe toean Meyer, jg. menghadiri cepatja
(OF! ata 1 oleh Goe
ra pekoeboeran toean Elbers jang diboenoeh oleh orang jang bernama Arsad itoe pada minggoe

Pasoendanschool,

Makin
madjoe.
Keadaan sekolahan tsb. kelihatannja
makin lama makin madjoe.
Berhoeboeng dengan itoe, maka akan dibelinja sebidang tanah goena mendirikan
pendirian sekolah jang baroe.

di Semarang,

jang diandjoerkan

oleh

tjabang Salatiga.

Djika pertjobaan ini sesoedah berdjalan berapa lama berhasil, maka '

tjabang-tjabang

wadjibkan

Salatiga

disini,

jang

lain akan

boeat menoerceti

itoe.

Dapat

bahwa

di-

tjontoh

dioemoemkan

tjabang

Moehamma-

dijah Salatiga itoe, kini mempoenjai
goeroe-goeroe
jang tjakap, jang di
anggap dapat
memberi peladjaran
agama menoeroet aliran djaman sekarang.
3

SEMARANG.

Lapangan

pekerdjaan
zeniers”.

»Legeraaimoe-

Menoeroet pengoemoeman
comman
dant 2de divisie
di Magelang oleh
Z.

Exc.

Legercommandant

provinsie

kepada

pastoor

Djawa-Tengah

ditoen-

Madlener

(ketjoeali

residensi
Pekalongan
dan Banjoemas) dan Goepernemen Jogjakarta
dan Soerakarta, dan kepada pastoor
Bijlhout provincie Djawa Timoer.
(Aneta)

jang laloe, se-

bih berbahaja, jah! malah boleh di bilang menghampiri dan mendekati bahaja semata2, dus, tepat komentar-ko
mentar pers jang insjaf akan perlakoeari jang seboeroek itoe.
Kini ta' -ada
satoe pemerentahan

INGGOE

jg. silam setelah se-

lesai.ceraian

kita di. zet, tiba-

tiba berita mengedjoetken
mari,

mantri

berita mana

keoeangan

datang

mengatakan

Irak

ke-

bahwa

Rustam

Haidar telah di tembak oleh seorang bekas inspecteur politie, tembakan mana telahmemboeat mantri tadi
loeka

parah......i..

Dari- segala

pehak

bassadernja di Bagdad oentoek melawat mantri jang malang itoe atas nama
Baginda.
Berita landjoetnja ta' ada
jang kita terima sampai kini. Apa gerangan sebabnja sehingga perlakoean
itoe terdjadi dan apa konon sebab2nja,
agak

soekar dipastikan,

ma'loem

beri-

ta dan warta jang datangnja dari sana
terlampau sedikit sekali, tjoema sadja
berita
jang terachir jang dapat kita

terima ada mengatakan
keoeangan

tadi telah

bahwa mantri

menghemboes-

kan nafasnja jg. penghabisan pada
hari Selasa kelemaren karena loekanja
sangat berat
sekali,
sedang
lajonnja
poen
telah
poela diantarkan dengan
setjara kebesaran
oleh
pemerentah
sendiri
dan

Irak berkaboeng Ia

gi, dan dengan wafatnja

Haidar

Rustam

Irak kehilangan

seorang

poetera jang sangta berarti dan ber-

Bafagih

Dengan
mendjelangnja hari Selasa
jang baroe laloe ini habislah soedah
kaoem moeslimin daripada menoenai-

kan ibadah-Hadji, dan tibalah soedah

saat dan ketikanja bagi mereka oentoek meroendingkan nasib dan keadaan mereka. Kesempatan ini soenggoeh
sangat berharga apabila di pakai dan
digoenakan oleh oemmat Islam di sana itoe teroetama sekali bagi Baginda

Ibn. Saoed jang di hari2 jang achir ini

mendapat perhatian jang tersendiri.
Apakah mereka akan mempergoena-

kan
kesempatan
sekali
ini,
sehingga tertjapai pertalian Mesir-lrakIran-Afghanistan-Saoedy-Toerki dan

Yemen sebagaimana ramalan kita tem
po hari, atawa kesempatan jang sebaik ini akan

dilaloekan

begitoe

sadja

seperti biasa tiap-tiap tahoen?
Djika kita memperhatikan kedjadian dan peristiwa doenia international
dengan hati-hati, nistjaja kita tambah
lama akan tambah merasa tjemas dan
chawatir terhadap nasibnja negeri2 ne

tral jang ketjil-ketjil, jang setiap-tiap

waktoe moengkin terantjam kemerde
kaannja, karena moesoeh jang menghadapinja djaoeh lebih koeat dan Iebih besar daripadanja.
Struggle against agression
alias perdjoeangan
menghadapi serangan walaupoen boe

at beberapa saat dan waktoe dapat di

pertahankan,
tetap lama kelamaan
mace ta 'maoe terpaksa patah di tengah djalan.

dir

poen

jg. berkelakoean

lengah,

ta' a-

da lagi berajal-ajal membentoek pertahanan
negerinja,
memperkoeatkan
benteng dan garis-garis watasnja, inasing-masing kelihatan dan nampak siap lengkap oentoek menghadapi tiaptiap” serangan
jang sewaktoe-waktos
moengkin terdjadi, goena menjamboet
kedatangan dan koendjoengan tetamoe
jg. tidak dioendang

alias agressor.

Di Balkan kian hari kian ramai djoe
ga, persiapan disana sini kelihatan de
ngan njata, sedang pemerintah2 jang
aken toeroet berhadir di Belgrado boe
lan depan roepanja soedah siap poela
dengan tjatetan2nja, dan disebelah Timoer fighting spirit dari Finland masih djoega hebat dan beloem kebelakang, sama-sama antara kedoea belah
pehak dahoeloe mendahoeloei kesarah
kemenangan.
.
Boeat sekali ini kita tidak akan mem
perkatakan soal Palestina, kita biarkan dahoeloe, jah! sampai masak wak
toenja goena mendjadi oeraian jang
menarik,

kini kita akan

tarik perhatian

para pembatja ke Syria, lama soedah
kita ta' membentoer-bentoer negara ini
seakan-akan ta' ada warta dan berita
dari sana, doegaan begitoe ada benarsalahnja
djoega.
Tetapi kini disana
roepanja ia akan ta' koerang-koerangnja menarik.
perhatian orang ramai,
pers Mesir di hari-hari jang kebelakangan ini ramai membitjarakannja lagi,
karena ada desas desoes bahwa peme
|rintah Perantjis akan mengkandidatkan
Hakgi
Bey
Aladm
sebagai

djasa pada tanah airnja, lebih-lebih
Melihat momok jang sedemikian ipada masa oedara international sangat | toe memang
soedah waktoenja bagi President Repoeblik. Syria.
keroehnja ini. Almarhoem adalah te- negeri-negeri jang lemah dan ketjil2
Para pembatja jang radjin mengikoe
man seperdjoeangan dari King Faisal I,

dan boleh djoega kita katakan jang al
marhoem itoe adalah sajap kiri dari Ba

ginda Faisal
I dalam perdjoeangannja

jang menoedjoe ke arah Irak merdeka, |
boeat minggoe ini kita ta'kan perpan-

oentoek mendirikan blok persatoean di ti oeraian kita, nistjaja akan ma'loemi
antara mereka, memboeat perdjandji- soedah bahwa sedjak boelan July tasehidoep semati, berat sama-sama di- hoen jang silam, Syria ta mempoenjai
pikoel, enteng sama sama didjindjing, (president lagi karena H a sj i m
persatoean

sematjam

itoe

sedikit

ba-

| njaknja akan mempengaroehi negeri a-

genap bestuur Eropah Serang ada ha- .djangkan berita jang menjedihkan itoe
tawa pemerentah jang ada mempoenjai
dikaboepaten Pandeglang. Dari dan ta' poela kita hendak mengkiaskan | nafsoe
menjerang, karena ia boekan
Betawi
datang Goebernoer Djawa- apa sebabnja perboeatan sipengetjoet
loen jang
Dea
satoe bangsa tapi berbamerintah Hindia Belanda boeat
| Barat, toean Van der Hoek, jaring mem
itoe, walaupoen pada kita kini soedal | gai- agai | bangsa. Tapi keadaan sema
hormat boepati itoe, tetapi oleh ka
berikan
tanda kehormatan itoe. 'Se- ada beberapa keterangan, kita akan me .tjam ini boekan poela kita maksoedkan
kedjadian dalam kelocarga
-|landjoetnja
resident ter beschikking, nanti sampai lebih djelas dan lebih te- sebagai andjoeran dan adjakan mansdihkan, pemberian binti
-|Dr. A. C. Tobi, dan banjak boepati rang, tjoekoep kiranja boeat ini kali ka tri marine Inggeris Churchill baroe-bahoeloe tak dapat dilakoek
| tempat-tempat lain datang poela. Ba- lau kita katakan jang Irak sedang me- |.roe ini, ja'ni sampai mentjeboerkan
di. Pemberian bintang it
dilakoel
jak dari tetamoe itoe disertai oleh iste ngalami oedjian jang soenggoeh maha “ri kedjoerang peperangan, karena lang
pada malam Minggoe jbl. Oepatjara rinja.
berbahaja.
1
kah jang sematjam itoe soenggoeh Ie

sedjak boelan Novembeioleh
laloe dipoetoeskan

Adapoen
pendirian pondok2 itoe
adalah kepoetoesan permoesjawaratan jang tempo hari dilangsoengkan

djoekan

Oleh:

ra'jat oemoemnja.

PANDEGLANG.

H. Danoemihardja dengan singkat, teta
pi terang telah mengoeraikan maksoed

3 Irak berkaboeng

kita kepada

keloearga Fin.

kota.

gedoeng2 Univeritoe menoendjoek-

tjabang. Voorzitter Hoofdcomite, toean

sk

SVIK (Studenten Vereeniging ter ber- pemerintah Irak menerima telegram
rak dan langkahnja sangat tangkas, se vordering v.d. Indonesische Kunst) di toeroet bersedih hati atas perboeatan
hingga mengingatkan kita kepada tjeri Londen t@mpoh hari.
pengetjoet itoe, King George dari Ing
tera2 dalam karangan2 Maxim Gorki.
Djadi, melihat kemadjoean koeltoer, geris ta' ketinggalan menitahkan amDjoega ditempat2 penggoentingan
ramboet, banjak sekali orang2 laki-laki
dilajani oleh coiffeur2 perempoean.

ketoca

ada Voorzitter H.B. P.N.S. dari Bogor,

toe masing2 akan dipindahkan tempat,
tidak lama lagi.
Bermoela orang kira Parindra akan
bersoesah,

pin oleh toean Wigandasasmita,

Tjabang Moehammadijah Salatiga
akan mengadakan pertjobaan hoeat
mendirikan pondok. Maksoednja itoe
ialah memberi peladjaran agama menoeroet tjara peladjaran dalam pondok-pondok
dahoeloe.
Tetapi kini
dalam tjara jang dahoeloe
dipakai
itoe akan diadakan perbaikan? jang
modern
dalam
rantjangan peladjaran,
lamanja
beladjar dan bahan
peladjaran.

Attsy
pada boelan itoe telah mengoendoerkan diri karena ta' tahah me
lihat sikap madjikan, dan dari saat itoe
kabinet toeroen naik, djatoeh berdiri
ta' ada ketetapannja, maka

roepanja ki :

ni pemerintah di Paris mengingat oe-

dara international jang sekeroeh ini a-

kan

memperbaiki

kesalahannja?

Atau langkah baroe akan moentjoel '
poela enthih!

»To morrow” ternjata lebih gelap

dari ,, Yesterday”!!

9,

Ig

Selandjoetnja jang berpedato seo-

dikota Helsinki itoe, misalnja di Alek- rang wakil doenia tanaman, patih Pananggota Regentschapsraad
keras, maka negeri Finland itoe meroe santereninkartu, seboeah toegoe, me- deglang
pakan soeatoe perketjoealian. Dida- roepakan 3 orang dari batoe jg. me- | atas nama dewan itoe, dan kemoedian
lam beberapa matjam tempat berse- megang paloe, sebagai andjoeran be- boepati Bandoeng, jang berpedato atas
nang2 itoe, seperti misalnja di Adlon, kerdja keras, dan ada poela patoeng se nama boepati2 jang lain, dan achirnja
orang jang datang hanja dibolehkan orang athleet, sebagai andjoeran soe- seorang wijkmeester.
Perhatian jang besar boeat oepatjakalau Maa
enam
pakaian-ma paja bangsa Finland tetap koeat dan
|
koekoeh.
ra
ini terboekti dari karangan2 boenga
lam (avondkleeding). Barangk
“ Alangkah besar kegembiraan orang jang menghiasi. kaboepaten Pandebiasaan
ini diambilnja dari1
| disana, ketika mendengar tempoh hari glang dan dari banjaknja tanda mata:
Makanan jang loear |
bahwa
pertandingan? Olympiade akan jang
diberikan kepada boepati itoe.
'oeuvre, ,,SmOrgasbrod”, jang :
diadakan disana, dimana segala ma- Antara lain ada seboeah paloe ketoea,
tjam djogara sport akan berkoempoel. jang diberikan kepada boepati itoe atas
tengah-tengah.
Disana ada poeia seboeah sekolahan nama Regentschapsraad Pandeglang.
Boeat bajaran jang telah ditentoekan
Sesoedah oepatjara opisil ini Selesai,
orang boleh mengambil sesoeka-soeka sport, jang letaknja 5 km. dari kota.
hatinja, dan makanan 'ifoe terdiri dari Kitapoen memperloekan kesana. Hebat orang jang hadir masih lama berkoem20 matjam masakan, daging, sla dan sangat gedoengnja. Poetih dan koe- poel boeat berpesta raja. (Aneta).

mengadakan malam peringatan persatocan tsb., beroesia 15 tahoen.
.Djam 8 receptie dimoelai dan dipim

tjabang.

gak

-“

Andjoeran

telah

“et

Selain dari pada itoe kita lihat poela |

-djadi boepati.

P.N.I. tjabang Tjimahi

Rana

dan ber- |
penoeh orang,minoemanpetang perlarangan
ap-tiap
cenaan dengan

kali.

boelan,

|

(jang indah2 hantjoer leboer sama se-

ambtenaar jg. rendah sampai dia pa
da boelan Aug. 1927 diangkat men-

m3

laboratoria

St

dan

Pendirian pondok Moehammadijah

23 ini

4

Caf€2 ataupoen restoran2 hampir ti-

insinjoer

Perajaan P.N.S.
tanggal 22 menghadap

Badir

gembira lebih banjak disana.

Sekolah

Pada

Oa

demikian, tempat bersenang dan ber-

SALATIGA.

Pemb. Goem. B.K. menoelis:

F Finland

4

ELSINKI,

neger
geri i

DJAWA TENGAH

lang

kota daripada

“Ten
| bar jang meloekiskan betapa banjak da nja.
Pembitjara
jang kedoea ialah resi
|ri
gedoeng2
itoe
moesna
karena
api
WM
'mempoenjai api atau hantjoer karena bom menoen dent Serang, toean
J. R. van Beusekom.
pendoedoek 250.000 orang banjaknja, djoekkan betapa hebat dan seram per- Pembitjara mengenangkan
djabatan
dan besarnja kota itoe tidak lebih dari
boepati Pandeglang dari bestuur| separoehnja kota Betawi. Meskipoen | bogatan Roeslan.
WM

7 sore.

,

NKI

Tetapi, gambar2 dalam soerat2. ka-

5 —

naa

seal BAL BI (Pempatoap)

Djam bitjara: 7 —-10 pagi

4

Ten

17

“

2

Seboeah negeri jang sedang mendjadi

perhatian seloeroeh doenia.
Oleh: Saroso Wirodihardjo.

Arts
Praktijk Oemoem
Oude Tamarindelaan
Telef. WI. 5659

NN

— FINLAN — SUOMI

N

Teen

penoelis

dan boeah perasaan

“2

#

keboedajaan, keadaan sosial-ekonomi

Dokter

5

jang berkepentingan

ki. Saga

Kaoem

memperin
kep
ga
adatk
pelb
an
agai tan- | rang dan sekitarnja telah berkeinginan
'da
kehormatan . jang8 lebih dahoeloe
dan berniat akan mendirikan perserika
soedah diberikan oleh Pemerintah ke- tan kepala desa tapi selaloe terhalang
padanja, jaitoe sebagai tanda penghar oleh beberapa hal. Achir-achir ini ter
|Igaan boeat djasa2nja dalam dines | dengar kabar, bahwa benih jang soenja jang 40 tahoen lamanja itoe. Ke dah ada itoe moengkin bisa toemboeh
moedian
Goebernoer
Djawa
Ba- | djika ada fihak partikoelir jang
sang
rat dalam pedatonja jang menghargai goep beroesaha membantoe, akan hisangat boepati Pandeglang itoe, me- doepnja perserikatan kepala desa itoe.
Apa sebab haroes pakai kekoeatan par
moedji dia. Dan achirnja pembitjara
meminta soepaja njonja Van der Hoek tikoelir.
menoesoekkan bintang emas besar itoe
didada boepati, jang laloe dilakoekan- TJIMAHI.

am AN Rang

Hoek |

and pn Aa

n Van der

3 Dena

to

TN”

pedatonj

Aa

Dalam

N'Wiriaatmadja

ma

.

Big

PEMANDANGAN
magutantu

2

aa

KAN paten” mama

g,

KLIWAT HALOES.

dalam

Mean ana enz.
Bang Bedjat takoet kalau lama
lama
lantas
Ancta mengarang
tjerita: Kepada hamba dikirim

Warta en
Siapa taoe lantas keteroesan:
en
Kitab hamba jang bahaPrecies seperti
neka”.

boekoe ,,Serba

Denai

RA

SOLO.

Rapat P.G.I.
Soalpenting
hangat
PGI tjabang Solo besok hari Rebo
malam
Kemis tanggal 31 Januari
akan mengadakan rapat penting sekali, mengoendang fihak loear.
Dirapat itoe toean Soetedjo
akan
membocat
pemandangan tentang keboedajaan berhoeboeng dengan pendidikan. Chotbah ini dimaksoedkan
oentoek menjandingi toelisannja toeam A.L. B. de la Court dalam madja-

3
Pa

,De

Opvoeding”,

orgaan

Ned.

Ind... Paedagogisch Genootschap, jang
bermaksoed merendahkan kehoedajaan

kita.

Toean Soetarno, kepala Inheemse
Mulo, akan mengoepas pedato Prof.
C. C. Berg tentang basa Indonesia.
Malam jang penting itoe ternjata
mendapat perhatian kaoem pendidik
dan atau djago-djago toea jang mem
perhatikan pendidikan, oempama toe
an Soemarsono. Tjokrodirdjo di Semarang.
Rapat terseboet akan diadakan disoos Habiprojo (,,Komppas”).
Komite Kongres
Menjiapkan
Ap:
Telah
dibentoek
PPPPA jg. dikepalai
PPA tjabang Solo,
Koesban,

Ketoea,

P.P.P.P.A.
pekerdjaKomite Kongres
Pengoeroes PP.terdiri dari. Nj.

dan Nj.

Soekirso,

Penoelis dengan beberapa pembantoe.
Sub-komite
perloe diadakan, dengan soesoenan demikian:

| 1.
2.

Pondokan

.dan . Pertoendjoekan:

R. -Saronto Koescemodirdjo dan
R.M.Darmastowo Darmosoegondo
Mengatoer tempat: R.M.Ng. Poer
bokoesoemo dan R. Soemardi Danoesapoetro.

3.
4,-

Perdjamoean: Raden Ajoe Poerbokoesoemo.
Mentjari oeang: R.M. Darmojono,

5.

toean
Salim Aidid, tocan A.Badres, R. Soemardi
Danoesapoetre
dan R.M. Soedarjo Tjokrosisworo
Excursie: R.M. Soedarjo Tjokro-

2

5

sisworo dan R.Hadisoenarto.
Masing-masing Sub-komite dimin
ta
menjelesaikan — pekerdjaannja
sendiri-sendiri dan boleh mentjari pembantoe. (Komppas).

£

E

ti

5

Sembahjang Aidil Adha.

Hari Sabtoe 20 Jan. 1940 atas andjoeran Moehammadijah telah dilang
soengkan
sembahjang Idil Adha
di
tanah lapang . Asri jang mendapat
perhatian jang besar sekali.
Lebih dari 5000.
orang jang sembahjang
bersama-sama di tanah la-

pang terseboet. dan kemoedian diada
kan pembagian koerban kepada sekalian hadirin. (Aneta).
DJOKIA.
. Konperensi
Pada

Bahaja

kelaparan.

Penoeloeng
kebakaran
ditjipta
mendjadi
penoeloeng
kelaparan.
Pembantoe penoelis:
Bahaja

kelaparan

hari

telah

diketahoei

oleh ocemoem. Jang mengantjam dida
erah

bah

Pemalang.

Makin

berdjangkitnja

bangsa

melihat

penjakit
diam.

Sabtoe

bahaja

dengan

se-

Moehammadijah.
malam

Minggoe

. tg. 20/21 Januari oleh Pedoman Besar
Moehammadijah bagian Pengadjaran
dilangsoengkan konperensi goeroe2
Moehammadijah di Djokjakarta.
Konperesi itoe dikoendjoengi oleh
lebih dari 500-orang goeroe Moehammadijah. Pada konperensi itoe diantara mana diambil poetoesan, penge-

mata

sendiri

laki-bini-anak

didaerah

Sokongan oentoek Finland

Djokjakarta telah diben-

toek soeatoe Comite boecat mengoernpoeikan oeang" oentoek menjokong
,Palang Merah” Fin. Sekarang s0e-

Patoeng
njaan

Tjipto Oetomo.
Membantoe
mengoe-

bahaja

to Oetomo”

lapar.

tonil Djawa,

,,Tjip-

jang sekian lama berma-

in dikota ini, tak loepa toeroet merasakan kenistaan dalam daerah Pemalang
'itoe.
Pada tanggal.
24 — 25

Januari,

djatoeh

malam

Kemis

per-

koempoelan ini mengadakan pertoendjoekan amal.
Oesaha ini poela kiranja dapat me-

ringankan beban kesengsaraan pendoedoek disekitar daerah Pemalang.
Lebaran Hadji dan Idoel Koerban.

Sebagai dikota lainnja di mesdjid
Tegal
telah
diadakan sembahjang
jang dikoendjoegi oleh k1.1500 orang.
Poen dari pehak Moehammadijah
Gengan bertempat digedoengnja sendiri telah dilangsoengkan sembahjang bagi oemoem laki-laki dan perempoean. Sesoedahnja diadakan pem
bagian daging kerbau dan kambing
oentoek orang miskin dan pengemis2
jang tidak sedikit djoemblahnja.
Rapat

cemoem

Aisijah.

Pada hari Minggoe tanggal 21 Januari perkoempoelan
jah bagian Aisijah
soengkan

rapat

Moehammaditelah melangoemoem

Nasiah,

Soepadiah,

Soeswati,

Astoetiningsih, Soedjiarti, Djaetoen
dan Njonja2 Wignjosoekarta,
Soetjirah. Semoeanja itoe bersifat nasehat bagi oemmat Islam.
Selain daripada itoe t. M. Slamet
Reksoatmodjo telah berpedato poela
dengan menerangkan soeal jang berhoeboengan
dengan pembelaan dari
serangan oedara jang hendak didjalankan
pada tanggal 1 Februari di
Tegal sini.
Rapat oemoem dilangsoengkan dengan diramaikan oleh moesik pandoe
jang bergaboeng dalam P.B.K.T. Demikian poela diadakan panermbromo
jang dinjanjikan oleh anak2 perempocan dari Nasiah. Sedang soembangan diberikan poela oleh moerid2
Meisjesvervolgschool jang dipimpin
oleh goeroenja nona Sirkanti.
Djam 12 siang rapat oemoem jang
menggembirakan
itoe ditoetoep dengan selamat
daging.

Sesoedah rapat oemoem terseboet
disoedai, maka Moehammadijah bagian P.K.O. tjabang Tegal soedah
mendjalankan kewadjibannja menoeroet perintah Islam jaitoe mengada-

kan kerbau
memotong kerbau dan
kambing, bertempat diroemah jatim
di Mangkoesoemanstraat.
Tidak koerang dari 200 og. miskin
dan pengemis dari pagi soedah moelai berkoempoel menoenggoe pemba-

roesnja

P.K.O.

sampai pada boelan September dan October dan menjebab-

dan

kita selama

hampir tida tahan

mowo,

C. FIELIEN

O.D.

De Gedipl. optici#n di P. Baroe
AGENT DARI ZEISS-LENZEN
Pasar Baroe 83
Tanah
Tel. WI.

dari djaman

159

Hindoe.

"Baros

Bojolali

ketika

Tampir”

dekat desa Tje-

diadakan

pekerdjaan

menggali tanah soedah diketemoekan
seboeah patoeng soeasa. Patoeng itoe
jang tingginja lebih koerang 18 cM,
boleh dikata masih berada dalam keadaan jang masih baik.
Adapoen patoeng itoe menjiptakan
seorang

radja

Hindoe

dengan

karena desakam orang jang sebanjak:

roes, seolah-olah sekali ingin merasa

kan rasanja daging. Anak2 jang ke-

bijkantoo

BATAVIA-C (

pra-

amat

meswarinja.
Kesimpoelan ini dapat
ditarik, sebab pajoeng jang dipasang

.

174

te11.2568 w1,

MrSoerjo
D3 TekadS0ebroto,

diatas radja itoe lebih tinggi dan besar dari pada pajoeng jang dipasang

diatas prameswarinja. Adat demikian itoe sekarangpoen masih berlakoe
Patoeng

perempoean

nja memegang

ditangan

kiri

seboeah katja soeasa.

itoe sangat roesak oleh kare

na hawa,

sehingga roman

moekanja

tak dapat dikenal.

Disini

dapat dikata bahwa

artja

itoe adalah menggambarkan seorang
radja Hindoe dengan prameswarinja.
Sebab barang koeno itoe diketemoe-

kan dibawah benda soeasa, jang bentoeknja sebagai Lingga.
Barang koeno itoe akan dikirimkan
kemuseum di Solo.
(Aneta)
DEMAK.

DEWAN

Perbaikan djalan.

Kepada kita diberitakan, kini peker
djan mempertinggi djalan diantara
Poerwodadi dan Demak boleh dikata
soedah selesai sama sekali. Sekarang
orang sedang hiboek bekerdja djem
batan besi jang baroe, jang melintasi
kali seorang dibilangan Godong. Teta
pi djembatan itoe selesainja sesoedah
moesim hoedjan berachir. Sebab hoe
djan jang lebat-lebat jang djatoeh
tak berhentinja itoe pada achir-achir
ini, merintangi sekali pekerdjaan boe
at memasang djembatan itoe.
Oentoek pekerdjan jang penting ini
disedikan oeang f 29.000.-(Aaneta).
PATI.
Pentjoeri

kajoe.

Dari pihak jang berkoeasa diberita
kan kepada
kami, bahwa seorang
mantrie
Bosch-politie,
dibilangan
Poerwodadi-Grobogan, beloem selang
berapa lama, memboeat proces-ver
baal terhadap lebih koerang 10 orang.
Sepoeloeh orang itoe katanja ber
salah mentjoeri kajoe didaerah Bosch

wezen dibilangan Pati. (Aneta)
DJAWA

TIMOER

,

Fokkerweg.

Dari

Semarang

diberitakan,

bah-

wa beberapa pendoedoek Kediri berniat oentoek memohonkan
kepada

pengoeroes

gemeente

kota

Kediri

soepaja
seboeah
djalan di Kediri
diberi nama Anthony Fokker. Sebagai diketahoei, Fokker jang terkenal

itoe,

dilahirkan

dionderneming

pabrik goela ,,Pesantren”, jang letak
nja tidak djaoeh dari Kediri.

'Adapoen

ajahnja itoe adalah admi-

RA'JAT.

Pertanjaan t. Prawoto.
ran

soerat

edaran

Pemerin-

tah
terfanggal
19 Juni 1939 No.
1187a-C boeat pemetjatan jang terpaksa, haroes diperhatikan poela pegawai2
negeri
jang ketjakapannja
tjoekoep, demi mereka soedah mentjapai oemoer 55 tahoen dan berhak
mendapat pensioen.
Sebab batas oemoer ini adalah batas oemoer poela oentoek mendapat
hak atas pensioen boecat pegawai2
negeri jang termasoek golongan pensioen II, maka penanja memadjoekan
pertanjaan, apakah Pemerintah soe-

geri

oleh

karena

haroes

Ke
it ia
Menoeroet pendapatan penanja ada
adil, djika boeat penetapan batas oemoer oentoek kedoea golongan pada
pemetjatan jang terpaksa, diadakan
perbedaan poela, jaitoe 5 tahoen lebih lama dari pada oemoer jang didalam

peratoeran

pensioen.

Sebab dalam Indisch burgerlijk pensioenreglement poen ditetapkan poela batas oemoer jang terpisah boeat
kedoea golongan itoe.
Djawab
Pemerintah
19 Januari
1940.
Dari soal, bahwa hak boeat mendapat pensioen jang ditetapkan berhoeboeng dengan oemoer dalam peratoeran pensioen, dibedakan antara
golongan pensioen I dan II, tidak da-

pat ditarik kesimpoelan

begitoe sa-

goela

ran pemetjatan karena dipensioen.
Sebagai oleh wakil Pemerintah boe
at oeroesan ambtenaar oemoem soedah dioeraikan dengan pandjang lebar tentang soal ini dalam pemandangan oemoem
tentang begrooting
boeat tahoen 1940 dalam termijn pertama
dan termijn kedoea, berhoeboeng dengan andjoeran tocan Leunissen jang maksoednja sama dengan

namai
weg”.

itoe

akan

diseboet

BANJOEWANGI.
Dengan

beloem

,,Fokker-

i

Dilarang mengadjar

beslit

di-

Goepernoer

Djawa

Timoer
telah dilakoekan pelarangan
mengadjar boeat tempo jang tidak ten
toe kepada toean-toean Hardjosoewir

jo, Soewito, Boechary, dan Robani, goe

roe2 sekolah ,,Balai Pengadjaran” dan
Pendidikan ,,Islamijah” dari P.S.LI. di

Srono (Blambangan,

Banjoewangi).

Alasannja, lantaran pada toean2 tsb.
'diketemoekan sjairan-sjairan jg. di-

menghasoet, jang diadjarkan
kepada moerid2nja.

Tepoeng
terigoe:
f 2.30 tjap Boeroeng

'Tjap
Kodok
kaleng. Koeda

merah

f 2.15 lain-lain

dan Harrisson

- Coprg: Barang sedia kwaliteit Ban

dja, bahwa perbedaan

jang

BETAWI.

dipensioen,

ja'ni oemoer 60 tahoen.

nistrateur pabriek
goela terseboet.
. Djalan jang menoedjoe ke pabriek
,,Pesantren”,

PASAR

“merk dari f 2,10 sampai f 2.— per
bantal.
Goela: Sup. Hoofd Suiker f 11.20
per karoeng dari 102 kg. terima di
dalam goedang pendjoeal.
di menetapkan batas oemoer jang ter
Minjak kelapa: Harga roepa-roepa
pisah boeat pegawai2 negeri jang ter merk f 1.67, dan f 1.70 per blik
paksa
mesti dipetjat dari dines nedari 142/ kg.

tetapkan

KEDIRI.

itoe. Mareka berkojak-kojak dan koe |! anggap

“

sa'at jang lama masih bisa teroes mendjoeal

barang dengan harga seperti ,,seteloem petjahnja perang”, walaupoen kita menerima berita dari fabrikanten, bahwa harga2
barang dinaikkan dengan 100/,

kosong.

diba-

wah
pimpinan.
njonja
Salamah.
Jang berpedato pada hari itoe ja'ni,
nona2

dari bermatjam-

engiriman2 barang2 ini jang sangat besar djoemlahnja, soe-

dah

jang laloe

tangan

onderneming

dibilangan

Patoeng
Perkoempoelan

2

leveranciers

Dalam sebidang kebon kopi kepoe-

Baroe-baroe
ini di Tegal Komite
Penoeloeng Bahaja Kebakaran telah
mengoempoelkan
oeang
goena mengoerangi bahaja itoe. Oeang pendapatan jang ditjari dengan berbagai
djalan akan diberikan kepada orang2
jang kelaparan di Poerbolinggo dan
voedsel-oedeem di Pemalang.
Komite terdiri atas:
Voorzitter: t. Soepardi, Secretaris:
t. Soemadi, Penningmeester, t. Moeljono.
Dengan
dibantoe
oleh beberap
komisaris.
rangi

bagian daging

membawa

sehingga banjak sekali pesan-pe-

sanan orang kepada kita poenja
matjam barang optisch.

BOJOLALI.

itoe.

tahoean goeroe-goeroe Moechammadijah tentang agama Islam akan di gian daging terseboet. Waktoe dapertinggi dengan mengadakan konpe- tang temponja boeat dibagikan maka
resi spesial.
berdesak-desakan
bereboet
doeloe,
sehingga pandoe-pandoe dan pengoe-

Di kota

mendapat

terpaksa

ling”,

Lebih-lebih

2000 orang lapar ingin makan
goeroe

bertam-

rasanja oemmat

bertinggal

djika

hari

akan kesengsaraan jang dialami oleh

Patik jang maha hebat. Mengi
rim berita kebawah doeli toean
hamba angkoe redaktoer......???
BANG BEDJAT.

lah

TEGAL.

itoe. Tak sampai

rce.

Pa

(Aneta).

kirim

Harga seperti..... ,,BKLOEM PERANG”.
Kita merasa berbahagia, karena selama
boelan2 April dan Mei tahoen ini kita
merasa tertoentoen oleh soeatoe ,,fee-

roes diadakan djoega

pertanjaan

diatas,

jang sama ha-

dalam beratoe-

maka

tak

tam 9560

kering kira-kira

f 6.10 ver

100 kg. terima di Fabriek.
Asem: Kaloearan Soerabaja No. 1
f 8.25 sampai f 8.75 per 100 kg.
Bawang merah: Cheribon Toaliap
J 8.50 Tiongtoa f 8.50 dan Tiongliap
J 1.50 per 100 kg.
Eoffie:

e.k.

Telok

1546

triage

lev

Jan.-Mrt. f 10.20 pembeli f 10.40 pen
djoeal per 100 kg.
Lada
item: Noteering Telok lev
Jan. Mrt. f 9.05 pembeli f 9.20 pendjoeal dan lev Mrt.-Mei f 8,85 pembeli f 9.-— pendjoeal per 100 kg. Noteering London boeat partij jang sedia diatas kapal 314 d. per Ib pendjoeal.
Noteering
New York Spot
3,85 pembeli (toeroen 5 p.) Januari
3.82 pembeli (toeroen 9 p.) dan Mrt.
3.92 pembeli (toeroen 6 punt).
Lada
Poetih: ' Lev. Januari fob
Pangkal Pinang f 20.50 nom. per 100
kg. Noteering Londen 11 d. per Ib.
pendjoeal

(toeroen

1/16 d.).

dapat-

lah dianggap teroes, bahwa, peratoeran2 jang ada itoe dalam hal ini koerang adil. (Pembitjaraan2 1939-1940)
moeka
569 dan 908). Oleh karena
itoe tidaklah terdapat alasan boeat
merobah
peratoeran2
itoe sebagai
diingini oleh penanja.

Toean

Sontomihardjo,

Koetoardjo.

Toelisan toean jang tanggal 17 boe

lan
ini
tidak bisa kita moeatkan.
Oleh karena ini, maka toean kiranja
akan makloem.

3 Meninee AK

misalnja,

jang soedah berbahasa
antara lain-lain begini:
kami
dikirim kabar,

tjil soenggoeh
sangat menjedihkan
roepanja
boekan sadja melihat oedjoednja poen toeroet terdesak oleh
orang2 jang besaran, sehingga hampir2 tida bisa tahan dari dorongan
orang banjak, malahan ada jang me
motong2 daging dan mengiketi.
Tetapi walaupoen begitoe banjak
lama-lama bisa diatoer, masoek satoe persatoe boeat menerima bagiannja daging jang sekira 1/3 kati banjaknja.
Tida
koerang dari 1500
orang jang bisa menerima daging
itoe,
sedang orang-orang jang datangnja
belakangan
jang
sedikit
djoemblahnja
terpaksa
tida
bisa

ta
(0

Aneta

kabar2
Melajoe
Kepada

dah ada dikoempoelkan koerang lebih
#1500. Comite itoe nanti boelan
Maart akan mengadakan fancy-fair
goena toedjoean ini djoega.

an?

ALAU bang Bedjat pikirpikir bahasa kita, lamalama rada2 geli kalau menilik tja
ra orang goenainnja.

EMANDANG
8 NN APE PENA, Me 13 memaa

Tg

e

Pe

17.03 Isi programma.
17.05

Dept. van Financitn.
Dengan permintaan sendiri karena

:

Concert Djawa.

19.35
20.00
21.30
PA
24.00

Berita Pers.
Tembang djenaka Soenda.
Studio-Orkest.
Boenga rampai Timoer.
Toetoep.
PROGRAMMA NIROM.
Penjiaran Barat.
Archipelz. 99.dari 11.— t.m. 12-—

Zender Y.D.G. 8 golfilengte 89,82 M.
'"-Dijoem'at,26.Jan.
1
17.00 Lagoe.Soenda.
17.30. Lagoe Djawa.
|
$
18.00 Pembatjaan soerat2 kabar.
Pembalesan soerat2 dan rapport
) Oe€ntoek anak2:

Sabtoe27

Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Cheribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe-

imi 192, Oost
rabaja

Jan.

25

Lagoe Melajoe Seberang.
Lagoe
Lagoe
Lagoe
Lagoe

Kromong.

Lagoe Krontjong.
Berhenti.
De kleine Kwaker.

:

19.25

Gamelan Soenda ,,Galoeh Pakocan”.
Berhenti.

28 Jan.

Lagoe Tionghoa. modern.

9.00
10.00
12.30
13.00
13.30
14.60
17.00
18.00
13.30
19.00
19.30
20.00

Krontjong-Orkest Young China.
Lagoe Djawa.
Lagpe Arab modern.

Lagoe Melajoe Seberang.
Berhenti.
Lagoe Soenda.
Lagoe Hawaiian.

Lagoe Gambang Kromong.

Lagoe Hindustan,
Lagoe Krontjong dan stamboel.
Krontjong-orkest

,,Batavia

Sirenen”.

23.00 Foetoep.
PENJIARAN NIROM TIMOER.
Djawa Barat.

Bandoeng II 192, Batavia Ml 197,

PMK

17.00
17.03
17.05
Kaho
13.00
18.30
19.00
19.30
19.35
20.60
20.40
1.06

45.

Dioem'
at 26Jan.
Tanda waktoe. Pemb.
Isi programma.
Lagoe krontjong.
Studio-Orkest.
Lagoe Hindustan.
Peb, kepoetakaan Melajoe.
Lagoe gram.
Berita Pers.
Peladjaran bahasa Belanda.
Ketoprak.
Toetoep.

P.M.N. 28.
22 60 Ketoprak.
235 90- Studio-Orkest.
24, 09 Toetoep. Sabtoe,

27 fan.

II 192 dan III 50,

Batavia

H

197.

6.00 Tanda waktoe. Pemb.
6.03. Boenga rampai.
6.30

Berita

6.40
7.00
7.20
7.390.

Lagoe Tionghoa.
Lagoe Ambon.
Berita Pers.
Yoetoep.

Pers.

Bandoeng
53

Batavia

12.00"Yanda

:

II, 192 dan
HI.

waktoe.

12.63

Pem.

Roemah

12.20

Belioni-orkest.

II

50.

197.

Pemb.

tangga.

12.30 Ketjapi-concert.
13.30

Berita Persi

13.45

Ketjapi-concert.

14,15.

Berita Pers.

14.30

Toetoep.

196,

Semarang

188,

',,Soft light and sweet music”.

19.45
20.05
:20.20
20.45
21.00
2145
21:58
22.00
22.01
22:30
23.00

Doca matjam moesik.
Pemandangan oemoem.
Omroep-Orkest.

6.30
6.31
6.38
6.50
7.00
7.01
7.30
731
8.00
11.00
11.01
11.30
12.60
12.50
13.20
13.35
14.00
14.20
14.30
17.00
17.01
17.03
18.00
18.15
19.00
19.25
20,00
20.15
21.00
21.30
21.45
22.15
23.15
23.30
24.00

Pemboekaan.
Berita Pers.
Gymnastiek.
Dari plaat gram.
Tanda waktoe.
Dari plaat gram.
Berita Pers.
Dari plaat gram.
Toetoep.
Tanda waktoe. Pemb.

Njanji Light Opera Company.
Radio-hoorspel.
Orkest Arthur Young.
Koers di Amsterdam.
Tanda waktoe.
Muziek dansa.

Orkest Lajos Kiss.
Toetoep.

Sabtoe,27Jjan.

Orkest Walter Fenske.

Solisten programma.
Matine€-concert.

Tiga matjam moesik.
Berita Pers dan Oedara.

hatinja, apakah memang sesoenggoehnja
Mr.
Koesoema
menaroeh
tjinta kepada Miss Iting.
Sementara
hari soedah mendjadi
sore. Dimoeka roemahnja nampak
ramai sekali dengan bermatjam2 ken
daraan jang berlaloe lintas arah ke
Selatan dan Oetara. Orang jang berdjalanpoen
hampir tidak ada poe-

»BOENGA SANGGOEL”.
Oleh: A.| Hamid

x

III

Orkest Julius Tauster.
Beberapa potpourri.
Berita Pers dan oedara.
Toetoep.
Tanda waktoe. Pemb.
Isi programma.
Boenga rampai.
Permainan mandoline.
Dari opera Itali.
Berita pers dan oedara.
Poespa rama.
Populair-concert.
Tiga matjam moesik.
Nirom-solisten ensemble.
Frank Luther berlagoe.
Omroep-orkest.
Tiga matjam moesik lain.
Rhythmische prestaties.
Populair-concert.
Foetoep.
B.R. V.
Stadszender 157,39, Archipelzender 61,66 M.
Djoe mat
26 Pan.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.04 Berita Pers.
17.25 Thee-concert.
17.45 Saxophoon-soli.
18.00 Radic-Cursus BRV tentang
Stenografie.
18.30 Berita Pers.
18.45 Trio.
19.20 Vocaal tusschenspel.
19.30 Concert.
20.30 Setengah djam vocaal.
21.00 Phohi-relay.
22.00 Variaties. .
22.55 Soeara Willy Forst.
23.00 Toetoep.

Concert soeling.

Bandoeng

dari 7.30 sampai 2.— atasi

m. - Soerabaja

19:00 Berita Pers dan Oedara.

Pembatjaan soerat kabar.

Minggoe,

131

dan Midden-Java: Soe-

Malang, Djokja 181, Solo
122,
Tjepoe 186.
Djoem'at26
Jan.
17.00 Tanda waktoe.
17.01 Isi programma.
17.03 Boenga rampai.
18.00 Peladjaran bernjanji.
18.40 Dari film loekisan.

Hindustan.
Arab modern.
Djawa.
Tionghoa.

Lagoe Gambang

West-Java: Batavia 126,

atas 205 m.

Pembatjaan kitab Indjil.
Krontjong-Orkest Mustika.
Berhenti. :
EA

toesnja.

tarohnja. dan kemoedian terdengar
dia berkata, Verd.i.......... ja

telefoon di

Pada waktoe Ir. Hermana kembali
doedoek dalam kamar toelisnja, malam soedah
djam 7.45. Diambilnja

Kesal roman, moeka orang moeda
ini karena tidak dapat teroes bitjara

sigaret. Diisap sebatang dan kemoedian diletakkannja dimedja.

Dengan

sangat marah

dengan Sahabatnja. Dari tempat doe-

doeknja dia pergi keloear.. Dari
teroes kebelakang Jan kemoe

sini

“soek kekamar tidoer. Moe

baring dan tjoba melpepakan

| jang mengeroehkan.Aan

3.

Akan

tetapi, bagaimanap oen djoega dipaksa menocetoep matanja, 'tidak djoega
bebas dia dari seg: la ganggoean. Sebentar dia fikirkan “adiknja dan sebentar lagi lahir 'pertanjaan dalam

atja Mata

waktoe dienst soedah habis, dipetjat

19.00 Tentang kesehatan.
19.20 Lagoe Minangkabau.
19.30: Lagoe gram.

V. O. RO.

| Radja K

MOETASI.

Bandoeng II 192, Batavia II 197.
P.M.H. 45.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.

dari sakoe tjelana Woll seboeah kotak

Nona Soetarni soedah bangoen?”
Menanja Ir. Hermanan kepada seoyang
boedjang.
jang baroe masoek
membawa setjangkir tjoklat .
.Soedah
toean!” Menjahoet boedjangnja dengan hormat sekali.
' sDimana dia sekarang?”
»Dia soedah pergi!”
' »Ha, pergi! Kemana?!!”
»Dia tidak bilang apa-apa, tocan!”

dengan hormat dan mendapat pensi-oen, t. Abdul Hasjim, pakhuismeester
le klas pada Opium dan zoutregie di
Tebingtinggi.
Moelai penghabisan Februari 1940
dengan permintaan sendiri dipetjat
dengan hormat dan mendapat pensioen t. Sabariman
Sastrosoedarmo,
landskasambtenaar 2e klas dalam
wachtgeld, belakangan algemeen ontvanger pada 's Landkas di Ambonia
V

hoofdmantri

Zoutregie

Pergilah

JH. GOLDBERG
TOENDJOENGAN 24,
SOERABAIA, -—
WELTEVREDE N — MALANG — DJOCJA.

Sa bt!ore 27 Pan.
6.00 Tanda waktoe. Pemb.

Mena

6.04 Soeara pagi.
6.15
6:30
7.15
7.30
9.00
9.30
10.00
1030
10.45
11.15
11.45
12.00
12.40
13.00

Berita Pers.
Lagoe roepa2.
Berita Pers.
Lagoe Aneka warna.
Orkest Barnabas von Ceczy.
Socara Perempoean.
Duwen en trekken.
Orkst Geraldo.
Das Meistersextet.
Orkest Accordeon.
Guitaar Soli.
Viool-Soli.
Vocaal tusschenspel.
Lunch-coneert.

15.00
17.00
17.04
17.25

Toetoep.
Tanda waktoe. Pemb.
Berita Pers.
Orkest Alberts Sandler.

14.00 Programma Sabtoe sore.

17.15 Soeara Joseph Schmidt.
18:10 Lagoe Piano
18.30 Berita Pers.

20.45
21.30

Lagoe Piano,
Orkest Marek

23.00

Dihoeb.

$

22.30 Cinema-Orgel Soli.
dgn.

Hotel

der

Neder-

Bapa

Re

La

Ye

RU

ANTICONOL

(GEDEPONEERD)

Ini pil jang termashoer selaloe dapat poe-

djian tinggi berhoeboeng dengan kemandjoerannja jang loear biasa boeat semboehkan sakit kentjing nanah atawa berdarah.
Tida sadja ia dengan tjepet bisa semboeh
kan sakit kentjing jang masih baroe tapi
pasti bisa tiaboet akarnja penjakit lama.
Dalem brapa djam sadja itoe perasaan panas dan sakit tentoe ilang
nanahnja tidak kloear lagi, baccilnja semoea dapat kemakan dan kleearnja via aer kentjing. Ini obat sekali2 tida ganggoe kesehatan.
Awas barang tiroean! Perhatikanlah nama dan doosnja.

40

besar

pil f 1,25.

Kirim wang doeles

Ketjil 20 pil f 0,75.

obatnja dikirim franco. Terdjoeal oleh toko2

dan roemah obat Tieng-

hoa

kita.

jang ternama

atawa

MEDICIJN

Importeurs:

Weber.

Pai

SANTALI

Botol

18.45 Orkest Lajos Kiss.
Programma-permintaan.

pada

Radja Katja Mata

Toko

na

le klas pada

1300.

menjitjil

bajar

Boleh

Medan.

19.30 Lagoe opera.

mendapet:

JANG ENAK DIPAKENJA
$ABELON TOEAN DAN
NJONJA PIGI LAEN TOKO

NS

Financien,

hamidjojo,

24.00

aken

dan NJONJA

KATJA MATA

Dihitoeng moelai penghabisan December 1939 dengan permintaan sendiri, karena
waktoe dienst
soedah
habis dan mendapat pensioen, dipetjat dengan hormat, t. Mas SastroOpium

Djikaloe TOEAN

8 2

pesen

IMPORT

sendiri

SAM

No. 48, Sourabaia.
Batavia di Toko Tiga

Filiaal

pada

Kembang

TAK CO,

No. 64,

Djepoen

Batavia.

.

landen.
Toetoep.

Minggoe,28 Jan.
8.00 Tanda. waktoe. Pemb.
8.02 Orgel Concert...

8.30
9.25
10.00
10.40

The -Crucifixion.
Penjiaran NICRO.
Symphonie.
Lagoe2 dari ,,die Meistersinge:”

11.00 Orkest.
11.40 Koorzang..

S1

12.00 Chopin...
12.20 Lagoe2 dansa.
12.35

Cinema-orgel Soli.:

12.50 Aperitif.

13.10-Penjiaran hari Minggoe.
14.00 Toetoep:
17.00 Tanda Waktoe.

Pemb.

17.04 Orkest Marek

Weber.

17.30
17.50
18.15
18.35
19.00
19.30

Empat Harmonists.
Lagoe Zigeuners.
Viool-soli.
Dichterliebe.
Symphonie.
Operette,

20.00

Symphonie.

19.45 Pemandangan Loear Negeri.

4

KADIR kasi advis pada sobatnja,

20.10 Berita Sport.
20.30
20.57

Piano-Concert.
Tusschenspel.

21.15

The Mills Brothers.

21.30

Dihoeb. dgn.

21.00 Mendjawabi

i

Y

togan RAMI-IN

OBAT BALSEMteMATJAN &

soerat2.
Soc.

baek selalon pake

,,De

Iboeat ilangken penjakit' entjok oerat kaslio,
kepala poesing, peroet kemboeng enz sebab

Harmo-

nie”.

OBAT

22.30 Soeara Chris Blignaut.

TJ APM

ada dipake oleh bermillicen? orang

22.45 Orkest Barnabas von Ceczy.
23.00 Toetoep.

BISA“DAPAT

BELI

DI

ATJAN
di seloeroe

negri.

SEGALA

TEMPAT
€

at “an MM Yatihag3

sTjobalah

kau

tanjakan

dibela-

kang, barangkali ada jang tahoe.”
Menjerboe' Ir. : Hermana kepada

njakan Mr. Koesoema setelah memaSoetinah.”

ngan singkat dan laloe meletakkan se
boeah kotak ketjil diatas medja.
Alangkah terkedjoet hati Ir. Hermana melihat kotak beloedroe jang

Menerangkan tocan roemah.
5
MIIO0 nata ” Berkata Mr. Koesoe-

toeknja. Kemoedian bertanjalah dia.:

sang sigaret.
»Akoe kira malam

ini dia akan per

boedjangnja jang segera berlaloe dan
tidak lama kemoedian datang kembali seraja menerangkan, bahwa boe-

gi bersama-sama

djang

ma jang mendjadi kaget karena dja-

»Apakah

waban

Koes?”
»Tentoe! Boekalah sadja.”
Maka diboekanja dengan hati-hati :
sekali dan terkedjoetlah lagi dia setelah melihat isinja. Satoe barang
permata jang sangat indah, jalah
peniti emas bermata berlian.

lain'poen tidak ada jang ta-

hoe kemana perginja

Soetarni.

| Apakah auto ada?!! Menanja
poela toecan roemah dengan tidak saber,

engan

| Auto jang mana, toean?”
»Studebaker!?”
»Tidak ada!”

',Hm!”

Mengeloeh

jang laloe menjitjipi

Ir.

Baroe sadja boedjang

keloear, italia

Hermana

tjoklatnja.

disoeroeh

terdengar soeara

pintoe auto ditoetoep. Seketika itoe
djoega toecan roemah

melihat arlodji

dengan

itoe.

Koes,

apakah

programmamoe

pa-

da malam ini?” Menanjakan toean
roemah setelah merasa bahwa sahabatnja itoe mendjadi kesal.
.Biasa!” Menjahoet sahabat ini de
ngan soeara dingin sekali.

Biasa bagaimana?” Menanja poe-

la Ir. Hermana sambil menjentikaboe
sigaretnja.

Jang tentoe, adalah boekan karangan

boenga

ma diserambi tengah.
,Soetarni beloem selesai?”

Mena-

bagoes

itoe

boleh

»Apakah

ini

dan

akoe

loetjoe

lihat

.broche

ben-

isinja,

boeat dia,

Koes? Menanjakan Ir. Hermana sete
ngah

mengeloeh.

L Ja!”

Didjawabnja

dengan

ring-

as.

lagi?” Menerangkan

tangannja. Malam soedah djam 7.58. Mr. Koesoema jang soedah mendjadi
sadar kembali, serta narapak gembira
,Selamat malam, Her!”
.Hallo, Koes!”
Djawabnja. ,,Si- moekanja. Setelah itoe dia raba-raba

lahkanlah!” Bertanja lagi toean roe
'mah jang laloe doedoek bersama-sa-

sangat

sakoe djasnja.
»Adakah jang kau loepa?!” Menanjakan toean roemah.
»sTidak?”
Menjahoet tetamoe de-

.Boeat Miss Iting?!?”
»Betoel, sobat!”
(Akan

disamboeng).

