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I KEGONTJANGAN DOENIA.

ganti berpedato

PEKERDJAAN BERSAMA2 ANTARA NEDERL
AND

rgerak

— BELGIA.

CHAMBERLAIN

kesehatan (gezondheid) jang ter- |

Shaksanak, perempocan jang ba:
koep

ek “didaerah

.A mste

r dam,

AKAN

'

bagi Chamberiain oentoek ganti berbitjara.

Berita Djerman.
Berlin, Minggoe (Transocean):
Makloemat
dari Oberste Heereslei|tung menjatakan, bahwa pada
hari

Adapoen bahan roen-

Haag,

Sabtoe (ANP):

dari kapal Perantjis jang lain jaitoe ,,AI

sacien”.
Jang beratnja 3819 dan pa
da ketika
itoe djoega dihantam oleh
kapal torpedo djoega.
Nasib dari penoempangnja beloem ketentoean.

bahwa pagi ini batas

t sokongan dan ban- | Belgi
| Dari Eupen soerat kabar ,,Belga” mengabarkan,
— Djerman
a telah diboeka kembali.

keadaan tenang kembali

sebagai sebeloem tanggal 13 Januari diwaktoe diadakan tindakan mendjaga-

|

maa

PERISTIWA PENTING.

PEMBERONTAKAN Di INDIA TIMBOEL TEROES.
Rangoon, Minggoe (Reuter):
Berhoeboeng
dengan pembgrontakan dikalangan kaoem Hindoe

lan ini adalah satoe2nja oentoek memberi djaminan, bahwa Afrika Selatan ti-

Sabtoe (Reuter):

Dalam pertempoeran jang besar di
Free Trade Hall di Manchester, Chur| chill telah mengadakan pedato dengan

dak lagi terseret dalam api peperangan
oleh
geris Raja. Partij baroe itoe

memakai

dapat menentoekan .bagaimana kesoe-

dari perdjoeangan ini, dimana

nama

dan
1 pertempoeran

rapa waktoe lamanja..

bej

Tetapi kita ja

bahwa kemoediannja

akan

Paris,
Makloemat

dimedan

tertja

pai kemenangan dalam keadilan.
Ke
merdikaan. tidak akan ditoentoet de-

haroes diadakan pembagian obatobatan (seperti pil, aspirin dan/ ngan perdjoeangan dan kelaknja akan
timboel kensnlan
jang sebesar2nja
oleh pegawai jang memang tahoe. Kita telah memoetoeskan dengan
te-

pagi

DJEPANG

"

Tokio,

DAN

INGGERIS

Minggoe (Reuter):

TETAP

BERKERAS

KEPALA.

Arita dan Graigie telah mengadakan permoesjawaratan jg. 2 dj. lamanja.
Makloemat mengabarkan, bahwa Graigie telah menjampaikan kepada Arita ba

Sabtoe (Reuter):
menjatak:

perang keadaan

dan

Moeslimin, jang dilangsoen gkan pada 27 Januari, maka kini telah ditangkap
61 orang banjaknja. Dalam hiroe-hara itoe telah terdapat seorang jang mati
dan 3 mendapat loeka parah. Dikabarkan lebih landjoet, bahwa jang mendapat loeka2 semoeanja ada 80 orang.

»persatoean nasional
| kanan Sina Mereka jang 'akir
kembali atau partij kerakjatan”.
miskin ah jang berhoeboeng de- | berkata sebagai berikoet: ,,kita tidak |

kin,

Nata

mimin

Peperangan dilaoet bertambah seroe

dahan

Sabtoe (ANP):

bahwa pa

Hingga

djaga jang spesial.

Londen,

Haag,

|

Pada permoelaan 1 Februari
akan
diadakan
perhoeboengan
-radio-telefoon antara Nederland — Djepang dengan melaloei Indonesia.
Pesanan pesawat.
,
Den
Haag, Sabtoe (ANP):
Pesanan K.L.M. tidak seperti didoega sebermoela ada berhoeboengan dengan perhoeboengan dengan Amerika
Sarikat. Pesawat2 itoe adalah oentoek
djarak jang sedangan sadja.

Kapal Perantjis.
Madrid, Minggoe (Reuter):
Penoempang kapal Perantjis ,, Tourny” jang pada 24 Januari oleh kapal
selam ditorpedo didekat pesisir Spanjol, kini telah mendapat pertolongan

bs

Nederiand —-

bjepang.

Den

BATAS BELGIA — DJERMAN DIBOEKA LAGI.

Den

Perhoeboengan

| PEPERANGAN DILAOET.

oleh premier ada hari Rebo j.a.d. ketika diadakan lunch jang dilangsoengkan
| atas oesaha kemis nasional oentoek kepentingan ocmoem goena penghorn | matan kepada premier.

adapi bahaja bandjir. Dari itoe |

NEDERLAND.

'|Minggoe tiada berita penting.

| dingannja ialah soeal keadaan
ng
se karang iri
negeri2 netral. Kesempatan ini olehnja akan Penag La seboeah Naa, jang akan diadakan

jang sedang |

jang

taan ini.

»Sunday Times” mempermakloemkan, bahwa seteiah Churchill kini tiba

imasanja

Ini adalah

»Simon Bolivar”,
Amsterdam, Sabtoe (ANP):
Menoeroet kabar tenggelamnja ,,Simon Bolivar” akan dibitjarakan dalam
sidang oemoem dari dewan pelajaran.
Tanggal oentoek itoe beloem ditetapkan.

kelima kalinja bertoeroet2 dimana berita perang terdiri atas beberapa perka-

GANTI BERBITJARA.

Minggoe (Transocean):

Doegaan pers Inggeris tentang ada

oentoek dikabarkan.

1dari tonnage kepada Belgia oleh karena jang diseboet belakangan ini ti-

KAPAL2 DENEMARKEN HAROES DIKONVOOL.
Kopenhagen, Minggoe (Transocean):
On
anne
am
b
akan dikeloearkan poetoesan dari ministerie
an dan pelajaran, dimana diterakan keharoesan bagi kapal2 Denejang berlajar di Laoetan Oetara oentoek dikonvooi.
k

»meman

ira pendjah

beratnja 8245 ton, sore ini pada djam 2
didjarak satoe setengah djam - dari

Paris, Minggoe (Reuter):

4

tjoekoep goena keperloean jang terpenting, maka dari pedak mempoenjai
mer
hak jang berkoeasa dinjatakan, bahwa berita seroepa itoe sama
ma sekali
|
djempol dari Havas. Sekalipoen telah beroelang-oelang dinjatakan, tentang pekerdjaan bersamg-sama antara Nederland dan Belgia.

(verkeer) jangPater- ||

SA

|pal pengangkoet minjak ,,Mamura” jg.

' Makloemat pagi pada 28 Januari me
nerangkan tiadanja berita jang penting

koresponden ,,Soir”
dam jang mengabarkan, bahwa Nederland bersedia memberi seba-

gian

AAN

pal itoe berada dalam pelajaran menoe
Keroenja tentara Djerman di Galisia timoer djoe Curagao dan Rotterdam.
|sakan
tidak
demikian
roepa,
hingga
ka
ditempat2 jang telah didoedoeki oleh
pal
itoe
tenggelam.
Dan
kapal
itoe
kiRoeslan itoe sama sekali tidak benar.
ni menoedjoe Duins dimana ditoenggoe
Makloemat Perantjis.
kedatangannja pada sore ini.
to.

Den
Haag, Minggoe (A.N.P.)
Berhoeboeng dengan berita Havas jang dikirim oleh

“I

SAN EN

man - telah menenggelamkan 2 kapal
'Inggeris jang dikonvooi didekat Opor- | Duins telah melanggar perioek api. Ka-

| Batas Djerman-Belgia diboeka lagi

|

ABK

Mamura melanggar perioek api. '

Churchill, Chamberlain

Setelah

BS KAP NU

Amsterdam, Sabtoe (ANP):
Menoeroet kabar dari Lacorona, ka-

|Tonnage Nederland tidak oentoek Belgia
"3

2

kepada

wa ylasan terhadap protest pemerentah Djepang tentangan ,,Asama Maru”. Semoea

soeal jang mengenainja telah diroending, dimana kedoea pehaknja memegang

sepi.

tegoeh pendirian masing2. Di poetoeskan oentoek pada minggoe depan sekali
lagi mengadakan pertoekaran pikiran. Soesoenan dari nota Inggeris akan
dioemoemkan di Londen, bersamaan waktoenja dengan peroemoeman di Tokio,
jaitoe pada 29 Januari.

Aksi Djerman berirasil.
|
Batas
Djerman, Sabtoe (Ha
vas):

Oberste Heeresleitung mengabarkan,

bahwa pada 26 Januari dimedan barat
NEDERLAND HAROES MEMPERBANJAK BANTOEAN KEPADA
tentang seloek-beloeknja berma- tap oentoek memenoehi kewadjiban sam telah dilakoekan pertempoeran antara
FINLAND.
tjam-matjam penjakit dan obat- | pai achirnja. Terhadap kekoeasaan penjelidikan dan artillerie.
Pesawat2
Amster
dam,
Sabtoe
(ANP):
nja.
Roeslan dalam peperangan ia landjoet- pemboeroe Djerman sangat aktief diaDalam soerat jang dimoeat dalam ,Telegraaf” bekas direkteur Justitie di
Penaroas Wooden soepaja me- nja berkata: ,,apa jang kita lihat da- tas batas Djerman-Perant
iis.
Sebagai "Indonesia, J.J. Schrieke telah menjatak an, bahwa Nederl
and selajaknja haroes
reka bisa pindah ditempat jang lam kegagah beraniannja pehak
Fin- akibat dari peperangan dilaoet jang di
— kering selama tempat-asalnja ma- land, memberi lebih kepertjajaan kepa- lakoekan oleh Djerman dengan berha- membantoe Finland dengan melebihi 100.000 roepi ah. Ia berpendapat, bahwa
oentoek memenoehi seroean ini menoendjoekkan rasa persahabatan.
“sih kebandjiran.
da demokrasi Inggeris-Perantjis oen- sil jang sangat menjenangkan, maka ki
| haroes dibebaskan dari pembaja- toek berdjoang menentang kedhaliman ini telah dilandjoetkan dengan pada tgl.
200 VRIJWILLIGER LOEAR NEGERI DI FINLAND.
“ran padjak ini dan itoe selaras
,

| dengan

nasional-socialisme.

kekoeatan dan kemam-

poeannja

dan tjotjok dengan be-

| sar-ketjilnja

bandjir

jang

Bangsa Inggeris di Perantjis..

me-

ngamoek didaerah terseboet.
Oentoek memberikan pertolongan
perti diatas diboetoehi soembangan

an, tenaga, barang dan... oecang.
Berhoeboeng dengan soal bantoe| an tenaga, alangkah baik dan patoet-

— nja, djika kaoem militer menjediakan

Na

Paris,

Minggoe

(Reuter):

25 Januari sadja menjebabkan

20.000

Rome,

ton beratnja kapal jang ditenggelamkan.
Lebih landjoet kapal silam Djer

an

Makloemat dari ambassade Inggeris :
menerangkan, bahwa di Paris telah di- »ASAMA-MARU” AFFAIRE.
adakan buro oentoek menerima tentara | '
Inggeris. Pendoedoek bangsa Inggeris
jang berdiam di Perantjis
dan
jang
oesianja
diantara 20
dan 50 tahoen, jang hendak mendjadi

Inggeris 'memadjoekan protes
kepada Djepang

vrijwilliger dalam tentara Inggeris, di-

diri oentoek memerangi bahaja ban- minta oentoek mengadakan perhoeboePengepoengan Djepang makin hebat.
' itoe. Petama, soepaja pekerdja- ngan dengan buro opisil itoe. 'Makloe
Tientsin, Minggoe (Tr.-Oan bisa lekas-lekas beres. Kedoca se- mat itoe lebih landjoet menerangkan,
:
bagai training alias oefening bagi bahwa sentral pengoempoelan itoe a-' cean):
"Dengan opisil Consulaat Ingge- 7
mereka.
Oecfening
model sekarang kan diadakan oentoek seloeroeh
Peris mewartakan, bahwa pengepoeboekan lagi main baris-barisan jang rantjis.
Djepang terhadap concessie2
..ngan
gah tetapi
menggali lobang,

:
Anti Pemerentah Siowakia.
“Batas
Djerm
an, Minggoe

Inggeris dan Perantjis moelai ini
hari, dengan tjara jang hebat seka
|
(Havas):
$
Ti, diperkoeatkan lagi.
|
batan, mengatoer djalannja air dan|
Di Solivar disebelah timoer Slowa—
Tindakan2 oentoek mengontrol
bagainja. Dari itoe boekan satoe| kia kini didapati organisasi propagan- |. akan,
' dilebih-hebatkan lagi dan
penghinaan,
djika
kaoem militer da jang sangat penting oentoek me-.
kawat2 jang mengelilingi concesipergoenakan
oentoek
membasmi | nentang regiem jang sekarang ini. Be |
sie2 terseboet akan diberi stroom
aja
bandjir. Bahkan soeatoe k | berapa
riboe pamflet disiarkan, jang di | Tistrik lagi.
#sog
delan
dja
gan
den
ena
rmatan, kar
kan sebagai anti pemerentah |
Pengepoengan terseboet soedah
kian mereka mempoenjai kesem“dan poela rakjat Djerman.
dimoelai 7 boelan lamanja.
tan oentoek berdjasa pada masj
e dirampasnja. Dan bebera|
memindahkan

tanah, membikin dan

memperbaiki djalan, membikin djem-

penangkapan dilakoekan.

atan tidak ikoet perang.

—.. Kawat2 pengepoengan diberi
Do
stroom lagi.
:

d, Minggoe (Reuter): |
nt jang dipimpin oleh

:

telah mendapat perse- | lir
oek dari kedoea pehak- Ip
na

tahan bekerdja

dan sebagainja.

a doenia militer.”

Tientsin,

Minggoe, (Reu-

'at2 pengepoengan jang mengeli0 shaleh 1Inggeris Ian Perartjis
Minggoe jang baroe laloe ini

pekerdjaan bersama2. | sc
eri stroom listrik lagi.
. masih haroes me-| Sementara itoe harga2 dari makanan

nas, tahan lapar, tahan
Ken

Sabtoe (Reuter):

Menoeroet berita dari Helsinki, telah sampai lagi sebanjak
200 kaoem
vrijwilliger di Finland jang mempoenjai berb agai kebangsaan.

an dari Kongres ke-

| doea

toe.

Semalam

telah

naik, walaupoen pembesar2 militair Dje

pang tidak mengakoci, bahwa mereka
gan dimana dinja | itctoe telah memberi perintah soepaja pe

wa ,,pemerentahri ked
peha
alga berkoeatkan tagi.
repoea
oeblie
k knja
jang, | Bp
| 21 orang Djerman masih ditahan
“ itoe,

|.

sebagai orang2 tawanan.

Shanghai,

» 3 1or, 1g
aha ten

Minggoe (Trans

Djerman jang soedah
dtangkoet dari kapal

Ph

ga

iidak maoe
ka'ah

»Asama Maru” oleh pehak Ingge-

ris itoe, pada tanggal 28 Januari
jg. baroe laloe ini soedah diroendingkan di Hongkong, dimana
mereka itoe akan ditahan teroes
sebagai orang2 tawanan.

Inggeris memadjoekan protest.
Shanghai, Sabtoe (Reuter):

Didalam kalangan2 opisil, kemarin di

dengar kabar bahwa pembesar2 Ingge
ris akan dengan setjepat2nja memadjoe
kan protest kepada pembesar2 Djepang
'|tentang
penahanan dan pemeriksaan
jang telah dilakoekan oleh seboeah ka
pal-perang
Djepang terhadap kapal
Inggeris

,,Wingsang”.

Kemarin

orang

soedah mengetahoei dengan njata se-

kali,
bahwa kapal
soedah mengetahoei

djam lamanja.

,»Wangsang” itoe
dengan njata se-

Apa kata pers Roesian.
Moskou, , Sabtoe (Tr. Ocean):
Pers Roeslan, dengan sangat tadjam

“sekali,

telah

menoelis

tentang

jang timboel di Djepang
nahanan

kapal ,,Asama Maru”

bocah kapal-perang Inggeris.
Dengan

han

berkepala:

reactie

terhadap pel
oleh se

, Perselisi-

Djepang-Inggeris", beberapa

soeraf2 kabar di Roeslan itoe me-

nganggap,

bahwa penahanan dan

penggeledahan atas kapal ,,Asama
Maru” dan penangkapan atas 21

orang bangsa Djerman itoe,

ada-

lah semata-mata sebagai kehinaan oentoek Djepang.
Poekoelan
Inggeris
terhadap
Djepang ini tidak akan didiamkan
oleh pehak Djepang dengan begitoe sadja. Menoeroet soerat2 kabar jang disiarkan di Moskou itee,
incident
ini meroepakan soeatoe
tanda2, bahwa'akan timboel kegen
tingan dan kekeroehan dalam per-

hoeboengan
Inggeris.

antara Diepang dan

Melanggar batoe karang.

Sanpedro
toe (A.N.P.):

(California), Sab

Kapal Philipini ,/President Gue-

zon”

(jang

nja

dari pantai-laoetan “Djepang

diberi

nama »Presi-

dent Madison”) jang beratnja
14187
ton didekat poelau Boni
jang letaknja kira2 500 mijl djaoeh
soedah

melanggar batoe karang

laoet dan teroes karam.

Segenap

penoempang2nja dapat ditolong.
Is
Saionji sakit tenggorokan,
Dari Tokio diwartakan oleh Do.

inci, bahwa Prins

Saion

jr

kit tenggorokan (bronchitis).
adaan Prins itoe

kan,

koeatir
toea,

tetapi
karena

agaa

Ke

tidak mengoeatir

kelogarganja merasa
Prins itoe

.

soedah

IA PERKAWINAN.

IT Penjelidikan

penga
LA
“| Dibawah pimpin
Imaka ir. White , ir.

.tocan Kuneman, .
Wehlburg, Pieters
Friedericzy, telah membitjarakan |
ea

Sidane2 volksraad. oemoe
| dimoelai
nanti pada tanggal 1 Febru-

F dan
A

NJ. SITI BADIAH ZOEBER, NJ. SITI
OEMINAH SOEGITO EN CO
CONTRA NJ. Mr. M.
ULLFAH SANTOSO.

|ari depan dengan membitjarakan ang programma
pekerdjaan tahoen 1940|
|garan belandja tambahan 1940 (Dept goena penjelidikan dasar tanah dan pe |

.
vi

1
KS

Justitie)

ngairan goena daerah2 kolonisasi di Se

si-Soeroso
dil. Poen di- |
mos:

.|madjoekan 3 matjam rentjana ordon- | berang.

madjelis2
|
nantie goena a menempatkan
menem
$
| Jiang memberi nasehat di Soematera, |
'ke
| Borneo, dan Timoer Raja (Aneta).

Toean

Rd.

Moehammad

— Goeroe laki-laki, dan goeroe istri
| Lamaran berikoet permintaan :

menoelis:

Kami membatja dalara soerat ka- |
Djoemlah

orang

ko-

bar Pemandangan dari boelan ini (Januari 1940) doea toelisan dari Nj.Si-

rongisaskinark

gadjih pada Directie:
Ongesub part. Erna Instituut
Djatipetamboeran 30 Bat-Centrum.

|

Nampak, bahwa garis penoendjoe- | ti Badiah Zoeber dan Nj. Siti Oemikan djoemlah orang dari Djawa jang nah Soegito dimana mereka mentjela

Nj. Soegito itoe roepanja ta' menge'tahoei maksoednja Nj. Mr. M, Ullfah
"3 Telegram dari menteri djadjahan.
menoedjoe kedaerah kolonisasi di Sebe | Nj. Mr. M. Ullfah Santoso, karena Santoso dengan baik atau ta” dapat
rang naik, terboekti dari programma toelisan beliau dalam madjallah ,,Is- : mengetahoeinja. Selain daripada itoe
Negeri telah menerima tele- 1940 jang baroe " ditetapkan, dimana teri Indonesia” jang bertitel ,,Habis Njonja2 itoe roepanja masih koerang
h “Wali
—IO—

am

|gram

dari

!

menteri djadjahan sebagai

djoemlah 55.000 orang.
dibagi

Iberikoet:

ne

»Dengan ini saja mengabarkan bahwa saja toeroet berdoeka-fjita berhoe

Djoemlah

ini manis sepah diboeang”. Kedoea isteri
itoe roepanja

antara 30.000 jang menoedjoe

Ni.

| ke Lampong, 2.400 ke Loeboeklinggau
6800 ke Belitang, 2000 ke daerah baroe

“ Iboerig dengan ketjelakaan penerbangan | di Djambi (daerah Tapir), 11.000 ke
Ike Australia. Beri tahoekan toeroet Soelawesi (dibagi dalam 4 bagian lapa

Mr.

M.

berpendapatan

Ullfah

Santoso

pandai debat-berdebat,

bahwa

sedang

beroesaha oentoek merendahkan aga

ma Islam.

:

hal mana ter-

njata bahwa jang di-kritiek . hanja
satoe doea hal sadja (detail-punten)
tetapi kiritieknja ta' mengenai mak-

| soednja Nj. Mr. M. Ullfah Santoso

ie

3

Toelisan
kedoea
njonja itoe se- dengan sedalam-dalamnja. Dan per'Ikedoekaan saja kepada keloearga kor- ngan) dan 800 (orang2 Madoera, jang soenggoehnja
debatan ini ada djoega bahajanja jai
amat mengherankan,
| Iban2 ketjelakaan itoe jang berada di | ditjoba goena bersawah ditempat jang | karena mereka mengeloearkan kri- toe dapat mengeroehkan pergerakan
Indonesia dan wakil Knilm.
:
tiek hanja atas toelisan itoe, sedang kita dan memberi sendjata boeat ka
Ibanjak rawanja) ke Borneo.
:
Welter.
Schema pengangkoetan menoendjoekmereka toch mengetahoei, bahwa Nj. oem sana. Maka dari itoe kami harap
Permintaan itoe soedah didjalankan kan, bahwa kareria banjaknja tamba- Mr. M. Ullfah Santoso soedah' bebe- soepaja Nj. Mr. M. Ullfah Santoso
han itoe maka timboellah kesoelitan2 rapa kali berpidato
dan pidato2 itoe djangan mendjawab toelisan Nj. Zoelenteri
Welter mengirimkan tele- baroe, jang
j
:
dalam pada itoe soedah
dimoeatkan djoega dibeberapa soerat ber: dan Nj. Soegito.
kabar. Djika Nj. Zoeber dan Nj. Soe
| gram diatas permintaan menteri Albar- djoega dipetjahkan.
ami mendengar dari beberapa pi
Oentoek meloekiskan kenaikan itoe gito membatja verslag2 itoe dengan hak bahwa Consultatie bureau-perka
“Ida seperti dibawah:.
Menteri Albarda djoega toeroet ber lebih djelas lagi, maka dapat dioela- teliti, barangkali mereka dapat me- winan jang dikepalai oleh Nj. Mr. M.
“ Idoeka-tjita berhoeboeng dengan ketje ngi, bahiya dalam tahoen 1936 ada ngetahoei bahwa
-Njonja Mr. Ma- Ulifah Santoso dan jang dapat banlakaan pesawat Knilm itoe dan
me- 13.152 orang, 1937 ada 19.790 Orang, ria
Ullfah . Santoso
mengakoei |toean
dari beberapa Njonja djoega
' 'njoeroeh saja menjampaikan berdoeka- 1938 ada 32.259 orang dan 1939 ada kesoetjiannja dan keloehoerannja a- telah dapat membantoe perempoean2
45.339 orang dari Djawa jang menoe- gama Islam dan bahwa Al@uor'an me jang mendjadi korban dari thalak- tjitanja kepada toean2.
djoe kedaerah kolonisasi di Seberang. moeat beberapa ajat jang maksoed- stelsel dan permadoean.
Welter.
H4 Atas pernjataan doeka-tjita itoe, Wa
nja indah dan memperlindoengi pewani
(Aneta).
sekolah itoe.
"3
Sa ab
.Hi-Negeri soedah memberi terima karempoean2
Islam. Tetapi didaiam
Jang kami harapkan jaitoe soepaja
Penjelidikan PK—AFO. soelit sekali.
sihnja kepada menteri Albarda dengan
praktijk ajat2 itoe dipermainkan sa- pekerdjaan ini diteroeskan, dan soetelegram.
dja dan diberi pengertihan jang ta' paja kaoem moeda jang telah menda
Matjam-matjam
oeKita dapat dengar, bahwa PGB On- | 4
tw
9 yana
saha akan dilakoesesoeai dengan maksoed Al-@uor'an.
pat peladjaran jang baik membantoe
derwijs dalam ressort Pekalongan ber.
Meteoor tanggal 15 Januari.
Djadi Nj. Mr. M. Ullfah Santoso ta' Consultatiebureau-perkawinan : itoe,
kapan
:
diri setjara Goebernemen, oentoek goe- | Koninklijk Magnetisch en MeteoroKoemisi
penjelidikan
poen pendapatannja kaketjelakaan bermaksoed merendahkan agama Is- bagaimana
roe-goeroe jang ta' dapat subsidie dari | Jogisch Observatorium di Betawi me: pesawat PK-AFO di Bali itoe
lam, tetapi beliau ingin membrantas
oem kolot, jang pengetahoeannja ha
soedah
Pemerentah dan bekerdja dalam -HIS- noelis kepada kami:
kembali ke Bandoeng lagi. Katanja
keboeroekan2 jang ada didalam prak nja mengenai keadaan di Jogjakarta.
en PGB pensioenfonds, dan Weduwen- “ Meteoor jang terlihat pada tang- sebab2nja ketjelakaan itoe
Dan achiroe'lkalam kami harap scemasih be- tijk perkawinan kita. Inilah pendapa.fonds djoega diadakan.
Tran
gal 15 Januari pada kira2 djam sete- loem dapat diketahoei dengan gamtan kami dan jang menjebabkan ka- paja Nj. Mr. M. Ullfah Santoso deAnak-anak goeroe jang ditinggal o- ngah toedjoe, terboekti berdjalan Ba pang. Oleh karena itoe perloe
ngan iklas hati soeka menolong Nj.
sekali mi menoelis karangan ini!
leh bapaknja ia akan diberi vrij ocang | rat-Barat-Daja menoedjoe ke Timoeroentoek
Djikalau perdebatan ini dilandjoet jas
memeriksa motornja lebih
Badiah Zoeber dan Nj. Siti Oe-..
sekolah, djika masoek disekolah PGB, | Timoer-Laoet diatas seloeroeh Djawadoeloe.
kan
dalam soerat kabar tentoe ta' minah
Soegito djika mereka nanti
| dan disampingnja itoe akan diberikan Barat. Meteoor itoe dimana-mana tjaOentoek ini maka kiranja akan per ada batasnja karena Nj. Zoeber dan memboetoehi pertolongan itoe.
onderstand sekedarnja.
Te
ata haja jang menarik hati sekali. Sekali- loe djoega mengambil motornja itoe
2... Lagi poela kita dengar, PGB bagian
poen hari masih siang.
: dari dasar laoetan.
Pentjoeri Internatio menjebabkan
Jang mempoenjai
voorklas ialah:
“ onderwijs telah mengadakan ionds sen . Koninkliik Magnetisch en MeteoroDari hasil penjelidikan waktoe ini
:
bandjir.
sekolah2 partikelir. Dan tadinja pe- diri oentoek mendirikan ditempat-tem- Togisch Observatorium di Betawi ingin masih tidak dapat dikataka

Jolen Wali Negeri.

Poetoesan P.G:B. Onderwijs” — |

Penuaan

2.
S.S. haroes perhatikan.
——
rahnja dan beberapa tingginja dari ga
| Pada ketika kereta-api jang pagi da- | 'ris langit, ketika meteoor itoe terlihat,
ri Tasikmalaja ke Bandoeng kelas IVnja soedah sangat penoeh sekali de-

ketika berdjalannja dan hilang. Perhitoengan itoe dilakoekan dalam graden.
ngan penoempang. Dan mereka itoe ta|
(Aneta).
“boleh diberikan tempat dikelas II.
— (Berhoeboeng dengan ini pemban-

. Dengan adanja ini kedjadian, sangat
“dichawatirkan oleh kita, sebab. djika ti
dak ada maximum penoempang kereta
api, siapa tahoe akan datang ketjelaka-

an dan lagi poela, boekan sadja itoe, |

| conducteurnja sangat koerang sopan

- terhadap penoempang, sampai terdjadi

pena
bitjara, jang sebetoelnja se
. bagai seorang S.S.-man jang moesti toe
. roetkan publiek djangan sampai terdja

toe kita dari Koetoardjo menoelis sedi
kit keterangan Red. Pemandangan).
an

SA pan

Perkara toean Moehammad Tajib.
Perkara

toean

Moehammad

jang tersangkoet dalam

Tajib,

pentjoerian o-

bat2 kepoenjaan Gemeente dari Polikliniek Gezondheidsdienst, dan mela-

ketjoerangan tentang pembajang moestinja dengan
'pembajaran sepoeloeh cent di kenakan
| Masoek dan keloearnja barang di Soe- pada publiek f 1-25 seorang.
Gea
matera Timnoer.
Landraad Betawi telah bikin berahir,
—. Menoeroet tjatatan Centraal Kantoor toean Moehamad Tajib tetapkan ketera
. boeat Statistiek barang2 jang masoek ngannja jang soedah, laloe dihadapkan
dan keloear dalam
boelan December tiga saksi poela antaranja njonja Djoeh
1939 di Soematera Timoer seperti beri- ri. Ketiga saksi ini tidak ada penting| koet:
:
ee
K2
nja, karena mereka
ta” tahoe tentang
5
Masoek 26.000 ton (bruto) berhar- pentjoerian obat-obat itoe.
L ga f 4.900.000..
Sehingga sekian hakim idjinkan toe-

. di lagi hal demikian.

AA

koekan

jaran injectie

Keloear 105.700 ton (buto), berhar |,an Moehamad Tajib membikin pleidooi
ga f 12.100.000. (
Oleh toean Mhd. Tajib di tegaskan ia
|.

Angkatan patih.

Dengan
officieel diangkat mendjadi
patih regentschap
Magetan provincie

Oost-Java t. Mas Soekardono al. Kartowardjojo,

Dengan

sekarang

patih Ngawi.

officieel diangkat patih re-

. gentschap.Ngawi,

provincie Oost-Java,

t. R. Pandji Awang Makmoer Tjokrone

goro, sekarang oentoek sementara men

“

djabat regentschapssecretaris

—.

di Malang.

Ie klas

:

rasa wadjib mendjaga keamanan dan
kesopanan 'pendoedoek, teroetama

— oemmat Islam. Lebih-lebih pada wak

toe belakangan ini sering sekali
jadi pentjoerian ketjil-ketjilan

|

terseboet haroes mendjadi tau

bagi segala lapisan, lebih-lebi

| jang berwadjib, karena

. nja larangan ters

| sendiri terhadap pe

| soenggoehnja boekan
di satoe

kemanfaatan

«

ter-

pai

djatoehnja

pesawat

tadi.

Oleh

sociaal jang di boektikan dalam oesaha
Akan tetapi kata

terdakwa,

lam boei.

Dimatjam2 departement waktoe ini

banjak
diadakan persediaan goena
anggaran belandja 1941. Dalam persediaan itoe kiranja akan dikemoeka
kan keadaan2 jang tidak tentoe ben-

toeknja berhoeboeng dengan waktoe
sekarang

ini.

eskipoen

pengloeasan dalam lapa

ngan pengadjaran waktoe ini tidak
akan diloepakan, tetapi pengloeasan
jang besar sekali sematjam jang dimadjoekan dalam volksraad, dengan
adanja 1.000 sekolah rakjat dan 250
sekola perlandjoetan (vervolgschool)
tidak moengkin rasanja, karena tjoe
ma tidak adanja pengadjaran2 jang
tjakap dan mendapat
pendidikan,
poen karena koerang oeang djoega.
, Waktoe ini masih beloem didapati
ichtisar jang tetap goena memeriksa

|

AIR

MERADJALELA

seandai-

(Rep.)
SN gka

Menemoei ocang dari tahoen 1874.
Tetapi

oeang

palsoe

Beberapa
orang
Indonesia jang
berenang
dan masoek kedalam air
menjelam di Kali Besar bermaksoed

oentoek mentjari besi lama jang

har-

ganja memang mahal. Tetapi dengan
Ja:
(tidak mereka doega2, mereka telah
81 | mendapat oeang2 ringgit 13 mata da-

malam

'j.l. telah terdjadi

kantor Internatio,

sampai djoemlah f 800.— Jang diambil pentjoeri
jang masoeknja dari
moengkin tak berhasil djoega.
h atas roemah
itoe antaranja ialah
Tjerita, bahwa van het Riet, ketika ada ketjelakaan itoe sedang hi- mesin toelis Remington 2 boeah, meboek mengoeroes pipa minjak, masih sin hitoeng dan oeang dalam peti,
tidak mendapat ketentoean. (Aneta) bersama djashoedjan kepoenjaan pegawai jang ketinggalan disitoe.
Oleh
karena
hendak menoetoep
Persediaan merantjjang
ang Anggaran Beroemah
itoe
kembali
tak mempoenjai
landja 1941.
tempoh rasanja, maka ketika toeSangat soekar sekaroen hoedjan, maka kantor itoe keli nampaknja.
bandjiran poela. (Rep).

nja di P.K.V.I.
nja Gemeente betoel merasa keroegian
dalam harga obat2 jang di akoeinja, ia
bersanggoep akan membajar. Sebab itoe ia moehoen di bebaskan dalam toen
toetan itoe.

Kemis

pentjoerian dalam

karena itoe penjelidikan soelit sekali,

akoei telah berboeat kesalahan itoe te
tapi tidak semoea sebagai soerat toe- .rentjana-rentjana baroe itoe
(Aneta)
doehan. Dalam pada itoe ia akoei poe
la apa jang 'ia telah berboeat boekan PAN
TAMAN
semata2 oentoek goena keperloean dirinja sendiri, tetapi goena kepentingan

Publiek moelai insjaf.
Pada malam
Rebo 24-1-40 lebih
Setelah diadakan raadkamer, achirkoerang djam 8, di tanah lapang Pe: nja Hakim poetoeskan toean Mhd. Tadjagalan Batavia Stad telah di boe- jib terang bersalah, karena beloem per
barkan beberapa rombongan doger nah di hoekoem, di beri ke-entengan
oleh beberapa orang pemoeda jang dengan hoekoeman 6 boelan bekerdja
tidak berdjaoehan kediamannja dari dalam boei jaitoe di Soekamiskin, dan
.. tempat terseboet, jang roepanja me- seketika itoe djoega ia dimasoekkan da

..

bahwa

ada alasan jang menjolok mata bi

“Air

| mendapat hoedjan jang lebat-

lebat,

sampai

mendatangkan

babkan

keroegian kepada pendoe

goenanja

bagi penghidoepan ma-

esia,

tetapi keadaan demikian

tjoekoep

dan tidak kekoerangan

bandjir jang tidak sedikit menje-

doek,
djalan2 dan sawah dil.
Meskipoen air itoe besar sekali

kelebihan. Koerang me '
tidak

di Toko

,,Delima”

Pa-

Lega
Voorklas pada lagere scholen.
Seperti
orang tahoe, sedjak, tahoen 1932 Goebernemen tidak lagi
mengadakan voorklas pada sekolahsekolah rendah: lagere scholen.

tjoekoep,

lebih

seSe

(Rep).

Tanah? dikanan kiri djalan ke Bekasi
dan Krawang sama direndam keda-

negeri

kindertoelage

tidak

boeat

menda-

anaknja

jang doedoek dalam voorklas.
Seperti kita soedah beritakan, tahoen ini dikindertoelage boeat voorklas soedah dapat, dan menoeroet be-

rita dari pihak jang tahoe,“pada empat
“boeah
Huropeesche
Lagere
School dan seboeah H.C.S. akan diadakan permoelaan tambahan
voorklas.

Soedah

barang

tentoe

anak-anak .

pegawai
negeri jang mempoenjai anak dalam klas itoe kelak, akan ber-

oleh kindertoelage, bahkan demikian
tentoenja
“boecat sekolah2 partikelir
jang mendapat erkenning, sebab kebanjakan voorklas adalah pada sekolah2 partikelir.
Tega
Bioscoopbond.
Perkoempoelan Ned. Ind. Bioscoop
Bond katanja tahoen ini akan mengaGakan sidangnja dikota ini. Pertemoe
an
anggauta “ ditetapkan
tanggal
22 Februari depan, tempatnja diroeangan gedoeng persatoean itoe di Ma
tramanweg,

dekat Centrale Bioscoop,

Mr. Cornelis.
Setelah pertemoean
nanti

akan

.itoe katanja

mengadakan

dang
importeurs2
oendangan djoega.

akan

lunch,

se-

mendapat

Hoby

gitoe djoega bagian djembatan jang
masih bisa menoendjoekkan dizi dengan serba soesah, seakan2 ada teriakannja,

bahwa

dirinja

Cak tahan lagi desakan
mikian

soedah

ti-

air jang de-

derasnja itoe.

Didekat Tamboen jang djaoehnja
10 km. dari Bekasi, maka terpaksalah orang jang naik moebil berpindah
keautobus,oleh karena moebil itoe
tidak lagi koeasa oentoek melandjoet
kan perdjalanannja.

Lagi poela tang-

lam bandjir itoe. Sawah2 meroepakis dihanjoetkan oleh air deras itoe.
kan satoe danau jang maha loeas, se
dang pekarangan2 mendjadi lapaOrang tani mentjari ikan.
ngan2
jang hidjau ditengah2 rawa
Dalam keadaan jang demikian itoe,
jang berair . keroeh itoe, jang aroes- 1 maka kaoem tani masih dapat memnja deras poela. Kalau tidak dapat pergoenakan djoega kerbaunja. Meketempat jang sedikit tinggi, maka
reka bekerdja- dalam sawah. Dalam
air itoe menoedjoe ketempat jang pada
itoe pendoedoek lainnja poen
ada padinja masih moeda.
doedoek beromong-omong dekat wa— Djalan jang menoedjoe
ke Tjirebon rong oleh karena air didalam roepoen kadang2 ada jang terendam mahnja soedah demikian tingginja.

itoe, sampai setengah meter tingginja, kadang-kadang bahkan lebih.
Oleh karena itoe jang bisa djalan disitoe ialah tjoema moebil jang besar,

vrachtauto dan autobus.

“Iri tahoen 1874.
sk
:
atnja tidak membawa mann£ | Oleh karena merasa perloe oentoek |
Bana
n 5 km. dalam air.
memberi tahoekan hal ini kepada poahaja air ini jang paling hebat
lisi- maka polisi menerima mereka
Djalan?2 jang terendam.
: ialah diantara Tjikarang dan Kraini dan oeang2 itoe setelah diselidif Bamjak 'angkis2 jang tergempoer wang. Jaitoe djalan jg. pandjangnja
ki, terboekti, palsoe.
oleh airjang meloeap dari soengai, "5 km. soedah didalam air benar-benar
Beratnja koerang dari pada jang jang terlaloe penoeh, karena toeroen
ialah jg. menoedjoe ke Tjirebon. Kesemestinja dan tjampoeran peraknja
nja hoedjan jang tiada berhentinja, tika
ada moebil djalan disitoe, maka
| poen koerang poela.

pat

aman

meroepakan soengai

Boleh dikatakan, bahwa hampir seloeroeh Indonesia waktoe

ipkan

ada

sar-Senen.

me ntjari djalannja
disawah

Tangkis hanjoet, djalan terendam.

atau

Matahari

DIMANA?

Bekasi-Krawang

itoe
lan

Seng

Moesim doerern.
Doeren, betoel katanja ta'sedap
baocenja, tetapi sedap rasanja.
Plaat gramofoon, misalnja, hitam,
tetap
lagoe
didalamnja seringkali
loenak dan lemak.
Apa lagi lagoe
,,Dodol Doeren”,
boleh boeat njanji diwaktoe makan
doeren.
Kalau miss Matahari jang menjanjikan lebih menoesoek djantoeng.
Plaat ,,Dodol Doeren”.
oleh miss

gawai-pegawai

olehnja jang dibikin pedoman ialah
Ht

pohon jang disana sini nampak, be-

Poen ada jang memakai kesempa-

tan demikian itoe oentoek .mentjari
ikan dengan djalannja, jang didapati
dalam sawah itoe.
,
:
Ketjoeali itoe banjak djoega orang

jg. membikin getek oentoek dipakai,
nja ,,berlajar” diatas air itoe. Inilah
jang . mendjadi
gantinja penghoeboeng djalan jang beroepa gerobak
ataupoen kahar.

Keadaan alam jang demikian

ini

tidak pernah terdjadi dalam 7 tahoen

jang belakangan ini. Paling hebat!

Sian $

daardscholen.

n,

sekali menerima keterangan dari mereka jang melihat meteoor itoe dihargai
“djika diberikan keterangan tetang a-

rn

pat jang kekoerangan Inlandsehe Stan-

Mn

|.

RE”

100

garperioekapi

(0.

“Tenang ditjerotjok Karelia.

Sabtoe (ANP):

Helsinki,

Fin-

dari tentara

“ Menoeroet berita

ris, atau dengan pesawat Knilm sampai
Saigon dan dengan pesawat Air France
dengan melaloei Hanoi sampai Hongkong.
1g

Dari Hongkong pengiriman teroes di

Jakoekan sama sekali oleh pesawat oe-

bom hoedjan di Finland oetara

Kapal selam Roes melang-

'dara

dengan

dan

seteroesnja.

Kekalahan pehak Roesian terdiri atas
ratoesan jang mati. Pengangkoetan ko
lonne Roeslan terdiri atas 200 koeda
Lain2
dan 3 tank telah dihantjoerkan.
perang terdjadi pertempoeran
medan

Tentang lamanja kesampaian soerat

Dan beberapa bagian2 sama se
“aah
-kali dihantjoerkan. Banjak sendjata pe
Kegiatan dari ke

rang jang-dirampas.

koeasaan oedara Roeslan pada 26 Janu

"ari telah ditoedjoekan di Finland oetara dimana beberapa roemah diroesak

telah di-

3 pesawat Roeslan

poekak.

“tembak roentoeh.

jang benar.tentang perhoeboengan2 dja
lan2 oedara itoe tidak ada .(Aneta).

Sabtoe (Havas):

Helsinki,

“

Kapal selam Roeslan telah melanggar perioek api Finland hingga tenggeam.

|.

Timboel apa di Moskou?

Stockholm,

Minggoe (Havas):

"Menoeroet para tawanan

Roeslan di

“medan Finland didanau Ladoga terdja
“di pemberontakan

dan

di Leningrad

Banjak'para opsir2 jang di

'Moskou..

madjoekan didepan hakim.

|

Pesawat Roeslan.

Moskou, Minggoe (Havas):
Menoeroet makloemat pada 27 Janua
ri pesawat2 Roeslan telah mengadakan
penerbangan penjelidikan.

S5—..

. Moesoeh makin lembek.
Helsinki, Minggoe (Reuter):
Makloemat mengabarkan, bahwa

di-

" tjerofjok Karelia sama sekali tidak ada
kabar jang penting oentoek dikabarkan.

Disebelah oetara dari danau Ladoga
serangan pehak moesoeh makin lembek
dari hari jang soedah2.

meng Pram

ngan di Finland oetara telah dihoedjani

Roesian bergerak menoedjoe Loimola.
Helsinki, Minggoe (Tr.-Ocean)
Menoeroet berita disini jang diterima dari medan perang tentara Sovjet
Roeslan telah merentjanakan serangan
besar2an dari danau Ladoga sebelah oe

Moelai

saldjoe. Sedang ditjerotjok Karelia ter
djadi tembakan2 artillerie jang ditoedjoekan kepada kedoedoekan2 Finland
Dan tentara Finland menggiatkan sera

Dikabarkan

bahwa

berbagai divisie Roeslan telah dikirimkan kemedan menoedjoe Loimola oentoek kemoediannja
dapat menemboes
Mannerheimlinie.
15000 granaat diobral.
Helsinki, Minggoe (Reuter):
Menoeroet
“agentschap Finland pehak Roeslian telah memakai banjak sen
djata ketika melakoekan bombardement
dahsjat. Kaoem ahli menaksir telah ter
pakai 15000 granaat didalam lingkoengan persegi satoe setengah mijl.
Panggilan

Helsinki,

oemoem.

Minggoe (Tr.-Ocean)

Dengan . djalan plakat2 orang dari
jaarklasse 1898 telah mendapat panggi
lan oentoek masoek dalam dienst militer. Jang
“bersangkoetan itoe haroes
menjatakan diri pada 2 Pebruari. Jang
mendapat panggilan jaitoe orang2 jang
oesianja antara 21 dan 41 tahoen.
Pe
hak jang bersangkoetan itoe dipintanja
djoega, soepaja membawa laars jang
baik dan keperloean ski.

tanggal

26

Januari

1940

Australia 1 pond —f6.06 N.I.C.

Mesir, Keradjaan Inggeris dan Ierlanda
dan Afrika Selatan 1 pond —

£ 7.56 NI.C.
Malaya 1 dollar — f 0.89 N.I.C.
Philipina dan Amerika Serikat 1 dollar — f 1900 NC.
—0—

jad.

Segenap Comite mengoetjapkan sa
ngat diperbanjak terima kasih kepaGa. pengoeroes Gemeente di Betawi

Pemboekaan Loterij.

1e prijs dari f 75.000.— No. 23991
2e prijs dari f 10.000.— No. 14357
3e prijs dari f 5000.— No. 30567.
.. Prijs-prijs dari f 1000.—

27851
27831
49755
118387
38874
32866
35769
12503
21258
23458
143216
36847

Prijs-prijs dari f 500.—

19916
44225
27439
40331
38912
40671
26969
14631
21733
43517
28419
34010

19916
19916
28536
17071
27282
34998
35144
44934
40648
33655
11549
27753
25305.

27932
27932
21803
41610
31719
36807
23713
34418
23196
44672
“42565
11154
24371

“36667
36667
30481
34918
44795
11492
33144
10761
15891
41544
“34670
38107
37764

Prijs-prijs dari f 100.—

28434 31096 10850
39407 32051 “32264
43648 32474 15523
28142 19042 43240
41415 29124 18960
34242 10077 17581
33065 20637 30878
13153 21590 28195
21005 29106 34071
20707
29222 18872 32716
122904” 17718..23125 12679.
20367 "26707

“(Berhoehoeng

2

ngan Hindia-Barat Belanda, jaitoe de- |"

ngan melaloei negeri Belanda.
Adapoen tarieinja sebagai berikoet:
perkataan 10 sen boeat 1001,
satoe
bocah perkataan jang pertama dan 6
sen boeat setiap kata diatas 100 boeah
perkataan, dengan harga jang serendah
rendahnja dari 5 roepiah.
“ “Boeat pengoeroesan post di Indonesia dan di Hindia-Barat Belanda oentoek satoe kabar moesti dibajar ongkos 25 sen.
Penjampaian radiotelegrafis dilakoe-

Pastuur Vallery-Radot adalah

satoe-satoenja ketoeroenan orang Perantjis jang terpeladjar itoe. Dia di Parijs mendjadi goeroe tinggi dalam inter
ne pathologie, doktor diroemah2 sakit
di Parijs dan anggauta Academie de
Selandjoetnja dia adalah
Medecine.
Secretare du Conseil d |” Administration de 1: Instituut PASTEUR delegue 4

la Direction des Instituts Pasteur d' Ou

tre-Mes dan djoega anggota Conseil d'
Administration de PAlliance Francaise.
Hasil2- penjelidikannja dalam ilmoe
pengetahoean dioemoemkan olehnja da
lam berbagai boekoe. Dibawah ini adalah -boekoe-boekoenja jang terpenting:
Hypersensibilite spe€cifigue dans les

20544

(Jucht)post pada hari ke-i2nja sesoedah kabar itoe oleh Batavia-Centrum
(Paramaribo atau Curacao) boeat di
kirimkan soedah diterima. (Aneta).

28802

34010

dengan satoe dan

lain sebab, maka nomer? ini beloem
komplit, esok dimoeat selengkapnja.
Telah

Pengiriman luchtpost.

didirikan.

De

Sebagaimana oemoem telah menge
tahoei, bahwa beberapa hoelan jang
lalos di Gang

Les phenemenes de choc de Yurticaine

Les Migraines,

si

L'anaphylaxie exp€rimentale
maines.
EA
aa

et hu-

Maladies des reins.
pa
Oentoek pekerdjaannja dalam ilmoe

pengetahoean jang penting. sekali itoe,
'Prof. Pasteur Vallery-Radot mendapat

Commandeurskruis

Legion d'Honneur.

Selain boekoe2 jang terseboet diatas,
diapoen
mengelocarkan djoega ,,Les
Oeuvres compietes de Louis Pasteur”,
jang diperlengkapkan dengan tjatatan.
Bandjir
di Lemah
Perhoeboengan

Abang.

diantara Bandoeng-

ig

ani

eka
heo rere

toek seboeah Badan Comite jang ter
diri atas toean2: H. Moh. Rais. Saari,
Saammat dan Saibi.
:
Adapoen maksoed dan Badan Comite itoe jalah hendak membesarkan
salah seboeah langgar jang letaknja

tie, baroe

poekoel

1 menerima

tele-

foon jang membawa berita bandjir
itoe, akan tetapi soenggoeh mengherankan, karena berita itoe itdak diteroeskan
ke Padalarang, dan dari
moelai tempat itoe seharoesnja kabar
bandjir itoe diberitakan.
Berhoeboeng

dengan itoe, soedah

sTrans-Pacific-Tr
ou-

tentoe tidak sedikit auto ketjil2 jang

tan.

hendak ke Betawi dan ta' sanggoep
menjebrang bandjir, terpaksa haroes
kembali
ke Padalarang, dan mene-

te” ke Hindia-Barat
dan
Amerika-Sela-

Lontar IX, telah diben

Postadministratie

menoelis

kita:

kepada
,

roeskan perdjalanannja
via Poentjak.
Kebetoelan taxi Chevrolet jang di-

Pengiriman soerat2 luchtpost boeat toempangi oleh penoempangnja chauf
Hindia-Barat dan Amerika-Selatan jang feurnja-.koerang begitoe mengindahdipekarangan toean H. Moh. Rais, se Jain dengan dienst Transpacifis dengan kan akan perimgatan itoe, dan teroes
orang
pendoedoek.
dari kampoeng. -melaloei San Franscisco dapat dilakoe- | poela meneroeskan perdjalanannja.
itoe. Kemoedian Comite telah mem- kan dengan sjarat-sjarat sebagai beri- Benar sadja, sebeloem sampai di L.

boeat beberapa lijst2 jang soedah ditanda-tangani oleh toean Wijkmeester,

di Kramat,

lijst2 itoepoen

dan

hasil

loemajan

koet:

Si

| Soerat2 itoe

daripada

djoega.

F2 SE

|

djoekan ',,Tr

2

5

ssti memakai penoenpacific

Airroute via

nward

airtransmissi-

| Setelah itoe, Comite itoepoen telah |.
memadjoekan sepoetjoek soerat ke-|
clain ongkos2. soerat jang biasa sipada Gemeente Betawi, dalam mana pengirim haroes poela membajar e x-'
diterangkan tentang oesaha membe- tra-luchtrecht (ongkos pengiri
sarkan langgar ini.
Th:
Iman jang special), j
b
ja:
Menoeroet verklaring dari Gemeen
ee
'boeat
kartoe postag(dan Separnia
djika 'diper-

te Betawi tertanggal 19 Januari 1940

kenankan

djoega oentoek postwissel)

No. 208/BB telah mengizinkan kepa- 130 sen, dan bocat soerat dan stukken
da Comite terseboet oentoek membe- | abaaN er gr: 140.
Ha
sarkan langgar jang akan dimaksoed | Pengiriman soerat itoe dilakoekan da

kan itoe.

Sat

1

MOGO AMOKN

jang

dengan

mengenai

tidak

diri

benarnja

saja, jang

isi advertensi

dimoeatkan

,, PERINGETAN,

oleh Toean

Gang Lontar I. No. 24 dalam s.k. ,,Pemandangan“

J. G. Mulder,

lembaran kedoea,

halaman keempat, tg. 26-1-1940, saja merasa wadjib menjangkal dengan alasan2 seperti berikoet:
Oleh karena saja dengan Toean C. Harst jang mempoenjai Sekolah
Goenoeng-Sari,

di Batavia. C., Goeroe

HIS.

Goebernemen

di Ta-

ngerang tidak dapat tjotjok tentang sampai kemana mestinja kebebasan Goeroe Kepala osntoek kepentingan sekolah, maka saja dengan
soerat Toean C. Harst- tg. 30-11 1939 diperhentikan dari pimpinan
Sari

School

dan

diperhentikan

itoe

saja

terima,

tidak

de-

ngan keberatan.
Menoeroet soerat itoe saja diperhentikan moelai habis boelan Jan. '40
Sesoenggoehnja tg. 25-1-1940 saja terima soerat jang kedoea. Tetapi
dalam soerat itoepoen dinjatakan bahwa saja diperhentikan moelai

tg. ,,1-1-19404.
'Soerat

jang

kedoea

ini

dikirimkan

kepada

sebab didengarnja bahwa saja akan memboeka

saja pada

tg. 25-1-1940

sekolah: Laan Corne-

lius School. tg. 1-2-1940: di Laan Cornelius no. 5, Batavia-C. Djadi
isi jang menjatakan bahwa saja ,,dipetjat” moelai 1-1-1940”,
adalah

tidak

benar.

Dengan

hormat.

L.J.J. PALAR
Alaydroeslaan 75 — Batavia-Centrum:

bisa
djalan, mendorong, dengan dioepah beberapa cent.
Disamping
djalan jang kebandjiran

PEMBERIAN
Atas

itoe, soedah tentoe tidak sedikit

roemah2 dan sekaliannja, jang mendjadi kerocegiannja jang mengalami,
keroegian mana beloem bisa dikirakirakan.
Sesampai di Mr. Cornelis, ditengah
Gjalan penoempang itoe lihat papan
toelis

dipasanz,

dimana

Abang, djalan

jang terendam itoe

soedah moelai kelihatan, tetapi
'noeroet keterangan orang, air

mei

'soedah agak soeroet sehingg:
45 e.m. sadja tingginja..
“Auto jang ditoempangi itoe memang tahan oedji, sehingga perdja-

lanan jang soelit itoe bisa ditempoeh
dengan selamat. Djalan raja jang team
air itoe boekan di soeatoe
empat sadja, akan tetapi hingga 4

kali kita haroes djalan dis Kn Di

pinggir2 djalan soedah sedia anak2
jang siap oentoek mengasihkan periri Indonesia - sampai Bangkok dengan” tolongan pada kendaraan jang tidak

dari College van GeProvincie

West-Java,

bussen JO SOEI AN jang brangkat
Bus I Serang djam 14,35 (2.35 sore)
sampaiBatoe-bantar16,10 (4.10sore)
Bus II Serang djam 15,05 (3,05 sore)
sampai Pandeglang 17,05 (5,05 sore)
moe.ai 1 FEBRUARI 1940 telah ditjaboet.

diberitakan

ke Padalarang,

TAHOE

4 Januari 1940 No.w.b. 166/1/5 auto-

bahasa di djalanan dekat Krawang
kebandjiran sampai 65 c.m. tingginja
Jang soedah bisa
dikira-kirakan,
ialah keketjiwaan chauffeur2 taxi's,
jang terpaksa haroes kembali lagi da
ri Poerwakarta

Besluit

deputeerden

dise-

babkan berita itoe tidak dimoelai da
ri Padalarang. Tetapi kiranja dikemoedian hari ta'lagi ada peratoeran
jang
“koerang tjepat dan teliti mengerdjakannja (Rep).
—0—

Koendjoengan

moerid-moerid

,,Tamar

Islam” Sawah Besar.
Menambah

pengeta-

Ketjelakaan

Tadi

pagi

s»Taman

moerid2

Islam”

pergoeroean

dengan

pimpinan

njonja
Moebinatirin,
nona
Soeprapti
dantoeanSardjono, telah mengoendjoengi
kantor
Pemandangan
dan Pemba
ngoen
oentoek mengetahoei satoe
Gan lainnja jang mengenai persoerat
kabaran dan soal tjetak mentjetak.
Bagian

redactie,

administratie,

kereta api antara Bajeman

dan Ngoeling.
Dari Soerabaja
diwartakan oleh
Aneta, bahwa pada malam Minggoe
jang baroe laloe ini, karena roentoeh
nja seboeah djembatan, jang disebabkan oleh terdorongnja djembatan ter

hoeannja.

seboet

dari

sebelah

bawah

oleh

air

bandjir,
diantara
lin
Bajeman dan
Ngoeling, didekat Probolinggo, seboe
ah kereta jang mengangkoet barang
barang soedah tergelintjir dari dja-

cor-

lanan
kereta api
remnja tewas.

rectie dll. mendapat perhatian jang
setjoekoepnja.
Mereka
itoe adalah

sehingga

toekang

Pemberhentian laloe-lintas ini ditaksir ada kira2 2 a 3 minggoe lamanja.PenoempangZ2nja soedah sama

dari kelas 5,6 dan 7 dari pergoeroean

terseboet.
Dalam
“koendjoengan
itoe jang
memberi keterangan ialah redactrice
kita, nona Joesoebijah.

toeroen

pada

tempat

pemberhentian

terseboet.
Kini

orang

sedang

bekerdja

oen-

toek memberi pertolongan.

Betawi jang memakai djalan via Poer
wakarta baik jang berkendaraan auG maocepoen autobussen tidak sepiepinja, apalagi djika kebetoelan hai Minggoe atau vrij. Begitoelah pada
hari Minggoe kemarin, tidak sedikit
kendaraan jang meliwati djalan ini
Auto2 teroetama jang ketjil2, jang
dari Bandoeng berangkat hendak ke

44241
26706
36781
32656
Betawi poekoel 1 atau 2 sore, tidak
18321 kan dengan melaloei ,,Javaradio” dian sedikit
merasa ketjiwa, karena
44165 tara Batavia-Centrum dan Amsterdam setelah jang
sampai
Poerwakarta kira2
26913 dan dengan melaloei ,,Holland-Radio” poekoel 34 di di prapatan
ditjegat
37586 diantara Amsterdam dan Paramaribo oleh politie, jang memberitahoekan
42112 (Curacao).
bahasa djalan dibetoelan Lemah A12966
Pengiriman teroes kepada jang dia- 'bang telah bandjir hingga 15 c.m.
10215 lamatkan ' berlakoe “ dengan
djalan tingginja Menoeroet keterangan poli

44555- 11165

12043

“43764 35054

:

NS
Soerat2 telegram.
Boeat
Hindia-Barat
Belanda.
Dienst soerat2 telegram, jang diadakan dalam boelan December 1939 dalam perhoeboengan dg. negeri Belanda, moelai tanggal 25 Januari jbl. di
perlocaskan sampai perhoeboengan de

20670
31085

28494
309936

43467
17774

38362 34232
37893 43552

(Rep).

Berhoeboeng

Prof. Pastuur Vallery-Radot di-

moeka Alliance Frangaise berpidato ten.
tang n€n€knja Louis Pastuur, jang sa
ngat .terkenal itoe.. Pidatonja itoe diadakan diroeangan jang besar dari receptie-paviljoen Hotel des Indes. Adapoen pedato tjoetjoe orang jg. djasanja boeat seloeroehdoenia ta' terhingga besarnja itoe, ta” sadja penting
boeat angauta Alliance Francaise, te
tapi djoega oentoek banjak orang jg.
lain.

Prof.

29-1-1940

SANGKALAN

Prof Pasteur Valery-Radot.
Berpidato tentang
reneknya
sendiri
Pada hari Kemis tanggal 1 Februari

affections cutanges,
1.

Batayia-Cenirum

Goenoeng

Koers postwissel.

koers postwissel ke:

tara jang kini sama sekali tertimpa oleh

ngan2 ocedaranja.

Kapal selam Rceslan karam.

keterangan.

Ini disebabkan oleh karena keterangan2

teand, ditjerotjok Karelia keadaan
ti- 100 boetir bom. Hingga kini dikabar.nang. Artillerie Finland dibikin
kan ada seorang jang mendapat loeka.
dak berdaja oleh batterij2 moesoeh ig. '3 pesawat Roeslan telah ditembak roen
'disorotkan dari goedang metrailleur toeh.
'Disebelah tenggara danau Ladoga terjadi serangan Roeslan jang diberba“gai tempat dapat dipoekoel moendoer
meninggalkan kekalahan2 jang

melaloei San-Francisco

itoe tidak dapat diberikan

penerba-

diadakan

Ketika

patroeli..

3

Kar

ida a—paopsir'lagiRoeslan?
dikalangan

K3

pesawat KLM dan sampai Hongkong
oleh pesawat dienst penerbangan Ingge

Akan

menambah

kekoeatiran

bahaja

bandjir?
Dari fihak opisil didengar berita,
bahwa air disoengai2 Kali Oeloe, T'jilemahabang dan Tjipengaoelan. (jang
semoeanja letaknja didaerah Lemah

Abang) soedah naik lagi. Orang poen
takoet,
NEDERLAND
Bekas Keizer
Do

o rn,

Sabtoe

roemah

Dalam kalangan teman sedjawat sen
diri, bekas
Keizer pada hari ini telah
merajakan hari tahoennja jang ke 81.
Euwe
Dalam
schaak

kompetisi

mereka

Redactie

karena

sarinja

ta'lain an

B.H.M.

Perprindom

Cairo.

an Perpindom” meskipoen penting, te

Minggoe (ANP):

Semoea pertandingan tidak

djadi.

Minggoe

(Aneta).

djoeran
sedang andjoeran? seroepa
itoe soedah atjapkali dimoeat.
Baiklah kita nantikan, betapa ke
langkah kedoeanja.

dokter.

didepan pesisM
Inggeris
pertolongan dokter.

'Haag,

“toe.

Karangan toean? berkepala ,,Seroe

Dari Lacorona dikabarkan, bahwa ka
pal
,,Mamura”
telah
aa

Den

tanah. parti-

Menjesal toelisan toean ta'dapat ki

Internasional.

Den.
Haag, Minggoe (ANP):
Dalam
pertemoean dari persatoean
djoernalis Nederland dan loear negeri
telah dipoetoeskan
oentoek memben
toek pengoeroes jang terdiri atas pen
doedoek dari negeri netral.

djangkarnja
dan meminta

me

Toean M. Gading Radja Tg, Karang.

ta moeat,

Haag,

kedaerah

Warta

Schaak

club' 'dan ,,Vereeniging Amsterdamsche
Schaakgenootschap” Euwe telah
digoelingkan oleh. Landau.

Den

mereka

(ANP):

,Amsterdamsche

Memangil

lagi bahaja

kelir: Tjibaroesa, dan daerah inilah
jang akan mengoesahakan soal maka
nan

Minggoe

Persatoean Djoernatis

ada

lagi, oleh karena

gian ada jang

kalah.

pertandingan.
antara

akan

ninggalkan tempat kediamannja ketempat jang sedikit tinggi lagi. Seba-

(ANP):

Amsterdam,

kalau?

dir itoe.
Pada tanggal 27 boelan ini didaerah jang ditimpa bahaja itoe soedah
ada 460 orang jang tidak mempoenjai

(ANP):

Semoea - pertandingan dari K.N.V.B.
tidak djadi dilangsoengkan.

«

tapi soekar dibatja, karena toean tik
berangkap? dengan karbon, dan jang
demikian
itoepoen
menjoekarkan
zetter.

T.H.

Md. Khadry

bin Oemarbasri enz.

“Sapat.
Dengan perasaan menjesal kita ma'
loemkan, bahwa toelisan toean ten

tang

"Lailatoe'l-@adri”

jang ada di

roemah saudara toean itoe, tidak bisa

kita mocatkan.
Pa

NN

ea
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PEMANDANGAN

LEMBARAN

I PAGINA IV.

Ae AE

MATI

MEMBOENOEH
Oleh

Siti NOERALI

TIDOERLAH

ANAKKOE

Ini

malam

dan

besok

Oleh KARIM

phoon

,,Tjap Koeda

oleh

Gramo-

Doea”

acteur

|

|

dan actrices

kepinteran

CAROLE

IMA
DEL
—
BATAVIA-C.

roko
SENEN

|

pada Plaat

»FOOLS
Moelai

hari

Rebo

MOESA

Saga

Bea pass

4 99 GagangStreep:

e
#

TOKO

:

£ 3.00— £ 4,50. Ga-

(5 Tg 'ON

gang Warna-warna:

Tel. 1981 WI.

— EDDY
SAPFRIE

T.
—

BESERTA

PON

53:

na

CINEMA
|
GLODOK

t
3
#
#.

“4

Greal:

Waitz,

DOB:

7.30 dan

KATIGA $.45
Dateng siangan
tempat.

Paling Rapih
Paling Sampoer
na.
Menarik
hati !

ORION
BATAVIA
LOTERIJ

OEWANG

1 prijs
Ka

satoe

1

ERA
aa
PB

TAN

!

Moelai

29 —. 30 Jan, 1940

stuaW

Of the

TEXANY

dengen
BUCK JONES
Cslumbia Western Cowboy jang paling heibat,
seroe tida bandirame,
ngannja.

ny

9.000.—

1.000.—
500.—
100.—

Djoemblah 493 prijs2
Lot-lot bisa didapat pada

dergen
8 ELIS/ABETH BISRGNER
REDGRAVE
| MICI3LAEL
——
ihi malem

”

dari f 80.000.—
» » 20.000.—

10 prijs2-,,
,,
Se
Aa aa
450
Ana

ILSTOLEN LIFE"
| —-——
@UEEN THKATER

BESARNJA F 350.000.-

Terbagi dalam 35.000 lot a& £ 10.—, dinomori dari 16001
sampai 45.000, dan dipetjah dalam lot seperempat 4 f 2.50
dan lot sepersepoeloeh Af 1.— goenanja oentoek Bestuur
dari ,,/Vereeniging tot bevordering van Christelijk l-ven
en Onderling Hulpbetoou” (Gestichten dari Toean Joh.
vd. Steur) di Magelang cs.
Prijs2 terdjoemblah semoea f 175.000.— jaitoe:

Moelai 2,0-31 Januari 1940

No

PARLEMENT

semoea

-f
&,,
"1,

—,,
&,,
&,,

seteroesnja

dari itoe f 0.50
koerang

dari itoe tambah

terdjoeal

PARLEMENT

imbangannja.

Tanggal tarikan tida dirobah.
Pengiriman dengan rembours tida dilakoekan.
Djikalau
si pengirim diwaktoe kirim postwissel tida
memberi pengoendjoekan apa-apa, dan postwissel itoe di

KORJUS

terimanja sesoedah

3 LIONEL ATWILLA

maka prijs2 akan dikoerangi

Tariknja di Batavia pada 28 Februari 1940.

MILIZA

HERBERT

boeat tiap2 1/1 lot atau

Ns

lot terdjoeal habis,

maka

bagiia

akan dikirimkan lot dari Loterij jang kloear menjoesoel.
Pendjoealan dimoelai 1 Februari 1940.

24

5
&

Ka

,,G

50 sen boeat langganan

A

P

I”

jang

memoeat

verslag

ste-

soerat kabar ini:

15.sen boeat boekan langganan soerat kabar ini.
Dikirimkan hanja sadja setelah ocang harga pesenan sampai
ditangan badan jang oleh GAPI dipasrahi mentjetak dan mengoeroes pendjoealan, ja'ni:
DRUKKERY,, PEMANDANGAN” Senen 107, Batavia-Centrum.
Pesenan bisa ditrima moelai sekarang dan meloeloe pada adres
,Pemandangan” tersehoet.

Sekretariaat ,,G A P I”,
“

PA

TJ

A

R

Boekoe penoentoen

SABOEN

MANDI

hoeat bikin

ftoilet Lym-

Kaos kaki,

zeepen|
harga f0,80, ongkos
0,04, dengan aangeteekend tam
bah £0,20, bisa dapat diadmi-

Band Koelit, Dasi dan pakean
Anak2 TOKO HOAT Senen 175
Bat. C. Telf. Welt. 2894.

Bisa dapat di Administratiet
Pemandangan hookoe masakan

Dari

OBRAL BESAR!
roepa2 Kemedja, Pyama,

Poloshirt,

Sweater,

KOSTHUIS ,,IBOE - SETIA”
Djatibaroe

X No. 54 t/o Rialto

T. Abang tjoema f 10.— t/m
f 12.50 p.m. MintalahjketrangOleh IboeNji

N

21

brosoer

Penerbit: GABOENGAN POLITIEK INDONESIA,
Pentjitak: Drukkery ,,PEMANDANGAN”.
Tebalnja: 80 katja, ditjitak diatas kertas baik dan di-zet dengan
intertype, djadi enak boeat dibatja dan dihiasi dengan tidak
sedikit gambar.
Harga 1 brosoer (terhitoeng ongkos kirim):

an.

Hn

nama

INDONESIA!

nografis
daripada andjoeran GAPI tentang:
INDONESIA
BERPARLEMENT
dalam
rapat ramainja di Djakarta, dan
jang dapat dipakai sebagai pedoman oentoek mengenali andjoeran: INDONESIA BERPARLEMENT.

f 0.10 lagi. Kalau lot-lot tida

habis semoeanja,

menoeroet

8)

FERNAND

with

MAATSCHAP-

Boeat pengiriman lot2 Bah
perantaraan post moesti
tambah boeat onkost kirim: boeat 5 lot atau koerang

WANLGEIR RZ4

HUGH

5,900.—

10.000.—
15.000.—
45.000.—

£ 115.000.—
kantoor dari

NEDERLANDSCH -INDISCHE ESCOMPTO
PIJ N.V.

| RI

80.000.—
20.000.—

INDONESIA!

Parlement
Indonesia telah diandjoerkan oleh GAPI sebagai
socatoe kepentingan jang terbesar bagi noesa dan bangsa Indonesia dalam waktoe ini. Seloeroeh Ra'jat Indonesia haroes
mengenali dan wadjib mengikoeti andjoeran itoe!

Itoelah

Meesterw'erk jarg paling
nidal: dan besar.

2

Soerjosoebroto,

saben hari
Idikasi
'&
@TIGA PERTOENDJOEKAN :
PERTAMA:
djam 5 KA-

dengen
1 UISE RAINER
— FERNLAND
GRAVED
MILIZ,4 KORJUS
The

Mp3 3eked:

ka

»THE
GREAT
WALTZ"

3

bijkantoor:

BATAVIA-C
Kramat 174
te1?.2568 w1,

4

doek Senen dan
Sakiternja, ma-

Ini malem |Pengabisan
Satoe film niwziek dengen
g tjeritaroma.n jarg sanget
bagoes sekali.

T

no

NONTON, hingga banjak jang mesti poelang kombali lantaran tida dapet tempat.
Dan boeat kasi
koetika pada sekalian pendoe-

BEN

—

telr,

ITEM"

f 6,50

ai Ka

Roofdkantoor:
Koe
pn
Beaji 33-P,A,

Betavia-C.

boeat dapetken

Pa

| MANHATTAN
| MERY GO ROUND”

BEA

£ 4,50-f 5,00-f 6,00

Batavia-C.

ia

Kramat 14

gagangnja.

SET

GAGAK

« 3,50 — f 4,00 sampai £ 1250.

dari

besar

jang soeda 2 malem beroentoen dipertoendjoeken
dengen dapet koendjoengan loear biasa dari PE-

ma: £ 250 — £ 3,00

p

Film

TERKENAL.

sampai f 7.00.
Gagang warna-war-

Model ,,N«
Gagang hitam f 2,50

TIONGKOK

malam

Ini malem dan malem2 brikoetnja melandjoetken
pertoendjoekan dari FILM INDONESIA jang paling
SAMPOERNA dengen Bintang-bintang jang paling

4e. Harganja mosrah
sekali.

keterangan, bagajmana toelisannja
haloes, sederng 3tawa kasar. Dan

amal

ITEM

Senen

sa hilang.

£
£

fonds

'40.

Hk

Gagang hitam: £1.50,
£ 1.75, f£ 2.00, f 2.50

warma-yarna

31 Jan.

Uitvoering

dan,ALI dibantoe olefi ratoesan orang lagi.

rata.

hal

CRAVET

SCANDAL”

ANA

2e. Dipakainja enak
dan memoeaskan
keinginannja.
3e. Graveer nama di
dengen
vulpen
gratis — dari itoe
vulpennja tida bi-

0

bermain.

MISS ROBKIAH — Rd. MOCHTAR
EFFENDI! berikoet KARTOLO —

le. Keloearnja tinta
selaloe tetep dan

Pesenan-pesenan Ioear Batavia bisa
kirim rerabours. Ws ktoe pesen minta

FOR

Besok

terkenal

FERNAND

dengan

Vulpen jang paling bagoes

the World

dan

GAGAK

10 tahoen

in

mareka

LOMBARD

soedah

Terbantos oleh banjak lain film artisten jang
tidak koerang djempolnja. Carcle Lombard poen'a
ketjantikan, poenja potongan badan jang langsivg,
poenja kepinteran menjanji dan berdansa... akan
bikin toean-toean penasaran kalau tidak liat...

Garantie

Best

jang

Goena

Batavin.

malam

Toneel

sFools for Scandal"
Satoe tjerita jang sengat menarik hati dimainkan

Oleh Miss NETTY

didengar

ame

Ini

Pertoendjoekkan
satoe comedie film jang sanget
mengembirakan keloearan Warner Bros:

Bandoeng

dapat

Besar

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum.

Oleh Miss MATAHARI

Semoea

Mangga

malam

DODOL DOEREN

Kota

THALIA Bi IOSCOPE

R.

Setiawati.

nistratie

dari

Pemandangan.

TOKO

£0.50 ongkos

DELIMA

harga

franco f 0,04,

Eoekos
GELDSCPIETERTOR-

DONNANTIK hisa pesen pada
aim.
Pemandsngan
£ 050
francg 1004

& f 0,54.

kn

2
| AR

&
YEN

Itoe, jalah tjzapna DJAMOE DJAWA jang symphatiek: jang asli, soetji dan mandjoer, penoentoen sehat- koeat dan tja ntik! Jang soedah mendapat banjak soerat? poedjian dari orang2 jang ternama, sebab chasiatnja jang oetama!
$
La
Keloearan Fubriek Djamoe Indon@sier satoe2 nja, jang ternama dan terbesar diseloeroeh Djawa Barat.
Persediaan tjoekoep compleet dari segala matjam Djamoe2 goena memelihara kesehatan dan mengobati matjam2 penjakit: jang boeat pemakan
:
oa
hasilnja amat memoeaskan, dan boeat saudagar pasti mengoentoengkan.
pada:
gratis
ketjantikan”
dan
kesehatan
,Pedoman
boekoe
atau
djaoeh
lebih
keterangan
Mintalah

Djamo e Indusirie
ea
Ka

2

(3

KANAGARA"-

4
Me EK

Tanah-Abang Heuve 1 12-14 Batavia- Cc.

TAK

Be

SN

2 2

1

Mu

Nabi Deaaa WeMEN

ba

Na

1g

emban Pagi

“

LEMBARAN KE II PAGINA H. :
Bandjir

toesan

terdjadi
lagi. Dengan siapnja pematang maka pendoedoek Kediri bang-

Hadji

biasanja

' Pemoeda Indonesia jang diloe

“4 | tikan gerak gerik pemimpinnja

soedah beroelang2 menjamboet
perdjoeangan menoen

masalah

foet parlement Indonesia, pemoe
da jang dinegeri panas poen tak

Ibing eni adatah kita terima dari
disam

Karangan

ketinggalan.

Menjamboeng.

M esir jang panas.

|

Soesoenan

ini, bakal djadi senasib dengan keraIdjaan2 ketjil itoe poela? Hilang Toe-

|

“Jan jang lama berganti toean jang ba-

roe?
Ka
Apakah pemerintah tinggi Neder2 " Iiand masih pertjaja dengan kekoea-

rasa beloem

akan

nasib

'memikirkan

jang

baroe Lndonesia selamat dari antja-

dan

'kitar

par itoe seperti

kaan

Sa

d
Habsah djadi

'toe

Ostria, Chicoslovakia

boeat Djepoen,

| raja, Albania diantjeloes oleh Italie,
|

' waktoe, kita
3

menolong

harta

Iiand,

pada mata

dan

djangan

mengharap

bekerdja bersama2

ta”

ri Nederland,

bisa dipikoel

lagi,

ngan sangsi

Indonesia

berilah

— berparlement jg. berdasarkan kera'ja
| tan, soepaja rakjat Indonesia bisa
' membantoe Nederland boeat mendja
. ga Indonesia, permintain Indonesia
ini, tidaklah begitoe tinggi, malahan

roe lahirnja,

berparlement.

roe Indonesia

telah tergoeling djadi makanan,

jg.

telah djadi djadjahan) keradjain?

dan

(alat pena

han serangan

telah sama

moesoeh)

oeloeng tikar, djadi djadjahan, dian

es dan

didjadikan keradjaan bo

| DJAWA TIMOER.

mentjela

PIG

tjara mengharap agar semoea keadaan
jang ta' baik diroendingkan dengan te-

—a

rang terangan, djangan

an)

berbisik-bisik

dibelakangan.

Wsteri) G (oeroe):
PG.

Pembi-

tersoerat dia

Setelah

poetoesannja:

maka

oleh

Choetbah

-- 3000 orang dian

si,

perempoean
pembatjaan

Comite

Bom

dari Malang,

sad, reg. secretaris.

Choet-

selesai dikerdjakan.

memboeboeng

bersimaharadjalela

Hari
dengan

-

ke

liton-Veer

(K.P.M.). Pompa datang a

pi soedah

mendjadi

besar. t&.A.Rti-

Controleur,

Commissa-

sangat actiefnja

P.

lang.

Kemoedian

majitnja

an

ang

meskipoen masih moeda, soedah tang ikan Tabli
'| kas memegang perkoempoelan. Penoe Gedoeng
berdo'a: moedah-moedahan PIG. | dijah Di
mengedjar
rapatnja persaudaraan
(
pat djoega manfaat pada ma sjarakat|

seekor

bertempat di
Moehamma-

batan

N.A.

Saoedah

diah Hamzah.
Dan

oleh

diboeat

tetamoe2

diperdengarkan

poela njanjian anak-

anak sekolah desa, sedangkan sebeloem selametan rakjat jang besar dilangsoengkan, boepati Bogor mengadakan pedato dimoeka pendoedoek.
Jang
menghadiri cepatjara pemboekaan
djalan Djasinga — Tenjo
itoe, antara lain terlihat poela regident dan controleur Bogor, adminis-

trateur2 dan employe2 onderneming
dibilangan Djasinga, anggota regent-

schapsraad ,Kepala Provinciale Waterstaatsdienst, Ir O. Werner Sirensen,

Ir.

Jang

lain.

Van

Gendt

(Aneta).

dan

pembesar2

Anoear dan N.T, Mar-

N.A.

Saoedah

Anocar

Oemar diadakan poela membatja ajat
kor'an. Tetamoe didjamoe dengan ka
dar makanan dan minoeman.

Cocktail
di Tel. Betoeng.
Kapal

tein”.

VOETBAL.
S5. V. Oedaja

Pada

| LAMPOENG.

,Bloemfon-

na

|

Hari Senen jbl. dipelaboehan Oost-

| haven berlaboeh
kapal ,,Bloemfontjoekoep menggem | tein kepoenjaan
Vereenigde Nederorang laki-laki dan landsche Scheepvaart MaatschapAne

baroe

dilakoekan

batan itoe melintasi Tjipengaoer jang

memberi sedikit pemandangan bagai
mana kewadjiban kaoem iboe tentang
Agamanja, sesoedah itoe oleh Roes

1 pijen,

jang

djalan

mengalir didaerah itoe.
| Pada
waktoe melepaskan dahaga
itoe wedana Djasinga berpedato. Pem
bitjara atas nama pendoedoek memperingati kepentingan pemboekaan
djalan baroe itoe. Pada waktoe itoe

kambing

rasahnja
koendjoengan
100 og. kaoem iboe. Pimpinan dilakoekan oleh

Makasar melangsoeng- |
arnja
min

(korban)

dikete-

Moehamma-

pese-

melepaskan
dahaganja dengan mengadakan minoem-minoeman. Djem-

achirnja sembahjang mendjadi

Semangat
kaoem iboe MI. tidak
djoega maoe ketinggalan melakoeckan
sembahjang Id Adha djoega di Mad-

btoe ddo 19 djalan
940,

Sembahjang Idil Adha.
Minggoe
21/1-40 diadakan

keta-

“

n lam

pe-

Kacem iboe M.F.

moekan diteloek oedjoeng itoe. Pertolongan dokter tidak dapat meno-

Pilihan Pengoeroes baroe jang dapat |
soeara terbanjak bocat Pemoeka njo-|
Pada
njah Soenarto. Pilihan ini soedah tebenar, karena njonjah Soenarto, | dijal
pat

mengadakan

itoe.

hoeanlah, bahwa-seorang pandoe jg.
paling moeda, bernama Donal, hi-

itoe boeat

sekarang

oleh njonja Van Rossen.
Sesoedah
itoe laloe orang mengendarai djalan
baroe itoe sampai di Tenjo. Dalam
perdjalanan kembalinja, dekat djem-

dan daging kambing dibagi?kan ser
ba sedikit, maka dg. begitoe hadirin
sangat gembira karena beloem pernah dilakoekan selama ini ditempat

A3

rakjat

litie sedang hiboek
njelidikan teliti.

belihan,

jambo-

menerangkan,

djalan

gi tiga
Djasinga — Tenjo — Paroengpandjang letaknja tidak terkoeroeng dan terasing lagi dari doenia

Imam oleh t.H.Joesoef.
Sesoedah sembahjang ladirin sama mempersaksikan tentang penjem-

ree
dekat
Oeleelheus, pada hari
Djoem'at jbl. dibawah pimpinan pemimpin patroeli berenang2 diseboeah
Gedjoeng tidak djaoeh dari Oelkslbermandi

perekonomian

pembitjara

pentingnja

loear.
Pemboekaan

nja

mereka

afi

perhatian jang be-

pergoenakan boeat mengadakan dja-'
lan terseboet ialah dari sebagian
fonds 25 millioen roepiah itoe. Pembitjara mengoetjapkan terima kasih
nja jang sangat kepada Goebernoer
Djawa Barat dalam hal ini. Selan-

da-

memoeaskan.
1 djam

mendapat

pedatonja
memperingati diboeatnja
djalan itoe. Adapoen ocang jang di-

betapa

dan membatja hotbah dilakoekan oleh
t. K.M. Anwar Aid jg. dibahasakan
Indonesia
dengan njata terang dan
lantjar, djoega diterangkan dengan
djelas tentang korban dengan sjarat?

kepa-

BARAT

sar dan dihadiri oleh Goebernoer
Djawa Barat telah dilangsoengkan
pemboekaan djalan regentschap Djasinga — Tenjo.
Dalam
oepatjara
pemboekaan
boepati Bogor dalam

djoetnja

sesoedah itoe Maasirol oleh t.H. Saap

da Aneta, bahwa pandoe2 anak nege-

pantai

Djasinga—Tenjo.
Kemis pagi jang baroe laloe

de-

sembahjang Id Adha di Langgar P.
Lalang jang dikoendjoengi oleh kaoem muslimin jang tidak disangka?
banjaknja. Moelai djam 7 bertakbir

KOTARADJA.

Sesoedah

sesoedah

dibagian

kan dan ketjilakaan manoesia tidak 3

Hari

TANAH SEBERANG

| heue.

koerang

bekerdja

da dan dari mana datangnja api, po-

,

ri, jang sedang mengadakan

pompa

pat dipadamkan, hanja tinggal api
memakan dedak, getah, damar,
Keroegian beloem dapat ditentoe-

t. Zijder

Kotaradja dikabarkan

begitoe

Beroentoeng

oeang,

Ketjelakaan dalam Jamboree.

hingga

anak2

Pemboekaan djalan.

api.

kiri dan kekanan jang mana sangat
dichawatiri Borsumij dan'kantoor Bil
Adsp.

sedang

BOGOR.

orang Tionghoa di Pasar Tg. Pandan.
Angin sangat kentjangnja hingga api

ngan

sampai

DJAWA

ah
roemah dan toeroet djoega goedang
barang?
seperti dedak, beras,
ketela, damar dan karet kepoenjaan

Rapat itoe dikoendjoengi oleh 50
normalisten, anggota dan orang oen
dangan.
i

Dari

waktoe

Pada hari Senen 22/1-'40 djam 1.30
siang telah terdjadi kebakaran 2 boe-

tjoran

di Sabang,

dekat Tjalang. Mereka itoe laloe di
angkoet ke Koetaradja oleh polisi de
ngan kontroleur Tjalang sendiri. Per
loenja oentoek diperiksa.
Kemoedian setelah itoe akan dikem
balikan lagi ke Sabang.

memboenji-

Pembantoe menoelis:
Roemah djadi korban

jg.

anggauta

ada

kapalnja ketika dalam sampan terdiri
Cari 6 orang, telah ditahan oleh po

Tg. PANDAN.

Tabligh Akbar Moehammadijah.

ng masih bertjorak soeram.

Feltz”

6.20 Jang
tjoekoep

kan letoesan 2 kali jang menandakan

didjelaskan poela oleh t.R. Ar

pindah atau berhenti bekerdja dapat
sokongan dari PIG..
“X4
|

|

selesai

diperiksa

kbaran ja

Soedah
beberapa lamanja kapal:
Djerman "Lindenfels” dan ”Werden

la-

bah oleh hatib dari Moehammadijah

Adapoen dijalan mentjapai merapat long djiwanja.
Teman2nja sangat
kan persaudaraan dengan: menjokong berdoeka tjita, sehingga semoea pesanggotanja sebesar f.5 bila kematian ta2 jamboree dioeroengkan.
. Ididalam roemahnja. Poen kalau . ber$
KE
ih
(Aneta)
“salin, poenja kerdja
(mantoe Jav-), |

|

Oentoek
her

pada

dan politie bekerdja

rechtskundige

bersama2

belakang.

Tanah

hari
Sabtoe
pagi djam
mendapat
koendjoengan

Indonesia telah bersedia

dari

di

(Karebosi)

BLITAR.

veld,

boeat membantoe Nederland, bilamana Indonesia telah terantjam.
Harapan
kami jaitoe: INDONESIA BERPARLEMENT
KABOELKANLAH !
(Andjar Asmara D.K.M. Perpindom
14-12-39 |
Cairo).

Asia, dan keradjaan? ketjil

“jg. lemah persediainnja

rakjat

dilakoekan

Koningsplein

ris politie, Kapitein Tionghoa dan De
mang sama datang. Pegawai pompa

tjara ini, ba-

bisa dibela

pang

N.S. tidak boleh memasoekinja.
c.. Lezing tentang woeker dsb. oleh

telah oesang,

oleh rakjat Indonesia dan Nederland

lapar pada masa ini. Di Eropah,

“Afrika,

Dengan

Makassar

pai 24 Maart 1940.

verslag

taradja.

“aa 3

tulair,

vakbond:

rintah tinggi Nederland, soepaja mengaboelkan permintaannja, jang telah diidam2kannja jaitoe Indonesia

keradjain,

an nasibnja beberapa

11,15 malam.

Sembahjang Aidil Adha.

itoe lebih koerang

l
pngen
Matros-matros Djerman dibawa ke Koe-

Hari Raja 'Idil Adha Oemat Islam

verslag anggota. Sekarang anggota
nja 35.
b. sikap P.N.S. terhadap plaatselijk

oe bekerdja bersama-sama
dengan
hanja sederhana sekali, parlement | Nederland boeat membela Indonesia
an
donesia, beloem menoendjoekk
dioesoelkan poela sekali lagi, serta ra'
bahasa ra'jat Indonesia akan terlepas
jat
Indonesia berharap dari pemetolong
akan
an
malah
dari Nederiand,

'a, pada sait jg. penting ini pemerin
tah tinggi Nederland, djangan loepa

djam

Handels-

KOETARADJA.

hari Raja 'Idil Adha. Kemoedian pim
pinan menjoedahi Tablig dengan oe-

Paschen, jaitoe dari tanggal 22 sam-

Jang dibitjarakan:
a.
“verslag tahoenan,

tetapi lantaran rakjat Indonesia ma-

nolong antara Nederland Indonesi

Sanoesi, toean Moeh. Joesoef Sadjago toea non Cooperatie, oe-

han jang dilimpahkan boelan ini dan

Pertemoean P.N.S.
M. menoelis:
:
Hari Rebo 17-1-40 PNS. Blitar me
ngadakan rapat anggota di Balai per
temoean.
Rapat dimoelai djam 9.15
ditoetoep djam 1.

serta dioesoel lagi |

malahan

Diantaranja
pembitjara2 ialah t.
Moh. Saleh, toean A. Moeloek toean

Takbir

en

100 orang jang dioendang dari Telokbetong, Tandjongkarang dan daecahnja.
Selain pembesar-pembesar
negeri
dikota-kota
terseboet, jang
Jatang itoe adalah poela administrateur pelbagai onderneming, dan wakil maskapai dagang dan pelajaran.
Perdjamoean itoe boleh dikata berhasil sekali. Tetamoe-tetamoe mempergoenakan djoega kesempatan jg.
diberikan boeat melihat-lihat kapal
jang
baroe kepoenjaan
maskapai
terseboet diatas, jang keadaan dalam
nja sangat modern. (Aneta).

dilangsoengkan
mendapat koen-

sajang sedikit slang pompa ada kebo

dg. moentjoelnja petitie Soetardjo
jang terkenal itoe. Indonesia berdiri
sendiri. Apakah ini satoe tanda bahasa Indonesia akan terlepas dari
Nederland? Toentoetan ini boekan ba

dja

djamoean minoem

bersetoedjoe-

doeng A.M. school kp. Pisang.
Tablig dimoelai djam 9 malam.

- M.

Crediet-

vereeniging
,,Rotterdam”
di Tandjoengkarang
diadakan cocktail di
atas kapal terseboet. Djamoean minoem itoe dimoelai pada djam 7 malam. Jang datang menghadiri per-

djoengan loemajan -- 150 orang lelaki perempoean bertempat di Ge-

ke-XI di Soerabaja diwaktoe liboeran

karena tidak beralasan, lantaran
“oleh Nederland sendiri sadja dari se | nja,
toentoetan
Indonesia meminta parle|
djaoeh
an
lantar
itoe,
rangan moesoeh
re
ment
ini,
boekan
baroe, malahan dari
ja hoeboengan perdjalanan jg. mema zaman Oemar Tjokro dan Pangeran
dari
' waktoe poeloehan hari

'Nederjand itoe.
— Pemerintah tinggi Nederland

tjabang
Makassar
Tablignja
dengan

ienst” Ka
kepoetoesan akan

mengadakan Rapat Tahoenannja

ini tidak pada tempat-

A. Djajadiningrat

di Phi-

»Vereeniging van Ambtenaren bij den

— dg. ra'jat Indonesia boeat kepenti be- derland, menjatakan rakjat Indone-/
ngan keselamatan Indonesia, dg.
sia memintak parlement satoe tanda
'kerdja bersama2 antara Ind., baroe bangsa Indonesia akan terlepas daja
baha
r
inda
terh
“lah Indonesia bisa
ijoega. Indonesia

kini

5

Inlandschen La
telah mengambil

perto-

semoestinja, bocat membela Indonesia bila telah terantjam.
Dari asoetan pers poetih, jang telah mengeritik pemerintah tinggi Ne-

mengharap ke

a pemerintah tinggi di Nederland,
:
pad

soepaja soeka

di Soerabaja,

Internasionale

o.

toedjoean
dengan 19—20
Januari
1940
oleh
Accirathal-Moestagiem

Rapat tahoenan V.A.I.B.
Perkoempoelan kaoem
amtenar

akan kekoeatan jang ada pada Neder

oleh Rusia.

sangat

baroe

lipina. (Aneta).

|longan keradjaan lain, beloem tentoe
Kalau kita perhatikan apa apa jg. akan menolong Nederland dengan
kita diini

telah terdjadi

Spjjsvetten.

poenjai kedoedoekan djoega

roes pikir mateng-mateng nasib Indonesia itoe, Nederland haroes pertjaja

— dan Polen diantjeloes oleh Djerman
Finland dirampas

akan

tidak

Sabtoe

taranja
kelihatan
500 orang.

soedah selesai.
Paberik baroe ini akan mementing
kan
pembikinan ,,filma”-producten.
Comcern tsb. mengambil kedoedoekan
industrie di Amerika penting sekali,
hampir
sama
dengan Unilever di

lain orang, jang boekan mereka poenja. Oleh karena itoe Nederland ha-

dan Tiongkok djadi keradjain boneka

ada 3

Accirathal-Moestagiem.

malam

Prawirodir-

kan kepoenjaan kita. Ini satoe tanda | Inggeris.
Katanja soedah lebih doeloe memdjaja 'bahasa keradjaan-keradjaan besar i-

Italie, Manchokio

Tablig

menggembirakan

spijsvetten

roes djaga harta orang lain jang boe-

telah
lah banjak
banja dirampas kemerdekaan
“Noti
nja, oleh keradjaan? besar ji

,

Pada

Didengar berita, bahwa plan dari
Amerikaansche Concern oentoek men
dirikan
paberik
Margarine
dan

jang ter-

Perantjis

balatentara

Bendahara-t.

Paberik Margarine dan

Tjina (Anam): boesedia di Indd
jan keradjan-sembo
semboja
matanja ke Indonesia itoe. | kankah
n jang
djadjaha
ai
mempoenj
jang
an2
land
an tinggi dari Neder
AA
kita,
harta
mendjaga
kita
itoe,
“loeas
haroes tahoe, apa jang terdjadi dise | djangan sampai hilang, kita tidak ha'alam ini. Negeri2 merdeka

rang.

Makassar

tjapan

SOERABAJA.

man keradjaan jang selaloe menger-

pembitjara

Moehammadijah

Pada malam Senen jbl. oleh JavaPacific-Lijn, jang diwakili oleh N.V.

djago

Tablig
Akbar
disoedahi dengar
oetjapan Takbir djam 11 malam.

Ali Sastroamidjojo,
Soebaron, Penoelis-

itoe.

Indonesia

dan tambahan

seorang

KetoeaMr:
Wakil Ketoea-t.

Soepardan. Alamat Secretariaat: Celebestraat No. 5, Madioen.

lemah itoe, Nederland djangan
... pemerintah tinggi Nederland, soepa- serba
pertolongan keradjaan».. ja Nederland soeka bekerdja bersa- pertjajaanakan
jang ada disekeliling
lain,
keradja
” 'ma-sama dengan rakjat Indonesia.
seperti balatentara
itoe,
ia
Indones
rapat
Dan soeka memberi kepada
di Singapore,
tersedia
Indonesia Parlement jang berdasar- Inggeris jang jang ada di Philipina,
tra
balaten
kan kerakjatan dengan djalan inilah atau

jar didjalanan kapal Java-Pacific.

djoed dan maksoed pembitjara2 ialah tentang
ketinggian ni'mat Toe-

mentjoekoe-

menjerang

sa-

dan toean Ahmad

salah

mah

djo dan pembantoe terdiri dari tt.
Soepraptosoekonto,
Soemardi
dan

'Pemerentah tinggi Nederland, haroes

Matoetoe

»ANTARA” mengabarkan, bahwa
beberapa hari berselang dikota Madioen telah didirikan persiapan tjabang
Gerindo dengan pengoeroesnja seper-

t. Soekar,

Ii, dan tidak berarti apa-apa bagi ke

Iradjaan jang

tja-

Daeng

'Djago toea Moehamma-

Makaraoesoe

moeda

ti dibawah ini:

y Itan balatentara, jang sekarang telah
— tersedia di Indonesia?
Ini kami

Pengoeroes persiapan
bang Gerindo.

Dahoeloe kapal itoe berlajar didjalanan
laoet Holland-Afrika, Tetapi
oleh karena? keadaan international
jang genting ini di Eropah, kapal
itoe boeat sementara waktoe berla-

jang menandakan

dijah Makassar,

| MADIOEN.

nasib Indonesia sekarang

Apakah

Soeleman

lah seorang

perkaran di Peman-

| dangan j.l., bahwa jang wafat pada ha
ri
6-1-40 sdr. SOEKINAH namanja.
Djasanjapoen dikalangan JIBDA. soedah banjak. Misalnja tatkala Jibda ada
ikan
excursie ke Panataran beliaulah
jang pegang pimpinan. Harapan jang
- masih dialam doenia, agar rochaninja
jang mendahoeloei poelang kehadirat
TOEHAN dapat tempat sesoeai dengan
.amalnja.
:

2 kali bom,

Tablig dimoelai, djam 9 malam.
Diantaranja pembitjara2, ialah t.

kedjalan besar tida

| ga lekas dihindarkan dari bahaja bandjir.
:
Bekas ketoea JIBDA.

ar negeri senantiasa memperha

| aja kita batja dalam pers
|. “Pemoeda ita dinegeri dingin

meloeap

sa miskin sekarang boleh dibilang selamat dari bandjir. Moedah-moedahan
'dilain-lain tempat keliling kota djoe-

| 3RDIKIT KETERANGAN:
| jang ada di Indonesia. Bantoean
dari mereka jang beroepa kara“ngan dan saran tidak koerang-

Tablig Akbar dimoelai dengan le-

Karena
pematang
ditepi soengai
Brantas kini siap, maka bandjir jang

hari

—

T. V, 0. 0 —1.

Minggoe

jang

laloe

| telah dilangsoengkan
pertandingan
| kedoca V.C. terseboet diatas, bertem| pat di Voetbalveld Tjiampea.
S.V. Oedaja dari Leuwiliang mengeloearkan kesebelasan jang tak

dapat dikalahkan mentah2, sebaliknja T. V. C. Tjiampea poen menge- |

loearkan kesebelasannja
dipertjaja djoega.

jang da

-

(Disiarkan

oleh. ,,Antara”)

IV (Penoetoep)

pergacelan

(DIRI SENDIRI.
kedja-

pertaliannja

PAKAH

4

oea
dengan2kemaKoe
di ' ini deng
dian2
|'oentoek ' mendjadikan

esis itoe mendjadi bahasa satoe2njinia

dari bangsa kita? Kenjataan2Tn
mencendjoekkan bahwa ta ada
na pi
jang sanggoep menindas
“ses
ksa
mema
oeitoer lain,
oe
koelt
e
cato
seso
k
eloe
merm
bangsa

dan jang asing baginya,

lain

jang
jang Siaadalah soeatoe pekerdjagan jang
made
sia. Barangkali ada oran

nesia
"mengatakan bahwa bahasa nIndo
socatoe

“ikoe tidak bisa dinamaka
Tentoe sadja
bahasa jang sasing”.
rakjat

tidak! Akan tetapi riwajatnja djalan
nesia tidak sama dan

Indo

“jang .ditempoehkan

berlainan.

ada

keba“ Ftasil dari satoe2nja ini ialah
n?
djaa
kera
ngoenan dari beberapa

dari beberapa bangsa2 jang
djadi
koelberlainan dengan bahasa Gan
bern
upoe
wala
sama
tidak
jang
toer

Kedatangan bangsa barat

dekatan.

Be-

dari pemerintah

dan pendirian

kelanda jarg sentra! memberikan
arah
ini
pada perdjalanan sedjarah
jang lain. Walaupcen demikian bang

S32 itoe tetap tinggal seperti sediakala, djadi tetap bangsa2 ini n.memSer

poenjai bahasa2 jang berlaina
tebaliknja pemerintah Belanda ini

m
lah menjebabkan keinginan dala
.
atoe
bers
oek
Indonesia oent
rakjat
oenn
gina
kein
kian
Dipandang demi
tosk bersatoe jtoe, daja cepaja o€toek mengadakan satoe bahasa per-

' satocan ialah disebabkan dan dikoekarena

atkan'oleh

Keinginan

toe netara.

noe-

pendoedoek

santara Indonesia diam

didalam

sa-

ini kelihatan

dalam pepatah: bersatoe kita tegoeh

bertjerai kita djatoch. Bahasa Indoalat

nesia itoe djadi hanja sesoeatoe
ertalian, jaitoe alat oentoek mendeApa
ikatkan rakjat masing-masing.

bahasa
akan
hasa

ini nanti dikemoedian hari

mendjadi bahasa nasional, badari natie Ind. ta' ada orang

jang bisa mengatakan:

lagi poela ti-

“Jak ada perloenja oentoek mendahoe

loei kedjadian2 jang beloem terdjadi.
Pemilihan hahasa Indonesia oentoek
bahasa persatoean itoe sedikitpoen

ta' bergantoengan dengan apa jang

moesti terdjadi dengan bahasa2 daebahasa2 jang mendjadi darah
rah,
dagingnja rakjat kita masing-masing

bertindak dengan keMinas, Ha
ras terhadap koeltoer2 bangsa ini,
tidak akan berhasil, seperti kita te“lah lihat di Eropah dan menoeroet
pemandangan saja tidak ada alasan
oentoek mengatakan
sekali
sama
ah ini ada lebih
Erop
at
bahwa rakj

setia dan lebih tjinta kepada koeltoer

dan bahasanja, daripada bangsa In“donesia terhadap koeltoer dan bahasanja. Soal ini djadi begini: atau kita
kemeekakan bahasa dan koeltoer Indonesia dan kita tidak perdoelikan ke
adaan sebenarnja, jaitoe tidak mekepada bahasa2 dan koelmandang
kita mengada, atau
jang
toer2
r
ltoe
dan baha-koe
toer
koel
ati
horm
ini dan kita madjoekan
ca-bahasa
djalan tidak ada,
Lain
satoe2nja.
Terang bahwa
lih.
ti
memi
'moes
kita
pilih ialah djalan
jang kita moesti
jang kedoea, jaitoe kita haroes meng
hormati dan memperbaiki koeltoerkoeltoer jang ada, karena memilih
djalan jang pertama berarti memba-:

Apakah

antara

rakjat.

terseboet.

sia-sia

kan

ini

belaka,

karena

itos meraberi-

itoe dengan

tangan

lain!”

bangoenkan
tidak bersama dengan
bahasa-bahasa daerah-daerah ialah
tak lain dari satoe barang bikinZan,

mengwoedjoedkan

tjita2

jang

hanja

lain

dari

rang ini melepaskan
an ini.

Inilah

proses

persatoe
”$

sebab jang mendorongkan

saja mentjela pendapatan, jang mengatakan bahwa hanja bahiasa Indonesia jang penting.
,
DIHARI

JANG

AKAN

Djika
sekarang saja menarik kesimpoelan darioeraian tentang soal
ini, dan memastikan kewadjiban jang
terletak diatas bahoe kacem boeroeh
dan kaoem intellek dalam zaman jang
akan datang, maka kewadjiban ini

ada bersepa demikian.
1.
Memadjoekan dan
kan bahasa Indonesia.

membangoen-

2. Membahagiakan dan
nakan bahasa daerah.

menjempoer

Pergerakan ini perloe dikerdjakan
bersama-sama: jang satoe tidak bisa
kita kemoekakan atau kebelakangkan
karena bertindak demikian kita tidak
sadja
meroesak nasib dari satoe atau doca bangsa, melainkan dari se-

loeroeh bangsa Indonesia,

dari tanah

secemoemnja.

Djalan jang terletak dihadapan kita ini adalah terang dan saja jakin
bahwa semoea orang Indonesia, tak
perdoeli

kejakinan

“atau

hahasa
karena

“Indonesia tidak
bahasa

diperbaiki,

Indonesia

ialah

ba-

hasa pertalian antara rakjat-rakjat
Indonesia. Djika djembatan ini tidak
ada, dari manakah kita bisa membawa, dan mendatangkan alat2 oentoek
membahagikan.
bahasa-bahasa daerak-daerah.
Seteroesnja memadjoekan bahasa daerah tidak bersama de
ngan bahasa Indonesia, berarti menambah ' isolasi dari
rakjat-rakjat
Indonesia dan meroesakkan

persatoe

an rakjat kita. Tentoe sadja pendapa
tan ini haroes dibantah dengan sekoe
at-koeatnja. Seperti dilihat kemadjoe
an ini moesti didjalankan bersama2.
Djadi ini tidak memberikan dengan
satoe tangan dan mengambil lagi dengan tangan lain apa jang diberikan.
Menoeroet.
pemandangan saja peribahasa
ini tjotjok dengan keadaan
sekarang, dengan politik pemerintah
terhadap
Pergoeroean
Rakjat
sekarang. Pemerintah mendirikan sekolah-sekolah rakjat dan memadjoekan bahasa-bahasa daerah, akan teta
pi sebaliknja pemerintah memberhen

tikan pergoeroean dalam bahasa Me-

ki

teori sadja,

Mbgan. bertindak darnikian, dimas

mengakoei dan mengwoe- | djoekan ,,Volksverband”, akan tetapi

aan

Seng

5 “

Tt

a.s

'igamanja,

bisa dan haroes' ekerdja bersama-sa
coenan nasional ini.

REA AAA
NIK

f 2,

P3

it

PER

Ini waktoe, persatoean terseboet

Ya

ATU

SAN

“ga

NTA
(SI
S

:

KOETOARDJO.
Keanehan

Pengangkoetan
UN

da, itoe menoeroet
namanja

keterangan

keterangan

diseboet:

kami

sedjati,

,,Mahana

atau

Herrw.
(Herrouw, inilah perkataan
Ngawioed jang beloem pernah dikenal orang).
Itoe Mahana terdjadi dari Silir-si1 (Horhur), ialah angin-angin tinggi jang dapat mengadakan gas, kilat,
gledeg, api, besi atau batoe bernjala
dan sebagainja, jang mendjadi arti
besar oentoek doenia seisinja!
Misalnja Mahana djatoeh diboemi
mengenai kerbau, maka matilah kerbau

itoe dengan

seketika.

Mahana

adalah

am, ialah jg. telah kelihatan

Mousidi Beta-

wi seperti api-bola. Mousiam ini bera
sal dari Silir2 djoega adanja, tetapi
kalau ini djatoeh diboemi oempama
mengenai kerbau atau orang, ta'akan
terasa apa-apa dan ta'mematikan.
Mousiam adalah tiga matjam:
1. Sawasa
2. Majata

(Hoemaxd),
(Zouzaxd),

3. Rahana (Heron).
Salah satoe dari ini sering kali
djatoeh di boemi, seperti djoega jang
terlihat

di Betawi,

ini berarti, bahwa
dan

jang pada

pada

disekelilingnja,

masa

negeri

itoe,

akan timboel soe

atoe kedjadian jg. penting dan berar
ti besar
moemnja

oentoek
pendoedoek seoejg. perloe dan jg. sharoes-

nja diperhatikan benar2 bagi manoesia.
Tanda-tanda
adjaib
jang
aloes
dan penting dimasa ini, apakah hanja
Herrouw dan Mousian? Tidak
akan tetapi boemi bekerdja (gempa)
Sus0us0r) ('PON-40Js)
tuwejoj weyne)
bersin (meletoes), kali melocap (ban
djir,
akan
tetapi, terserah bagi
jang merasa dan memikir seperloe.nja.

“"TELATJAP.
Pekerdjaan

oentoek

kebangoenan

nasional ini ada berat sekali bagi kaoem intellek jang mempoenjai pendiMereka

ini oleh karena.

dan bahasa daerah dengan teliti. A-

soecatoe

“ilmoe . pengetahocan

dan

koeltoer tinggi. Saja jakin,
bahwa pengetahoean ini tidak akan hilang dan sia2, djika golongan intellek
ini mengerti dan tahoe mempersatoekan dan mentjotjokkan apa jg. dipeladjarinja

itoe

dengan

keboetoehan

rakjat dan tanah air Indonesia. Tidak
ada orang jang tahoe dan jang bisa
mengatakan, apa
zaman jang akan

jang tersimpan
datang. “

di-

Pada ketika ini di poesat Eropah
meletoes meriam-meriam dan setiap

hari bahaja bertambah besar bagi
rakjat jang ingin perdamaian, oentoek tertarik dalam djoerang pepera
ngan dan kemelaratan itoe. Kewadjiban jang terbesar pada masa seka-

rang ini ialah mendjaga soepaja negeri dan rakjat kita tinggal diloear

pertempoeran jang
mendjaga
socpaja

djahanam
ini,
tanah air kita

tidak dirvesakkan oleh peperangan,

karena
pekerdjaan pembangoenan
tanah air hanja bisa dilakoekan da-

lam oedara perdamaian,
Akan tetapi
Y
walaupoen kita tidak tahoe bagaimana kita dihari nanti akan beroepa, ki-

ta jakin bahwa keadaan jang roewet

sekarang ini tidak akan tetap berla-

koe. Kita jakin, bahwa pada sesoeatoe

hari rakjat akan berdjabatan tangan
dan akan
menghantjoerkan segala
rintangan-rintangan jang

penangan
an."

membikin

sekarang bermoesoe-

djoedkan
hak-menentoekan nasib tidak ,,Indonesisch verband”. . Apa“ sendiri dari bangsa-bangsa, hak jan
kahih kemadjoean bahasa? daerah ini
Kontak
dari rakjat
ronja
didalam - tahoen-tahoen ' jang be-| tidak bertentangan dengan tjita? ki- akan bertambah ' Pu seante
dan dalam.
'Jakang ini disingkirkan sama sekali 'ta oentoek membangoenkan sesocatoe Tak ada orang jang bisa merintangi
“Oleh pengandjoer2 tak mempoes tanah air jang bersatoe dan jang ko- rakjat-rakjat itoe bekerd
ja bersama2
injai tanggoengan
djawab, oleh ps
an Sama sekali tidak. Kan 1 dan membangoenkan TG,bersama-sama
1 ngandjoer2 jang djahanam.
Ada lagi nah air jang koeat dan jang bisa hi- sesocatoe masjarakat baroe dan ke'satoe faktor, jang seringkali diloepa, doepdaan sempoerna hanja bisa di manoesiaan baroe,

Terdapat

mati ditepi laoet.

Seorang lelaki Indonesier pada ha
ri Minggoe jbl. terdapat soedah mati
di pesisir segara kidoel.

Orang
terseboet laloe diserahkan
pada
dokter dan teroes dioperatie,
oentoek
diketahoei sebab-sebabnja
itoe kematian. Menoeroet pemeriksaan lebih djaoeh, og. itoe ada mampoe
njai penjakit ajan.
Persatocan Pegawai

Bagerbedrjjf.

Atas oesaha t. Soekra, pegawai
baggerbedrijf jg. ini waktoe bekerdja
di sini, telah bisa didirikan seboeah
persatoean diantara teman sedjawat
nja.
Persatoean terseboet jalah bermak
soed mengadakan wang tjelengan dan
pertolengan.
Pada rapatnja jang pertama, ada
dioendang t.Abdulkahar oentoek ber
bitjara tentang maksoed-maksoednja
persatoean, dimana ada hadlir tidak
koerang dari 80 pegawai baggerbe
Grijf.
Ada
sesoeatoe pepatah jang berboenji, bahwa
manoesia itoe tidak
mengerti satoe sama lain, oleh karena mereka mempoenjai bahasa jang
berlainan. Arti jang sebenarnja ia-

Wargo

Apakah

salahnja,

djika

bangsa

kita menggoenakan poeloehan bahasa, asal sadja semangat dan tjita2
dari rakjat itoe ada sama!
“Kita tidak perloe bersoesahkan ha
ti, djika kita mendengar rakjat kita
jang 67 miljoen itoe, bernjanji dalam
bahasa-bahasa

jang

berlainan,

kare-

na lagoe jg. kita dengar itoe, ialah la
goe kebangsaan, njanjian jang mempoenjai satoe melodie dan satoe motief, jaitoe:

donesia
njal

persatocan

dan

tanah air In-

kemakmoeran

rakjat-

Wandowo.

,»Wargo Wandowo” jalah seboeah
moderne ketoprak gezelschap, ini wak
toe ada bermain di sini, sehabis main
di Banjoemas.
Soenggoehpoen
terkadang
terhalang oleh hoedjan, tetapi perhatian
penonton ada tjoekoep karena tjeri
tanja mengambil dari boekoe-boekoe
karangan
orang Eropah dan babad
babad tanah Indonesia jang menarik.
Sociteit ,,Langen

Hadi Projo.

Malam
Mingoe j.l. soos terseboet
telah mengadakan rapat anggota oen
toek membitjarakan roemah tangga
soos dan memilih bestuur baroe. Be
stuur lama meletakkan djabatannja,
tetapi terpilih lagi.
Adapoen menoeroet

nan

sekarang

koet:
Ketoea,

toea,

R.

pilihan, soesoe

adalah

sebagai

Bardjoatmodjo,

R.M.

beri

wakil

ke

Soepadjo, Secretaris, R.

Abdulkahar,

Penningmr.

R.M.

Soer

jadi dan commissarissen R.I.S. Danoe
atmodjo, R. Soemojo, R. Iswadi, R.
Mardio, R. Djojosoewarno, R. Soedjo
no dan M. Wirjohartono. Dalam soe
soenan ini hanjalah tt. R. Bardjoatmodjo dan R. Soedjono jg. baroe sedang lainnja ada bekas bestuur lama.

Boleh kita kabarkan, bahwa t. Bar
djoatmodjo adalah Patih di sini jang
baroe sadja pindah dari Semarang.

POERWOKERTO.
Clubhuis baroe.

Persatoean
Soepir - Indonesia
(Persi)
telah menjewa clubhuis di
Tiparweg Berhoeboeng dengan itoe,
maka Parindra dan Surya Wirawan
kini

telah

menggaboeng

mendjadi

satoe dalam clubhuis tsb. dimana sedjoemlah orang 125 dapat masoek
dengan moedah. Malam Minggoe j.a.d. ini, clubhuis akan diboeka setjara
resmi, dengan mengadakan gending
Gan sinden.
P.P.S.T

S.D.S.

Atas oesahanja PPST bagian SS,
selang beberapa hari telah didirikan
tjabang
PPST bagian SDS, dengan
beranggauta
60 orang.
Soesoenan
pengoeroes

Ketoeal

terdiri

dari:

.:.... T.

Kardjono.

Ketoea

ran T.
Parman. Penoelis 1...... TP.
Sardiman. Penoelis 2...... T. Warta.

Bendahari....... T. R. Sardjono,
sedangkan para pembantoenja toean2
Hardjosoewito,

Wirjosoemarto

Misngad.
Alangkah baiknja
ini dapat bersatoe

dan

bilamana PPST
clubhuisnja de-

ngan Parindra dan Persi, karena cinb

huis tsb letaknja dibelakang
SDS.
Bibliotheek

Atas
clubhuis
bliotheek
boekoe2

station

Wirawan.

oesahanja Adhisoekmo,
di
Parindra akan diboeka
bioentoek oemoem.- Djoemlah
tidak koerang dari 200 boe-

ah. Konon akan dipoengoet oeang se- - '
waan sekedarnja

dari para penjewa.

Sembahjang Aidil Adha.

Oleh Moehammadijah Poerwokerto telah dilangsoengkan sembahjang
aidil adha di sportterrein Glempang.
Pada hari Sabtoe pagi j.l., sedjoemlah 500 orang berkeroemoem dilapangan

Parindra

dan

Persi,

karena

dipotongnja se€kor. sampi
kambing oentoek korban.

lah, manoesia itoe telah bermoesoehan satoe sama lain, tidak boleh ber-

lainan bahasa,
melainkan oleh apa,
oleh tjara dan
oleh semangat apa
jang dikatakannja. Djadi jang penting ialah teroetarma tidak mengadakan bahasa jang sama, akan tetapi
mentjari semangat jang sama. Inilah
jang penting boeat tanah air kita di
waktoe sekarang. Kemadjoean dari
bahasa-bahasa Indonesia tidak akan
meroesakkan
persatoean tanah air
kita, asal semangat dari rakjat ada
sempoerna,
asal rakjat digerakkan
oleh perasaan kebangsaan
Indonesia.

goela,

Pada ini minggoe ada datang seboe
ah kapal dari keradjaan Griek, ss. RO
KOS.
: Kapal terseboet datangnja ke sini
akan -mengangkoet goela dan akan
memoeat kira-kira 3000 ton.

'alam.

Seorang pembantoe menoelis:
Keanehan 'alam termoeat di ,,Pemandangan”
No. 14 dd. 17 Januari,
adanja api sebesar bola, jang terlihat
di Betawi, kami mengatoerkan keterangan ringkas dari itoe hal sebagai
berikoet.
Meteoor jang diseboet orang Belan
jang didasarkan

soedah mempoenjai 70 anggota, dima
na t. Soekra jang mendjadi ketoea
nja,

TENGAH.

DJAWA

Sematjam

DATANG.

kan tetapi
ada soeatoe ' kehormatan jang terserah kepada golongan
ini.
Oleh - pendidikannja ' kaoem
intelek
ini -mengenal
“peradaban
dan.
.koeltoer bahasa barat,
se-

djika ba-

djari bahasa dan koeltoer akan tetaterseboet. 'pi kepada mereka tidak dikasihkan

teori jang telah dikalahkan oleh prak
tek. Djalan kedoea ini sebetoelnja

persa-

Gjoekan dan dimatengkan

| kesempatan oentoek
memadjoekan
jang Seminlan
nja | koeltoer, ini karena mereka tidak di
ri kesempatan
oentoek mengenai
djika djalan jang ke
Nela
setanah air jang
ditoetoep,
karena pendapatan

pertama

ngan kita bisa pastikan bahwa

toean makin lama makin besar baha
ja peperangan jg. mengantjam seka-

dikan barat.

Masjarakat
bisa tertjapai

doea

semoea lapa-

pendidikannja, sedikit banjak soedah
terasing dari rakjat Indonesia. Oleh
sebab itoe kewadjiban pertama ialah
oentoek mendekati lagi rakjat ini dan
ini hanja bisa, djika kaoem intellek
ini mempeladjari “bahasa Indonesia

manoe

oentoek

betoel. Di dalam

kearah

bahasa itoe tidak berakar didalam'
bahasa-bahasa daerah. Product demikian malah
akan mendjadi keritik
dan hinaan dari ahli-ahli bahasa dan
orang-orang lain. Penetapan ini djce
ga betoel djika dipandang sebaliknja.
Bahasa-hahasa daerah tak bisa dima

sekarang jang” pe
lajoe. Artinja tindakan ini ialah tak
maian. Dimana
noeh bahaja ini, mendjadi kewadji- lain dari pada kepada rakjat diberioentoek mempelabanlah bagi tiap-tiap orang oentoek. ikan kesempatan
sekeras-kerasnja,

sekarang. berdjalan

jg. lebih baik tida' dilahirkan, karena

sia bisa hidoep dengan dalam perda-

berdjoang

jang

nasional In-

donesia itoe bahasa jang tidak diba- |
ngoenkan dari kekajaannja bahasa2
daerah? Bahasa Indonesia, jang
di

dan penghidoepan

masjarakat dimana

sikap

Saja kira pergerakan

dari perbendaharaannja bahasa Djawa, Soenda, dil.? Apakah bahasa In-

orang lain, serta pembangoenan dari
sesoeatoe

,,hbahwa

Kemadjoean
dari bahasa Ind. di
sampingnja kemadjosan bahasa Diawa, dil. tidak bertentangan. Malahar
kemadjoean
dari bahasa Indonesia
itoe tidak akan moengkin djika kita
bersama dengan itoe tidak memadjoe
kan bahasa-bahasa daerah terseboet.
Oleh karena apa? Oleh karena bagaimanakah kita bisa memadjoekan ba
hasa Indonesia, dari manakah alat?
oentoek membangoenkan bahasa ini
moesti datang djika ini tidak berasal

gaimana djosga loehoernja ideal ini,
ideal jang setinggi2nja ialah meng-

hak-hak

diatas:

kan barang sesoeatoe dengan satoe
dan menarik kembali apa jang diheri

noesia itoe mempoenjai tjita-tfita ba
hormati

dari bahasa2

(jaitoe sikap pemerintah
oentoek
mempeladjari
bahasa-bahasa
daerah) berarti
menjingkirkan propaganda dari bahasa persatoean, soe.dah semoestinja: djika tidak demikian segala
daja oepaja
ini akan

djoega ma-

Apa

-. kemadjoean

daerah
ini tidak
bertentangan dengan kemadjoean bahasa Indonesia?
Atau oentoek mengoelang perkataan
prof. Berg, didalam
pidatonja jang

keroesoehan dan kesoesa-

ngcenkan
han

MEMADJOEKAN
BAHASA. DAERAH
BEBAGAI DASAR MEMPERBAIKI
BAHASA INDONESIA.

Soeatoe tanah air Ind. jg, didiami o
leh rakjat? jang ta' mempoenjai hak
centoek
menentoekan nasib sendiri
akan
beroepa soeatoe gedong besar
jang berdiri diatas pasir, soeatoe gedong jang akan djatoeh dan hantjoer
djika ditimpah oleh angin keras. Dja
toehnja 'repoeblik Polonia ada satoe
tjontoh bagi kita semoea.
donesia

aa

hidoepnja menoeroet pen-

dapatan dan kemaoeannja sendiri2.
kan, apa sebabnja dengan bahasa daerah kita bisa mendekati rakjat terbanjak, bahasa jang dikenal oleh me
"Lreka itoe. Hanja dengan bahasa daerah rakjat itoe hisa dibikin insaf
hanja dengan alat ini tjita-tjita dan
pikiran-pikiran
baroe bisa dikenalkan
kepada
rakjat
terbanjak:
Oleh sebab itoe perloe kita berantasi
boeta hoeroef
diantara masa jang
terbanjak ini. Hanja dengan bahasa
ini kita bisa memboekakan mata rak
jat dan menarik mereka kedalam ba
risan nasional, sehingga pergerakan
nasional tidak lagi tinggal kepoenjaan dan lapangan golongan2 jang ketjil dari rakjat Indonesia.

eh 2

|

1

club

dan

14

Partydag Parindra.

Hari kemis malam tg. 24/25 Januari, Oleh Parindra akan diadakan partaidag dengan mengoendang beberapa perkoempoelan.
Tempat oentoek
itoe ditetapkan di Clubhuis, Sehabis
itoe

gauta

akan dilangsoengkan rapat ang- .

oentoek

memilih

pengoeroes

baroe dan oesoel2 ke congres.

SOLO.

Pemboekaan Batoe Piagam.
Hari Djoem'at jbl. di Solo dilang

soengkan oepatjara penjerahan batoe

piagam. Adapoen batoe piagam itoe
adalah pemberian Pemerintah Hindia

Belanda

kepada Seri Soesoehoenan

berhoeboeng dengan 200 tahoen ber
dirinja keradjaan Soerakarta' Adi
ningrat.
x.
:

Oepatjara itoe mendapat
per
tang "basah: Baik de
Man
geri, baik dari pembes
Ni

' Pemboekaan batoe piagam
kan oleh Ratoe Palbobtewono. dilakoe ah
TEE

mean maanaa

(Aneta).
ya

AE
TEEKA

ndon-sia

rapat Konperensi Keboedadi Leiden dalam boelan Nov, 1539

ai

8 dna

&“:

Frab

ot. Tamz il dalam

an)

Sa

nah itoe hidoep dalam kesenangan
dan dalam perdamaian. Kesenangan
dan perdamaian ini bisa ditjapai djika bangsa Djawa, bangsa Soenda, d.
LI. mempoenjai dengan sepenoeh?nja
»techt
"van selfbeschikking”, jaitoe
djika' bangsa?
“ini mempoenjai hak
dan kesempatan oentoek menjoesoen

ig,

dapat djika rakjat2 jang tinggal dita-

PA

hasa dan masjarakat

Jaa PL

(LEMBARAN

menta tajann

SepInrAS Lator: : ame

Jatas

jek

Pena

Tan

NI

PAGINA

HI.

RAN
ANAK
SARON RM Gas

8

kissah kongres P.S.LI.
|
ke-95:
a01

Di Sriwidjoja,

terlangsoeng

tg.

20 Jan.

1940

DAFTAR KEPOETOESAN SERTA KETERANGAN SEKEDARNJA
1. Indonesia ber-parlement.
Sikap PSII terhadap kepada
toentoetan INDONESIA BER| PARLEMENT dengan geestelijke mobilisatie, berpoeasa 1 hari
| “pada hari Ahad tanggal 9 Moe“.harram

maan

(Assjoera)

1359

bersa-

dengan tanggal 18 Febru-

“ari 1940 dan pada malam harinja
sesoedah djam 12 mengadakan
sembahjang tahawoe' (soennah)
“2 raka'at, jang pada waktoenja
sesoedah
roekoe'
jang kedoea
membatja do'a goenoet. Sembahjang
itoe bisa dilakoekan
sendirian ataupoen setjara ber-

ma'moem.

roes melajang djiwanja, djoestroe
oe tempo lagi hoedjan
gede dengan

-

ringi oleh boenji halilintar njang

&

£

Keterangan:
| Betapa hebatnja gerakan ra'jat Inlonesia pada masa ini berhadapan
| lengan toentoetannja menoedjoe ke-

jat!

(0 Indonesia molek, kaja dengan se
3
FE

ig

N

“sada

oenia

seloeroehnja,

akan

o.ada kedjadian2 njang soenggoeh| soenggoeh boekan dalem tempatnja!

Aom belon ada bini, apalagi anak-

anak, tetapi kaloe denger atawa ba

| tja kabar njang begitoe matjem,

— tambah-tambah kedjadiannja dalem

soenggoeh

darah kita sendiri,

betoel-betoel keterlaloe-

sar dan

Andai kata Kapten Bedjat mengamasjarakatnja njang

takan bahwa

San

. bobrok, katakanlah sebab-sebabnja,

6

dan apa obatnja

ig

MA

Kacem

jak
5 banjak

Ada

Serdadoe njang sedih,

AOM BELENGEP.

Itertoea di boemi Indonesia ini, tidaklah

iboe bangsa kita memang

dibawah beringin, ada

poela soeka

ketinggalan

dalam

menentoekan sikap
dan
terdjangnja berhadapan dengan Indonesia ber
Parlement terseboet.

Di sampingnja wadjib jang mendjadi toentoetan pada dhahirnja, ja'an, jah, malah biar da- ni menggerak-sertakan
segenap
laSendiri djoega kaga' le- | pisan ra'jat Indonesia ke arah tersbab roemahnja kebanja- seboet, wadjiblah poela sebagai san-

toenja ia sedang maoe djalan kepasar

Kalau dia kaja, misalnja, tentoe rja ALLAH Ta'ala, dengan niat dan
kalau soedah sampai boelannja, dia azam jang tawadhoe', memohonkan
nggak pegi-pegi dari roemah. Tapi, perlindoengan-NJA sampai tertjapai-

| jah, oemoemnja iboe-iboe kita, kalau

nja segala sesoeatoe jang digerakkan
kaga” kerdja, roemah tangganja ko- aleh ra'jat Indonesia pada cemoem,
tjar-katjir, sebab. baboe kaga' ada,| nja itoe.
'Dijadi,
boekan
gerak-lahir.
jang
djongos nihil, toean roemah tjari
boeta beralaskan kepada nafsoe moer

—

Dus: biar gede

kandoengannja te-

kog

ada

kedjadian begitoe,

bobrok.

tObatnjal
2
“ena

Bedjat sendiri

memperbaikin,
kaga”

bisa,

tapi

sebab

|

bang
moesti

itoe.

' Begitoelah sampai permainan
di

gerak-la-

mobilisatie”
itoe
atas pergerakan
dan Pernoedanja.
Kartosoewirjo c.s.

Taudjiri,

Kartosoewirjo,
Akis,

wan-kawannja

Kamran

H. J.

dan ka-

telah dikseatkan

dengan
134
soeara: 9 soeara
minta dibitjarakan kembali, se-

terang

toek. T. V. C. Tj iampea.

. S. Siliwangi — P. $. Garoeda 5 —'
Ialoel "
Pada. hari Minggoe jang . lal
rogramma Competitie
' Persibo, me-

netapkan jang haroes bertanding jaitoe P. S. Siliwangi Versus P. S. G
Garoeda ta' ada jang mc

: djoeapoen, sedang p.

iwangi segenapnja telah be

dengan kepoetoesan j

|

dengan angka
Dalam

k

“ini, perloe djoega

'menjesel”. Moed

Garoeda

Ke

dila

“dikalah
en

ep

minjak

Sai

maka

aksi-serantak
ngan

dengan beberapa

jang

dilakoekan

tenaga-kekoeatannja

de-

kedoea

menganggap

pada

masanja

seloeroeh

oentoek

lapisan

dan

men-

barisan-

nja, bahwa
dengan berkah badan?
perpoesatan
sebagai MIAI dan GAPI itoe, dengan sendirinja tersirnalah

,,kepintjangan”

pergerakan
Amin.

itoe

dalam

adanja.

masing2

YV. Anggauta D.P. dan L.T. baroe.

irisan Dewan

di

Partij)

dan t. Kam-

' maoepoen kawan - gadoe- “Iran
j
L. T.-PSII.
dalam kalangan sendiri jang |
megat Naga
2
boes2kan hawa-ang-|v Madjallah-minggoean
dan Perpoestamengkoeda2kan Par
DIN
kaan PSIL.
,
gan dirinja sendiri.
Madjelis-Tah
dan

doeri

itoe, se

hirnja senantiasa|

angkan djoemlah getapi di balik tirai |

kim

menimbang

erloe adanja madjallah-ming“berpolitik jang berdasar

dengan

akan

ng

an

1

bergambar

adanja

PSII.

soeatoe

Maka

dan
Per-

telah

socatoe badan Komisi
dinamakan ,,Komisi Per-

oestakaan PSII.” oentoek meng
:

fonds sebesar f 2000.—

iaja penerbitan madjal-

1ggoean terseboet dan se, |
ahda
dir,i da
mzpa
Hari
jie'
Mattter
A.S. YP
|
Az
d
ma
Ah
H.
e,
ngkobang. Sedang di I
i » Pa
Palem
Mongondou
didirikan

-

Satoe

baroe kebroentoengan dan
kegoembirahan

halangan

besar

bagi

manoesia,

teroetama bagi kaoem lelaki, adalah keilangan tenaga, badan lemes dan sering? sa-

kit

sehingga napsoenja ilang, lekas mens

|

djadi toca dan tidak bisa idoep dengan ke-

goembirahan

dan kebroentoengan.

HOWPEN

saia

bali dengan

PILL, Tjap Prauw dari Lock-

sons,
ada satoe pendapetan obat speciaal
boeat perkoeatken antero badan dan kasi
tenaga baroe dengan tjepat dan santousa.

LI

Ia bikin antero badan mendjadi koeat kom-

djoega ilangan tanda-tanda

ketoe'an.

Ia membawak

satoe pengidoepan baroe dengan penoe kegoembirahan
dan kebroentoengan. Ia pasti tolong!
Harga 1 botol f 1.25 Kirim wang doeloe franco
.

Terdjoeal oleh semoea toko obat Tionghoa.
Hoofdaggent :

dijah itoe, maka Madjelis-Tahkim PSII beloem menjetoedjoei
discipline
mentjaboet
oentoek
terhadap Moehammadijah, dam
hal pertikaian2 itoe akan dibitja
Presirakan lebih djaoeh oleh
dent Dewan PSII dengan President H. B. Moehammadijah, agar
soepaja bisa mendapat keselesaian.
:
Keterangan:
Bagi lakoenja pergerakan ra'jat
oemoemnja, tidak seorangpoen dapat

berhoeboeng

NG NS

BINATANG

Pengidoepan

pertikaian-2 di antara kaoem
PSII dengan kaoem Moehamma-

kali

ibge

tida aken

GEMOEK

madijah.
Berhoeboeng dengan keadaan
tempat afdeeling
di beberapa
PSII jang menjatakan adanja

hammadijah itoe, semakin lama semakin reda-lah adanja. Istimewa se-

kali tjioe

itoe,

PALMOLIVE

-

Perhimpoenan . Moe-

dantia

boecat m an

dibikin

TIDA MENGANDOE

UI. Discipline terhadap Moeham-

kala terhadap

eh

dan minja

MEDICIJN IMPORT SAM TAK Co.,
Kembang Djepoen 48 — Sourabaia.
sub-komisi
dalam pimpinannja
t. Jh. Damopolili.
Madjallah-minggoean itoe berasaskan
,,persatoean
dan
sedapat moengkin soepaja pada tg.

lah

perloe

.

kiranja

PSII

Arts

Praktijk Oemoem
Oude Tamarindelaan
Telef. WL. 5659

Dizm

lah

loear

meroepakan

masjarakat

soeatoe

se-

beban?

itoe

dan kekoeasaan

Madjelis-Tahkim

memberi

ke-

LT-harian
menentoekan
sikap
dan langkah
Partij dalam hal
jang manapoen djoega dan mewadjibkan segenap barisan Partij memenoehi segenap instroeksi Poetjoek-pimpinan Partij dengan
tjara
disciplinair
jang
soenggoeh2 sampai sidang M.T.
jang akan datang.

rakjat. .

Madjelis-Tahkim melangsoengkan
motie:
1, Hendaklah dilarang bangsa asing
mengadakan peroesahaan baroe
jang beroepa apapoen djoega, misalnja dengan djalan mempergoenakan Hinder-ordonnantie.
Menoeroet perbaikan dalam oeroe
san perkawinan dan menjampaikan keberatan2
jang berkenaan
dengan
perkawinan itoe kepada
Secretariaat MIAI oentoek dibitjarakan lebih djaoeh dalam alIslam
Kongres jg. akan datang.
3. Menjatakan keberatan2 ra'jat di
tentang belasting dan sebagainja.
Keterangan:
:
Tahoen
bersamboeng tahoen, dalam hidoep-geraknja di tengah2 mas
jarakat
ramai, tidaklah poela PSII
melalaikan oesahanja meringan2kan
keberatan ra'jat di kelilingnja. Karena PSll-poen jakin, bahwa ra'jat Indonesia jg. meroepakan ,,peroetnja”
terdapat

VII. Madjelis-Tahkim melahirkan penoeh kepertjajaan terhadap keleidnja
D.P. dan L.T.

Demikianlah dengan setjara singkatnja
keterangan sekedarnja atas
kepoetoesan?
kongres
PSII
ke-25
jang mengenai doenia-loear, sedang
poeloehan kepoetoesan lagi jang choe
soes mengenai kalangannja sendiri,
tidaklah pada tempatnja oentoek kita oetarakan di sini.
Moga2 kadar pentingnja, menjesoeaikan sifat kissah itoe ke dalam
harian ini, memadailah kiranja.
Verslag
bergambar dengan lengkap,

akan

termoeat

dalam

,,Pemba-

ngoen” jang akan terbit Sabtoe
pan ini. Insja ALLAH!

de-

te-

naga-kekoeatannja
bilamana peroet
itoe
tidak
diperbaiki lebih doeloe
oentoek
dapat
dinantikan ' gerak'amalnja seloeroeh ra'jat dengan sak

samanja.
Akan

dikenakan

koeasaan loear-biasa (buitengewone
volmacht)
pada DP dan

Oleh ' karenanja, dipoetoeskanlah
oleh Kongres PSII terseboet bahwa
disampingnja Orgaan-boelanan opisil
nja ,,Soeara PSII” bakal poela diterbitkan madjallah minggoean berdasarkan politik jang seloeas-2nja.

akan

jang

loear biasa.

semata.

tidaklah

.doorzettings-vermogen”,

VII. Kepertjajaan

ngan oemmat dan bagi kemaslahatan

cemmat,

pagi
7 z0ore.

Soedah patoet dan lajaklah demikian itoe tjara gerak dan 'amalnja soeatoe Partij Islam jang berhaloecan po
litik poela.

ta2 tetap dan senantiasa membabat
Gjalan di tengah2 oemat, bersama de-

VI. Keberatan?

akan

moerba
tadi.

lompret menandakan hidoep dan tjer
dasnja Party Islam-politik jang nja-

nja oemmat

7 —10

17

akan ketabahan hati” PSI sebagai
Partij ALLAH, Partij-nja ra'jat teroes-meneroes poela beroesaha.melenjapkannja,
setidak-tidak menjesoeaikannja dengan tenaganja ra'jat

Indonesia sekarang ini dalam soeasana jang hebat ini, semakin terasalah ,,urgentienja” bagi Partij itoe
oentoek
menambah2 dan meloeas2
kan perpoestakaannja.
Tidak sadja
ke loear ke doenia oemoem, tapi djoe
ga ke dalam sendiri beroepa poepoek
hidoepnja anggauta2 bagaikan maka
nan. roehnja.
Ke

bitjara:

5—

kita tegas2kan

di tanah2

Dokter

WIROHARDJO

oelang. Istimewa bagi soeatoe Partij
sebagai

soesoen

habisi stand tida beroebah 1—4 :

ngoeroes

Parent ivE
dengen

Boleh dinjatakan
di belakang hari!

dang 23 soeara blanko. BerhoeMenoeroet soeara jang terbanjak
boeng
dengan antjamannja katelah dapat ditetapkan: Vice-Presiiga, letaknja di Boulevard.
oem K.P.K. ((,Komite Pertahadent D.P. sdr. R. H. Noerdhin di BaMa'loem bang Lodo, tjoeman toenan”),
jang didirikan oleh S. M.
njoewangi.
ang djaga, alias tjent&ng.
Kartosoewirjo
c.s.), jang akan
Anggauta
D.P. t. Kjai Taufigmendirikan
Party Islam baroe,
| goerrahman di Bandjarnegara.
BANG i BEDJAT
Nari Ni .
, kb P3 2
maka anggauta PSII, tidak diiTah
Wd. Secretaris D.P.
t. Abdoel
zinkan masoek mendjadi anggaukadirBahalwan di Soerabaja.
ta Party baroe terseboet.
Bagian L. T.-PSII. toean Ramelan
1, : — Dari moelai sampai penghabisan
Keterangan:
tt di Djokjakarta
permainan teroes spannend. Sampai
mendjadi
Ketoea
Dalam
perdjalanannja menoedjoe M.D. Ekonomi PSII.
“kepada waktoe mengaso masih tetap
oesia ke-28 tahoen itoe, tidak soenji- |
Keterangan.
blanco. Sesoedah pauze Dadi Center- |
soenjilah PSII daripada randjau dan |. Pergantian ini perloe
voor T. V. C. dapat djoega memberi- 'doeri.
adanja, kare
Baik alangan jang menimpa ina terpetjatnja toean2
S.M. Karto| kan tangkapan angin kepada keepe
diri Partij itoe sebagai peroeboeh da- soewirjo,
H.J. Taudjiri (boeat baS8. V. Oedaja.
ja dari pihak loear (lawan terang
verdieping,

“

JF soeda
mpsean” tjantik:

boekti itoe akan tetap benarnja, bahwa pihak dan golongan
jang manapoen djoega didalam soeatoe oemmat,
djika mentjoba2 meneradjang derasnja bandjiran- semangat oemmat segenapnja jang menoedjoe kepada per
baikan dan kemoeliaan deradjatnja,
nistjaja | akan
terlanggar-patahlah
oesahanja itoe.
:

tjaboet Partij-disciplinenja terhadap
Moehammadijah.
Tapi
di samping sikap terseboet,
penoehlah kejakinannja barisan PSII

nja S. M.

bagoes roemahnja, tapi orang-orangnja pada kor€ngan, dapoernja kaga'
erasep. Tapi..
...roemahnja oemet

|

kan oemmat telah memboektikan dan |

nja.
Tabs ,geestelijke
diwadjibkan
poela
PSII golongan isteri
Il. Royement S.M.

melainkan

'Menoeroet soeara jang terbanjak maka royement atas diri-

|

Kaja negerinja, tapi miskin orangpersis diroemah bang Lodo:

in tegel,

|

di belakang sikap Poetjoek-pimpin- |

hir jang koekoeh-sentausa disamping

diri kepasar, malah banjak jang ker- kan kepada TENAGA dan KEKOE. Gja tjari doewit djoega dengan djoe- |ATAN jang laksana mengiringi lahir
|itoe bagaikan pelita dan sesoeloehalan, petjel, katjang, ensepoer.
Ten

lampau

pergerakan
itoe bersama-sama, misalnja dalam MIAI. Hanja sadja karena sangat boleh djadi di simi-sitoe
masih
terdapat
koekoehnja orang
mengalirkan
,,groeps-egoisme” itoe
tadi, beloemlah poela Kongres PSII

banja manoesia,

. roes kerdja, dan teroes belandja sen-

. Aom bilang: Indonesia kaja,

jang

1 April 1940 soedah dapat diterbitkan.
Pimpinannja diserahkan kepa
da D. P. Harian dan Komisi terseboet.
memoengkiri akan adanja soeatoe
darannja dioetamakan -gerak-bathin | »kepintjangan”
Keterangan:
di dalamnja, jaitoe
beroepakan
geestelijke mobilisatie, jang beroepakan ,,groeps-egoisme”.
Betapa
kepentingan serta kedoejang dalam hakikatnja meroepakan
Dari
pagar
jang . Koekoet
oekoeh rapat | Goekannja sesoeatoe madjallah di teIgeraknja
manoesia sebagai hambaberoepa Party-discipline PSII doeloe- ngah2 masjarakat pergerakan, tidak

h djembatan, ada jang di |

SRS 2. tau maoe belandja, atau apa. .

masa-masa

| pannja, maka Kongres PSII jang ke25 itoepoen dengan seia-sekata mengoeatkan royement atas S. M. Kartosoewirjo c.s. Djika terdengar kaoem oppositie. itoe hendak mendiri| kan Partij Islam baroe. terbitlah poela soeatoe kemasjgoelan dalam hati
kita: Adakah niat seroepa itoe soeng
goeh2 dipoedjikan dan dapat dibenar
kan oleh ra'jat Indonesia, pada waktoenja kini ra'jat segenapnja dengan
serantak, dan se-semangat menghadapi dan mengedjar Indonesia berAa
Parlement?
Tapi hoekoem gerak dan pergera-

barisan jang satoe. Mengi-

ngat sandaran sedemikian itoe, serta
centoek mendoedoekkan diri atas soe
asana gerakan dan pergerakan ra'jat
maka
Indonesia : pada oemoemnja,
| Partij Sjarikat Islam Indonesia jang
mendjadi
Party Islam-politik jang

jang bersalin dalem keadaan

jang

tidak

yja. Serantak, seketika, dalam sega2 lapis dan deradjat pergerakan ra”
at — tidak sadja menjatakan perseoedjoean atasnja, tapi bersedia-tezak poela berikoet mendjadi lasjkar
sarisan ra'jat Indonesia
menoedjoe
kepada Parlement itoe. Keroesoehan
Ioenia, miringnja teradjoe doenia pada dewasa ini, maoe tidak-maoe me| ajebabkanlah
ra'jat
Indonesia
jang
| menggembleng diri meroepakan da-

tetapi

1 penataan Ta ..toch hingga sa'at ini masih

|. tanah toempah

ber-Parlement,

| ah seorangpoen dapat memoengkiri-

| Sala-galanja, ja, paling kaja dalem
2

Indonesia

pada

Sebagai badan-satoe berdiri serantak

aksi gerakan beroepa penji-

aran anket, melakoekan seroean-propaganda di pelosok2 tempat dan di-

|
2
bar2

Toean T.M. Attard,

iriman toean karangan
soedah

SO

ag

dan gam

kita sana Tera

Dan

karena pengiriman itoe terlaloe lam-..
batnja, maka djangan menjesal kira-

tengah2 barisan oemmat sendiri, tinja, apabila tidak kita moeat. |
dak seorang poen jang dapat memgambar
? itoe tidak moengkin mi
moengkiri 'amalnja PSII di tentang
|pat tempat, oleh karena koerang te
itoe. Jang penting kita ketahoei, iarang sama sekali (onduidelijk.)

5

Menado dan Ambon.
s3

1 Pers.

bitjaraan berhoeboeng de-|
ngan hari-lahir Jang Moelia Prin

Nses Basir

120.15 Lagoe kebangsaan Belanda.
20.20 Stiikorkest ,,Belloni”. .

20.30 Wajang Golek Soenda.

: 2.00 Toetoep.
29.

P.M.N.

1

:

. 122.00 Wajang Golek Soenda.
han

123.00 Lagoe Melajoe Koeno.
124.0 Toetoep.

PROGRAMMA NIROM.
Penjiaran Barat.

“|.

&

11.— t.m. 12.—

99 dari

Archipelz.

West-Java: Batavia 126,

'atas 205 m.
eka

agoe Tionghoa.

|

Lagoe Krontjong dan

Tjepoe OA
Senen,

kan mu 0
tang

- 19.00 Pembatjaan s.k.
| 19.30 Lagoe Kua Toemboe.
Kromong.
'20.00 Gambang

22.00 Tanda waktoe.

122.01 Swing-muziek.
122.30 Karangan Amerika.

7.00 Tanda waktoe.

Tu

ERA

22.00 Krontjong oleh ,,Silih Wangi”.
| 23.00 Penerangan Agama Islam.
. 23.45 Kasidah.

Usa

Sela mad0

hah

BandoeHIng
192 danNI 50,

| Batavia IL 197.

ed
|...

Toetoep.

6.00
' 6.03
6.30
6.40

Tanda waktoe. Pemb.
Gamelan Djawa.
.
Berita Pers.
Lagoe Krontjong.

. 1.00 Gamboes.

7.20 Berita Pers.

k

7.30 Toetoep.
E
— Bandoeng II 192 dan III 56.

12.00

Tanda waktoe Pemb.

12.03 Studio-Orkest.

.. 13.00
213.30
113.45
14.15

"11.40 Causerie roemah tangga.
112.00 Matince-concert.

113.20 Berita Pers.

113.35 Matinge-concert.

4
1

4.20 Berita Pers dan Oedara.

4.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.

Isi programma.

117.01

"3

7.03
i 8.00
i 8.30
” IG 119.00
9.25

,,Aida”.

121.58

Koers

21.30 Omroep

122.0

Tanda

Orkest.

10.30 Orkest2 Accordeon.

waktoe.

:

17.00
17.04
17.25

11.00 Viool- dan Cello-Soli.
11.30 Dalam

12.50 Soeara

14.00

Lagoe Hindoestan.

18.45 Kwartet.

14.15

Berita Pers.

19.15

13.45 Lagoe Siam.

14.30 Toetoep.
/
:
Bandoeng Il 192, Batavia II 197,
|
P.M.H. 45.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
Isi programma.

17.05 Lagoe Tionghoa.
.
17.15 Konsert soeling Menado.

17.04 Berita Pers.
17.25 Orkest Lilly Geynes.
17.50 Soeara Marcel Wittrisch.

18.00 Sonate.

18.30 Berita Pers.

18.45 Lagoe Accordeon.
19.00 Viool-Recitel.

18.30 Berita Pers.

19.45 Kozakkenkoor.

20.00 Setengah djam Bridge.
20.15 Soeara Tino Rossi.

Vocaal.

19.30 Concert.
20.30 Phohi-relay.

20.45 Lagoe piano.
21.00 Phohi-Reloy
21.10 Haw. Band ,,Silver Strings”.
22.00 Lagoe2 opera.
23.00 Toetoep.

,,La Scala”.

13.00 Lunch-concert.
:
14.30 Toetoep.
17.0 Tanda waktoe. Pemb.

17.40 Lagoe2 Cowboy.

18.05 Orkest2 Peranfjis.

Driekwartsmaat.

12.00 Lagoe Orkest.

Tanda waktoe. Pemb.
Berita Pers
Orkest Adalbert Lutter.

Berita Pers.

17.03

16.00 Vocalia.

di Amsterdam.

. der 61,66 M.
Senen,29 Jan.

12.00 Tanda waktoe. Pemb.
12.03 Boenga rampai.
13.00 Loedroek Soerabaja.

S Gasa dofan.
Tanda Waktoe.
Soeara pagi.
Berita Pers.
Soeara pagi.
Berita Pers.

7.30 Lagoe roepa2.

Stadszender 157,89, Archipelzen-

Batavia II 197.

Dja-

9.00 Lagoe Orkest.

Ballet-muziek.

22.01

14.30 Toetoep.

' 13.30

tu
6.00
6.04
6.15
6.30
Ta

121.00 Cinema-Orgel.
Albert Sandler.

en

wa Timoer, toean Ch. O van der Plas.
Kertasnja sedikit berbeda dari pada jang biasa, lux. .Poen bersama ma-

19.40 Pidato Agama Kristen.

121.20

“Spoorwegen

moekaddimah dari goebernoer

Boenga rampai.
Beberapa potpourri.
Beberapa wals.
Berita Pers dan oedara.
Comedian Harmonists.

20.00

Postmus),

politiek en rijstrijst, Economisch
bouw, Rijstpellerjenbond (K. Tiongnampak
hoa), dil. jang ada djoega

22.35 Muziek Roes.
123.00 Toetoep.
B:R-V.

Loedroek Soerabaja.
Berita Pers. Lagoe Siam.
Berita Pers.

“13.15 Lagoe Bali.

(dr..S.

120.30 Orkest2 Accordeon.

21.0 Phohi-relay.
21.10 Piano-Concert.
21.48 Soeara Bob Schoite.

122.00 Dihoeb. dgn. ,,AU CHAT NOIR”

23.00 Toetoep.

hat mesemnja
matanja
tanja poela dengan moeka gembira.
sItoelah jang membikin banjak orang

diberikan itoe.

IL sDjadi kau djoega soedah pernah me

|lihat mercka
bersama-sama Nan?!”
tergila-gila kepadanja” Menetapkan .Menanjakan Noengsari dengan tidak sa
Noengsari dan dengan soeara sajoep- bar.
sajoep sampai dia meneroeskan: ,,Mees
»Ssst! Itoe
ter Koesoema dan ingenieur Hermana
| £ M Memoetoeskan

poen

Ie

Sebegitoe djaoeh akoe
ini kalilah opera ambil tje
'GELOENG KEMBANGAI

seringkali koelihat memberikan |

dia orangnja datang”.
Soetinah akan kalimat

abatnja.

diallah itos ada djoega dilampirkan |
lembaran jang antaranja beri:
sa selectie bij de sawahrijst (Ir.
j- van der Meulen).
Madjal
ini adalah penerbitan Alg
bond. Kita oetjapkan terima Ii
Poernama,
Barce madjallah ini. Dikeloearka
oleh

Doenia

Pengalai

pa $

21.00 Krontjong oleh ,,Silih wangi”.

| 41.00 Tanda waktoe. Pemb.
11.01 Dari doenia film.

jang berkedoedoekan di Med a
set
locar 5 kali GI
oelan, bergamb
fatnia coemoem. Jang memimpi
an M Saleh
Oemar

h5a

1

” 20.30 Soeara dari Laoetan Tedoeh.
20.45 Pendjagaan bahaja dari oedara.

C
Ig

ngan Soenda.

e

Gamelan dan tjelempoe-

«

7.37 Dari plaat gram.
8.00 Toetoep.

19.35 Berita Pers.

Voedsel-Nummer Padi.
Madjallah Padi jang keloear tiap boelan, dalam penerbitannja tanggal 15 December 1939 telah moentjoel dengan Voedsei- Nummer. Isinja soal Voedingswaarde van rijst

“pade

701

19.20 Lagoe jaran

— 24.00

Dari plaat gram.

3

7.30 Berita Pers.

oemoem.

BMI Dai es P0

- JANG KITA TERIMA.

Pean

17.05 Kamermuziek Djawa.
18.30 Lagoe Bali.

an

disaloet dengan

4

6.31 Berita pers.
6.38 Gymnastiek.
6:50 Dari plaat gram.

17.03 Isi programma.

23.00 Toetoep.

sendok nasi. Persenan iloe semoea

23, Perak,

Selasa,30Jan.
ja
6.30 Pemb.

Senen,29 Jan.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.

—.

roti,

23.00 Toetoep.

PM. 45.

20.00 Lagoe

c

I21.58 Koers di Amsterdam.

-

BandoengHH 192, Batavia II 197,

19.0 Pemandangan

panggang

kentang, oenfoek

7 coupon sebosah sendok sojoer, cenioek 8 coupon
sebosah seroet kedjoe dan oentoek 10 coupon.seboeah

Lgi

:

tempat

sendok

“121.00 Berita disco.
121.30 Dari doenia film.

ARAN NIROM T
0

seboeah

seboeah

toean dapat

foentoek IO coupon
garpoe Sah
aa

. 120.20 Populair concert.

..

- 24.00 Berhenti.

coupon

9 coupon

Hoofdredacteur,

dibantos"

dacteur2t. A. Wahab
Si Oema.

oleh
D

N,
Tapsaga ah

Kate A DOK

ngan

Be Berita Pers dan Oedara.
Vocaal-Concert.
Pemandangan coemoem.

1910
| 19.00
19.25
20.05

Oenioek 2 coupon dari kaleng ,,3 pond”

oenfoek

Naa

kesgan

bila dipokai, menggirangkan

hati: Alat makan tosan lama? djadi banjek atau lengkap.

oenios

sm

em

nn

03 A Ba
aan

rimanpinya,di ...
pengi
1

pe

persen sebosah garpoe daging
Manan 3 Se
“fa en

29 Jan.

kto

1

| Ha

ngan Agama Islam.

HN

Malang, Djokja 181, Solo 188,

1122,

1 'Stamboel.
Gamb: Kromong.
jambang
agoe Gambang

|.

7

Sa

Tab

Margarine. PALMBOOM

"73

1pai 2.— atas

Ia

Mn

ae
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dan Midden-Java: Soe-

s3

£

n
denga
ngan

“| Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che'ribon 108, Laaenaan 92, Soekaboe-

I mi 192, Oost

1 Jlmboom

sg
Pa

f

1

Siregar,

Isinja beraneka
ran djaman men
ceblik jang bermat
Cujaran,
i
Adian

biografie,

sSjair2, foto2 locar negeri
tik internasional dll.
Melihat isinja ini memang kita sesoecai dengan penerbitnja, bahwa ma
djallah sematjam
'itoe masih aksi
mendapat kelonggaran djoemlah pem
batja setia, . oleh karena madjallah
itoe. mempoeniai daerah jang choesoes: Isinja itoslah jang memberikan
Gjaminan.

Pakailah barang Eveready semoea, kalau Toeari
menghendaki tjahaja jang
lebih terang dan jang
| tahan lebih lama. Eveready adalah lebih moerah
sebab Eveready tahan
lebih lama.

Harga 3 boelan f 1,35 di Indonesia,
Hoear Indonesia f 1,56.
Samboetan hidoep soeboer kiranja
.pada tempatnja.

RerasmnNga

Socara soerak, tepoek tangan dan

tadi berganti-ganti dan laloe diteroeskan oleh seorang diantaranja: ,,Nona
Soetarni tidak toeroet?”
Alangkah terkedjoetnja Ir. Hermana
mendengar pertanjaan ini dan tjoba se
gera menjemboenjikan kagetnja dengan
mendjawab:
,,Boleh djadi dia datang
sedikit Jaat!”
Setelah itoe dia mengambil tempat
disebelah Mr. Koesoema jang sengadja oleh pegawai opera soedah dise-

socitan dalam kelas 'itoe soenggoekid".
membikin
goesarnja
penonton
lainnja. ' “Lebih - leb
“jang
kelas"
boeat kelas IlI dan II jang dekat pe
nahnja, hingga lagoe jang disoe |
5
itoe habis tidak terdengar.

Maka 'patoetlah pegawai ' opere
minta bantoeannja politie oentoek

“dia karangan boenga”.
| Pada ketika itoe nampak doca orang
“Nou ja, itoe toch hanja satoe kebia- |'moeda laki-laki melaloei korsi loge dari
saan sadja dari penonton boekan?” Ber 'barisan moeka.
Warna djas jang dipa
sel kata
Soetinah. ,,Itoe boekan berarti, | kainja adalah aboe-aboe bertjorak poe diakan.
bahwa mereka soedah tergila-gila. Boe 'tih, meroepakan potongan wadjik (rui
Sementara
roeangan
dari
ge|kankah begitoe, Nan?!”
jes).
Pada sakoe atas nampak oe- Goeng . opera soedah penoeh sesak.
i tidak tahoe, |:
sendir
engka
Kare
lahna engka
u uberka
ta begitoe”. Me| oeng sapoe tangan jang kepoetih-poe Di kelas IV. III, Hdan I soedah tidak
—».| Iboleh
tihan warnanja, sedang pada balikan ada lagi korsi jang kosong. Hanja
nerangkan sahabat jang ketiga. ,,Teta “djas sebelah kiri nampak tertjantoem diloge sadjalah jang masih ada satoe
e pi akoe tahoe dan lihat dengan mata- | boenga anjelier, merah toca warnanja. dan 'inipoen soedah diberi
tanda:

koe

apa jang mereka soedah Satoe-satoeanja perbedaan diantara pa
Oempa-. | kaian mereka, adalah 'tjelananja. Jang
bocat terhadap itoe actrice.

“manja

sendiri

sadja, akoe pernah djoempai me |

-| reka bertiga dalam seboeah toko tjita |

'satoe flanel dan jang lain woli bersama

e. | dan kemoedian bersama-sama menaik | .
| Ike dalam auto Ir. Hermana.
.m

SANA

ta 3

warna dan tjorak dengan djasnja.

lamat malam, nona!” Berkata pe

itoe jang berdjalan dimoeka
: dan kemoedian pemberian selamat ma-

“Demikianlah socara jang hampir se |lam ini terdengar dioelangi oleh perempak terdengarnja dari kedoea ga- | moeda jang dibelakangnja.
idis lainnja karena mereka ini sangat |
t malam, toean!” Menjami- | terkedjoet roepanja atas keterangan jg. |
ga orang perempoecan moeda

gereserveerd.

Tidak antara lama lagoe

djadi sama gembira.
Di kelas IV moelai terdengar soericeh

sekali, soeara

orang

soe-,

rak dan berteriak: ,,Hidoep boenga
sanggoel!
Hidoep geloeng kemba-

ngan! Hidoep Miss Iting!”

Loea warnanja,

nampak

mera

gambar ke

ris jang seperti diperbocat dari pas

emas. Disekitarnja ada beberapa tjo
rak,

merocepakan

tjahja keris jang

seakan-akan. menjinari lajar, Dibetoelan.. pada gagangnja, tergambar "'”

boenga-boenga melati jang meroepas

kan

pemboe-

kaan dimainkan, tanda pertoendjoekan
akan segera dimoelai. Roman
moeka “dari penonton
nampaknja
ara

melarang orang bersoerak.
$ Pada lajar
pertama jang

doca.
wah,
|

tambang

melihat

oedjoengnja

dengan

terlambai

“kx

keb

la.
' apa
jang
tergamba
pada lajar beledoe merah itoe kare
na sinarnja
“lampoe-lampoe listrik

jang

.teratoer rapih pada

betoelar

bawah,

atas, ka
2

panggoeng bagian
nan dan kirinja.

(Akan disamboeng.)

|

:

