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DI NERek
kwartaal.

nadi

Antwoord

van

Memorie

s boeng dengan begrooting tamba“han oentoek 1940 afdeeling III A.

EA

Bea

sekarang — katanja —

' Sampai

: — didapati 35 pemoeda jang menda| pat studiebeurs dari fonds terse-

. boet. Pemoeda pemoeda itoe se
dang menoentoet peladjaran da-

&

mendjadi

gerak teniara

Komoenis

haroes

keloear

Parlement Belgia

PEDATO PERINGATAN
Berlin,

7 TAHOEN
HITLER.
Selasa (Transocean):

besarnja.

ini ialah:
Pertama: djoemlah f 500.000.-terlaloe sedikit., Karena jang dipergoenakan

studiebeurs

bocat

meloeloe rentenja jang kita taksir
paling rendah 370 dan paling
kita ambil
tinggi 496. Kalau

I oek mengadakan

ian. Pada tahoen 1933 nasional-sosialisme menaroeh
kepertjajaan dan kejakinan
terhadap rakjat Djerman da
ripada tinggal diam berpoetoes asa. Pada tahoen 1934
moelailah — persendjataan
Djerman kembali dengan be

dipergoejang
maka
496,
hanja
ja
tahoenn
nakan tiap-tiap

496 dari f 500.000.— — 20.000.-Djika djoemlah f 20.000.— ini di
bagi antara 35 pemoeda tadi, Ma“ka rata-rata

pemoeda

menerima

bantoean tiap-tiap tahoennja |.k.
f 571.— atau Lk. f 47.— seboelan. Sajang kita tidak dapat menerima specificatie dari 35 pemoe

da itoe jaitoe berapa jang sekolah

tinggi, berapa pada sekolah mene
ngah

dan

berapa

pada

pada pemerentah"

Pas

ini.

ngan kita, boeat student pada sekolah tinggi diboetoehi paling sedikit

7

soal

tentang

Karena menoeroet perhitoe-

f 80.— f 100.—

Tn“ angpanng
aa

NYA

: PaP3

rima dari pihak pemerentah,

AA
.

ik dengan

perantaraan

ba-

,,Balai

HA

a

dan ,,Aneta” maoePoestaka”
. poen dengan langsoeng pada pers
beloem pernah didapati oeraian
' tentang adanja studie-beurs dari

rukber-uitvoerrecht itoe.
toe #8

Dari i-

praktis tidak dikenali oleh

Fr

Sa

sidang ramai, sehingga jang meminta dan menerima pertolongan
| (studiebeurs) hanja sedikit sekali jaitoe baroe 35 pemoeda. Kita
ketahosi, bahwa diantara pemoeda-pemoeda jang berasal dari Ta

nah Seberang (Soematera, Selebes, Borneo dan poelau-poelau di
sekitarnja) didapati tidak sedikit
jang ingin beladjar teroes tetapi

| orang toeanja tidak mampoe oenJ - toek mengongkosinja. Alangkah
— “patoetnja kalau diterbitkan brochure dalam bahasa Indonesia, di
mana semoea keterangan didapaZ3

tinja.
Disamping studiebeurs dari rub

"
- berfonds
|
Ta
"UB
4

hana

3

/
Aa

w

g

tadi

(meloeloe

boeat

| pemoeda
Indonesia jang berasal
“dari Tanah
Seberang) didapati
post studiebeurs dari begrooting
oemoem
biasa.
Boeat tahoen
1939 post terseboet f 38.000.—
sedang boeat tahoen 1940 persediaan post boeat studie-beurs
f 43.500.— Djadi terang, bahwa

“ia sedikit sekali. Dan ini akan
“Jebih tampak, bilamana kita teirangkan, bahwa
post terseboet

““boekan oentoek pemoeda-pemoe-

1 i—da Indonesia sahadja tetapi djoe-

Ke

ga boeat

pemoeda-pemoeda Be-

1935 diadakan dienstplicht militer

Rijniand didoedoeki, pada 1937 dimoe-

lailah adanja plan 4 tahoen dan pada tahoen 1938 Oostenrijk dan
Sudetenland telah digaboengkan kepada Djerman.

Dan kemoedian

pada tahoen 1939 Djerman moelai mendja-

ga-djaga terhadap pehak moesoeh jang moelai memboeka kedoknja. Semoeanja akan berkesoedahan jang lain sekali, djika doenia

loear insjaf akan kepentingan2 Djerman jang ditoendjoekkan.

Ter-

hadap maksoed toedjoean berperangnja Inggeris-Perantjis Fuehrer
menerangkan: ,,Kita mengetahoei maksoed toedjoean mereka jang

melekat dalam hatinja. Jaitoe membagi-bagi dan memetjah-metjah
Djerman sebagai pada tahoen 1648”.

Pesawat

Zwitserland
Djerman

Dalam pedatonja Hitler mem
peringati hadirin daja oepaja jg
beroelang2
mengoesahakan tertempoehnja djalan berdamai setjara permoesjawaratan.
Tetapi

melanggar

geri2 Eropah barat telah memboe
ka kedoknja dan memakloemkan

perang kepada Djerman.

Dan

Lebih landjoet oleh Feuhrer dikatakan:

,,Mereka itoe menghen-

daki peperangan! Saja dapat me
njampaikan berita kepada Inggeris dan Perantjis, bahwa kita akan memberikan mereka soeatoe

pertaroengan jang dikehendakinja”.
Dengan singkat Hitler menerangkan, bahwa perhoeboengan
landa dan Tionghoa serta Arab.
Kita

persilahkan

para anggota

Volksraad
soedi mempeladjari
dan mengoepas soal ini lebih dalam dan lebih loeas. Boeat kepoelauan Indonesia jang sedang
berkembang, jang memboetoehi
ratoesan bahkan riboean kaoem

kepentingan

kan:

insjaf

seinsjafnja adanja hak2 kita. Kita tidak menghendaki soepaja per
djocangan oentoek membela hak2
kita didjalankan sampai 2, 3 a-

tau 5 tahoen

Tamanja.

didapati

ri Galisia, diantaranja di tangsi Lwow dan di hotel Georges
dari Lwow.

soal

studie-beurs

adalah

MA ba

LAGI.

Komoenis Belgia.

Brussel,

“

Prefect dari departement

Sei-

ne-et-Oise meminta kepada Voor
zitter dari sidang oemoem soepa
ja mengambil tindakan oentoek
bersesoeaian dengan poetoesan
parlement mengeloearkan semoea
anggota komoenis dari persidangan itoe.

batas Djerman-Roes-

Pesawat Zwitserland.
Bern, Senen (Reuter):
Dalam makloemat militer jang
dikeloearkan hari ini diterangkan
bahwa
seboeah pesawat militer
Zwitserland
dengan tidak disengadja telah menerbangi
batas
Zwitserland - Djerman. Adapoen
sebab2nja karena keadaan oedara
sangat djelek.
Piloot itoe berada doea
menit diloear batas, dimana segera

daerah2 jang hingga kini didoedoeki oleh Roeslan.
Kalangan jang mengetahoei
nerangkan, bahwa pendjagaan
vjet Roeslan dibatas Galisia
ngan Hongaria dan Roemenia
lah diperkoeat dengan sangat.

Senen (Tr.-Oce-

an):

lan didaerah Polen jang telah didoedoeki ,tetapi terang
njata, bahwa beberapa
banjak bangsa Djerman dengan
menjamar
sebagai tehnichi,
instroektoer dan anggota lainnja setjara setengah organisasi militer, jg datang di-

soldadoe2 dan opsir2 dengan

Eropah

inilah akan meme-

noehi keadilan.

Kelak akan dia-

dakan perloetjoetan sendjata dan
karena itoe nanti akan dimoelai
kemakmoeran ekonomi. Dan laloe perdagangan akan madjoe lagi, koeltoer akan bersemi

toem-

boehnja dan diatasnja koeltoer i-

toe akan berdiri agama.

Pendek

Pehak Tionghoa
noendjoekkan
Consul Inggeris

akan

me
So
dete-

ia kembali ke Zwitserland lagi.

Londen,
Selasa (Havas):
Didengar kabar, bahwa Consul -Inggeris di Tientsin, tidak
lama lagi akan
memadjoekan
protes kepada pembesar2 Djepang jang plaatselijik
tentang
adanja stroom listrik dalam kawat2 berdoeri disekitar concessie Inggeris.

Berita jang tidak benar.

tahoen oesianja akan timboel. Te-

Adapoen tentang berita2 jang
menjatakan, bahwa pasoekan2

tapi amat sajang sekali keradjaan
keagamaan
sebagai itoe beroelang2 dinjatakan dan digambarkan oleh bangsa jang seroepa dan
bahwa pada hari ini dimadjoekan
nja poela. Soeal ini adalah soeal
lama. Sangat menjesal sekali,

langan2 militer Tionghoa disana

bahwa

wa pehak Djepang

kita tidak dapat

pikiran

Djepang pagi ini soedah berhasil memasoeki Ningpo, maka ka
menerangkan, bahwa berita itoe
adalah ,,Berita jang tidak be-

ar”, Hanja tersiar berita bahtelah mem-

di Ningpo.
Djepang beroesaha
merampas Ningpo.

Djepang akan melakoekan

akan

oesa

tjoetan sendjata.

hanja djoega oentoek mendoe-

Lebih landjoet dengan setjara
mengedjek Hitler membitjarakan
pengharapan dari pehak moesoeh
tentang kelemahan
bersatoenja
rakjat Djerman.
Laloe dengan

doeki

menoendjoekan

pembitjaraannja

kok dan negeri loearan Pelaboe

“kepada premier Perantjis Feuhrer
menerangkan: ,,Toean jang terhor
mat Daladier akan semboeh kiranja dari kesombongannja, bahwa

han perdjandjian Ningpo jang
letaknja dipantai-laoetan sebelah Oetara dari Chekiang itoe

Ningpo,

karena

pehak.

Ingg:ris

|

berprotes
tan jang tidak mempoenjai kepentingan banjak, jang kini masih tetap ditangan pehak Tionghoa.
Pasoekan2

Djepang
Ningpo.

bergerak ke

Selandjoetnja ditegaskan djoe
ga,

kata, keradjaan agama jang 1000

masih teroes meperlawanannja

Coosul

protest.

voorziening.
maka

toekan

- ##djoe Hongaria.
berpakaian matjam Djerman
nampak diberbagai tempat da

tentara

sekalipoen tidak moengkin di
njatakan dng. tegas, bahwa
bagian2 terpenting dari tentara Djerman oentoek menen-

di

Selain daripada itoepoen diwartakan djoega, bahwa pehak

soal jang penting sekali.

4.

Calisia jang berkendaraan me
— noedjoe ketimoer atau menoe2.

mengangkoet

man.

dan opsir2 dari

pah baroe, dan keadilan baroe, de
ngan hak dipertoean bagi bangsa
bangsa dan kemoediannja perloe-

karena itoe,

ketika

di Calisia bagian

telah

tentara Djerman”.

Djerman, djalan2 jang tertentoe dan djalan2 sepoer dilarangnja
oentoek orang pre-

timoer, maka kini dari soember
kalangan Roemenia dapat dinjatakan bahwa:
I. sepoer2 dengan soldadoe di

roepakan soeatoe boekti, bahwa
orang seolah-olah dengan sengadja tidak maoe memberikan kesempatan
kepada pemoeda-pemoeda disini oentoek meneroeskan peladjarannja, Negeri sendiri berkepentingan besar dalam
soal ini jaitoe berhoeboeng dengan soal pegawai, personeels-

Oleh

3.

dari itoe kemoediannja mendapat

“»Feldgrau”

dalam

Dari
soember jang sangat boleh dipertjaja diterima kabar,
bahwa moengkin Seeds akan kembali lagi ke Moskou pada boelan
Februari. Adapoen maksoednja oentoek bekerdja lagi ke djabatan
asalnja.

boektikan berharganja kepertjajaan itoe. Generasi jang sekarang ini

kemenangan”.
Roemenia poesat tentara.
Cernauti, Senen (Havas):
Berhoeboeng dengan bantahan
pehak Roeslan dan Djerman atas
adanja berita2 berpoesatnja ten-

,,termasoek

SEEDS KEMBALI KE MOSKOU
Londen, Selasa (Havas).

Rakjat

Pehak

soenggoeh menjolok mata dan me

reka tidak

Djerman memberi kepertjajaan ke
pada kita. Dan kita akan mem-

adalah
memikoel
beban nasib
Djerman dan poela hari kemoedi
annja
dari Djerman.
Djerman
menghendaki kehidoepan, maka

DARI ASAMA-MARU-AFFAIRE.

Tokio, Selasa (Reuter):
Nippon Yosen Kaissa, jang mempoenjai
,,Asama Maru”, mengabarkan, bahwa mereka akan mengikoeti politik dari pemerentah. Jaitoe tidak akan menolak passage oentoek semoea bangsa
Djerman. Dan poela akan memberi passage kepada bangsa Djerman, jang mempoenjai keterangan2, dimana menjatakan, bahwa me

,tidak akan tertjapai perda-

maian, djika tidak dengan

Rijksweer

pesawat patroeli dan artillerie penolak serangan

KELANDJOETAN

rakjat

soed toedjoean berperangnja Ing
geris oentoek mentjiptakan Ero-

itoe

di Neder-

penoetoep pedatonja,

goena

persiapkan diri akan mendarat

besar f 43.500.— setahoen

bahwa

sawat2 itoe oleh

baroe bagi toean2 itoe. Ini semoeanja didjandjikan pada sebeloem tahogn 1918. Ketika mak-

academici,
technici,
vak-menschen dsb-nja, post studiebeurs se

dikabarkan,

KEGENTINGAN TIONGKOK - DJEPANG.

antara Djerman dengan Italia sama sekali tidak beroebah.
Kedoea negeri itoe bersahabatan ka
rib dan kepentingannja ada bersa
maan.
Sebenarnja adalah
toedjoean peperangan jang aneh jg.
dimakloemkan hari ini kepada kita. Eropah baroe akan tertjipta.

apa latjoer, pada tahoen 1939 ne-

semalam

Rijkspersdienst

oedara telah dikedjarnja kembali.
Terhadap pelanggaran ini kepada Berlin akan diambil tindakan seperloenja.

tara Djerman

roepa besar-besaran.

Dan setahoen lagi jaitoe

tiap-tiap

boelarinja. Dari itoe kita berpen
stamkapitaal
bahwa
dapatan,
sedikit
terlaloe
f 500.000.— itoe
sekali. Kita oesoelkan paling sedikitnja 2 millioen roepiah.
Kedoea: dari semoea keterangan dan penerangan jang kita te

fr

Adolf Hitler.

jang oemoem, pada 1936

sekolah

vak dsb-nja. Kita telah mentjobanja, tetapi tidak berhasil. Dari
itoe alangkah baiknja, kalau dari
pihak anggota Volksraad Indonesia besok diminta keterangan ke

3

2
13

peroeba-

Oleh

rakjat Djerman jang bersatoe tegoeh dalam lingkoengan nasional

Djerman dari 80 miljoen djiwa,
Fuehrer kemoediannja menegas-

A tahoen 1933, dimana Djer| nan jang demokratis de-

NEDERLAND

Toean berdiri berhadapan dengan

Sebagai

OESIA KEKOEASAAN

LAGI PELANGGARAN KENETRALAN
OLEH DJERMAN.
Den
Haag, Selasa (ANP):

land Tengah bagian barat laoet didapati pesawat2 Djerman. Pe-

didepannja bangsa Djerman. Kini

maka

Sebagai
pemboeka kata
diberinja pemandangan tentang keadaan dewasa
ini
jang ditimboelkan oleh karena perdjandjian Versaille
jang kedjadian2 sampai di-

kita pasal

Notes

Toean masih selaloe ditempatkan

sosialisme!”

Soeara ditengah peristiwa kegentingan

tehnik, dagang dan nijverheid. Ki
.ta poedjikan adanja studie-fonds
itoe.

dari

doenia ini disampaikan dari Sportpalast.

lam doenia ketabiban, kehakiman,

demikian

poesat

Dalam peringatan tahoenan ketoedjoeh dari moelai berkoeasanja nasional-socialisme, Hitler telah berpedato didepan oemoem

jang alangkah

PERISTIWA PENTING.

REA

Batas 'Roemenia

' Soal ini akan dibitjarakan besok

3 dalam sidang oemoem Volksraad.
Jang menarik perhatian ialah
' keterangan pasal adanja studiebeurs, jang diambil dari rubberuitvoerrecht sebesar f 500.000.—
oentoek pemoeda-pemoeda jang
Seberang.
berasal dari Tanah

M, TABRANI

Naa angan

Pedato Hitler dalam peringatan
Nasion
al-Sosialisme
Bisa
daa

ELAH sampai ditangan kita

tentang rubberfonds jaitoe berhoe

wi mandat

A

bnar Eka

Ia PA
NET

AK

diachir

kebab

haroes

Sa

PEMBAJARAN

Boleh bajar boelanan, tetapi berhenti

Wan

Indonesia

bahwa

beloem

selang

bebe-

rapa lamanja ini, segerombolan
dari Marine Inggeris, jang ter-

perlawanannja

demikian

di

pehak

Djepang

Leroesaha

akan mendarat di Ningpo, seba
hagian akan mendoedoeki pelaboehan lacetan jang penting di
Chekiang itoe dan sebahagiannja lagi akan memberi bantoean
kepada
barisan
Djepang
di
Hsiao-Shan jang berada ditepi

Selatan dari soengai Chientang.

diri atas anak2 boeah kapal dari
kapal-meriam

Inggeris

,,Sand

Piper” di Changhsa telah berge
rak madjoe dari
iboe-kotanja
daerah Hunan menoedjoe ke
Ningpo,

dimana

mereka

itoe

akan teroes menoedjoe ke Shang
hai.
Sepoeloeh hari jang baroe Ialoe pasoekan2
Djepang didae-

rah Hangchow jang berada ditepi Oetara dari soengai Chien-

Akan mengadakan Anti-komintern
Pact lagi,

Rome,
Dari

Selasa (Havas):

pihak

jang berkoeasa

dibantah dengan keras, bahwa
Graaf Ciana telah mengoesoelkan kepada ambassadeur Djepang oentoek mengadakan Anti
Komintern-Pact lagi.
Pendja

pal batas.

tang soedah berhasil djoega melintasi soengai terseboet, dan te

Moskou,
Kelasa (Havas):
Dari pehak Djepang didengar

roes bergerak madjoe poela kearah Tenggara sambil melaloei
seboeah djalanan kereta api me
noedjoe ke Ningpo.

dilakoekan oleh commissie tjam
poeran di Harbin oentoek men-

Djepang berdaja-oepaja dengan

sekoeat-tenaganja oentoek memoetoeskan segenap perhoeboe-

Perlawanan hebat dari pehak

ngan antara doesoen? di Tiong-

Berita2 Tionghoa menegaskan, bahwa sesoedahnja pehak
Djepang berhasil mendekati tem
pat2 jang letaknja diloear kota

adalah seboeah pelaboehan-laoe

kan

roepa, sehingga pihak Djepang
teroesir kearah Oetara menoedjoe Hsiao-Shan.
Ketika itoe sangat boleh dja-

Tionghoa.

Shao-Hsing,

pehak

Tionghoa

ketika itoe soedah menoendjoek

kabar, bahwa pekerdjaan2 jang

ajagai

djika

ada pelanggaran

tapal batas antara Mandchukuo
dan Mongolia-Loear
dan djoega antara
Mandehukuo
dan
Roeslan soedah mendapat hasil
baik, tetapi beloem ada persetoedjoean jang tertentoe-tentoe.
Sekarang masih beloem diketahoei, apakah pekerdjaan2 itoe

akan dilandjoetkan teroes,

NE

Loear

' Dengan weekblad ,,Pembangoe

MAAN

sncc.ococo.c.

— Dengan Weekblad ,,Pembangoen”.

MEA

seboelan?........
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. Indonesia

LEMBAR,

8 | Frits Hinze diangkat djadi dirigent |
—

Nirom

Temuk
. Moelai.. kemarin

CHABAR

Hinze djadi dirigent |

Kita dapat dengar, bahwa S.S. telah madjoekamke
| pada “pemerintah soepaja

omroeporkest. Ia adalah lahiran |

Betawi, dan -setelah mendapat
||

»Pemanda-

BAIK.

telah mengankat vio-

|list Frits

ak

Nirom.

bergoena.

Atjapkali

soember-

3Dn

|nesia,

menoedjoe »Pemanda-

anna, ng ME agan” jang lebih molek dan rapi

2 soember ,

ioinangpaja

dan

ia

sebetoelnja

lai dari tahoen

moe-

1919-dan

mengadakan tournee.
dah sampai kepada BezoiIa moelai mempertoendjoek|f Gigingseommissie dan dibekan dirinja nanti tanggal 19
“rd advies baik dan tidak ke-

teroetama sekali dari Ge- ikan para pembatja oentoek me-

watirkan ialah dari

oaklpemni. dan. mempermaafkan-

| boet membawa akibat: semoea in

kan pegawai B,B. dari tjengke-

Org sama . tahse: bahwa: tertype (tiga) haroes distel lagi.
Roemenia itoe “seboeah - negeri| Daniai akan memakan waktoe pa
23 jang letaknja ditengah-tengah | ling sedikitnja 3 hari.

api, artinja lebih dekat|

LA

Soedah barang tentoe, sebera-

. Bia moesoeh Inggeris, dari: ya dapat akan dioesahakan soepa
pada kepada Inggeris jang sang la »Pemandangan' 'terbit op tijd
' goep memberi pegagan ke

— DIREKSI.

| Ketika perang beloem petjahs|

| kali ingin melindoengi .Roeme-

“'mebnia itoe tidak bisa sempoerng

tempat di Kepatihanweg No. 4,
akan tetapi soedah pindah di

nia, dan perlindoengan atas Roe

djika

Roeslan

tidak

ditarik |..

Taman Siswalaan No. 27.

mendjadi kawan.

Tetapi

Djadi

ketika itoe. Koomdaih

'40

lah:
Taman

perhpeboengan da- |

Siswalaan

No. 27,

DJOKJAKARTA.

dengan negeri Djerman
gang
z itoe, apa lagi ditilik bahwa ser
. gala boedjoekan dan tjoemboean Inggeris kepada Moskou ga

“ Harap semoeca abonne, di tempat terseboet ma'loem hendaknja.
Administratie.
' Sociteit ,,Harmonie” 1125 tahoen.

Selamatan

Kini: Tebih njata lagi, betapa |.

tah -antaranja memberi tjatatan
bahwa. pemerentah berniat oentoek .mentjegah . apa sebabnja
jang paling besar sampai pegawai itoe hidoep dalam loebang

kehoetangan
ngan

karena

tak...berapa.

akan...

(gampangnja ter-

dalam

doenia

.perloenja)..

mengingsjafkan

goena

longan jang langsoeng, seperti
Salah seorang dari anggauta di |
“terdjadi dengan Polen. Lagi poe reksi angkat bitjara oentoek me
la Inggeris tentoenja soekar me |
| njamboet oepatjara itoe sekedarnolak peristiwa kalau sewaktoe
aja.
waktoe Hongaria minta kembali
bekas2 daerahnja.
Landbouwschool.
Oleh karena itoe bagi Roeme
- Sepandjang berita, moelai 1

Djer-

Augustus j.a.d. toean J. Reynyaan landbouwkundig - ambte-

man, mendekati Hitler, jang ten
toenja masih besar pengaroeh-

naar, akan diangkat mendjadi
direktoer pada landbouwschool
Ji Soekaboemi jang akan diboe

lain ketjoeali mendekati

.nja kepada Mussolini dan Sta-

ka pada tanggal terseboet.

in, sehingga dengan mendekati

Hitler itoe, beloem tentoe poela
Stalin mengambil daerah Bes:
- sarabia dan Hongaria dengan
bantocan Italia. tidak lekas-lekas mengambil

—

kombali daerak

Ketjelakaan P.K, — A.F.O. .
Van
t& Riet dibawa.ke Bandoeng.
Katanja pekerdjaan2 oentoek

nembikin beres ketjilakaan peGat€rahnja itoe.
sawat PK. A. F. O. di-Bali-di- |
Demikianlah, maka kini nam- Serhentikan...Motor2 pesawat:

pak. dihadapan mata kita aksi itoe tidak dapat diketemoekan,:
Djerman dengan tenteram kepa neskipoen. Marine

memakai

da Roemfnia itoe, teroetama
sekali soember minjaknja.

alat-alat

Poela

kepada

kandidaat2 jang masoek
Mosvia

dalam

.dan pegawai bestuur Ia

inja, apa2 bahajanja dari keada
Lagi.poela

kan

akan

ditoendjoek-

kepada mereka itoe apa ke

tjara sederhana, jang tentoe tidak

meloepakan

kewadjiban2

pengangkoe
oentoek -pe-

jang tertenakan dinaik-

Pemeriksaan tjaboel.
Perkara tjaboel jang dilakoekan oleh van V
cemoemkan : pada

(sebagai di
tanggal 18

ini diperiksa oleh
Tinggi (Aneta).
Pedoman

Mahkamah

pembatja boeckoe.

Didepan kita nampak penoen
djoek bagi pembatja jang soeka
kepada poestaka, jaitoe catalogus keloearan dari N. V. Boekhandel ,,Minerva” di Bandoens.
Isinja ialah daftar boeskoe2 jang
mengenai
soal2 theosofie, dll.
jang bersangkoet pacet dengan
toe:
Bagi penganoet “aliran itoc,
pedoman pembatja itoe bisa di
minta kepada jang mengelocarkan.

Mecanici#n Van 't-Riet sgeka-

traal berperang disamping. 1 1g: Komintern ikoet berdjoeang me
toe, sekali

toch |

Inggeris itoelawen diktatuur |
lagi
Goenia digemparkan oleh| dan djoega. lawan Bolsjevisme.
berita. jang. .menjatakan, bahwa | "Doeloe-bereboctan ,,beroeang”,
- antara Djepang dengan Itali
ag tegohalan
injak”.

akan dihidoepkan, kembali per-!.

Indonesia, Gang
15, Batavia-C.

Na

Kenari

bahwa

As Pa:

Miss Roekiah,

sLagoe.

Perkino”,

II

veld sebagai president telah memeriksa perkara Djale,
Terdakwa ditoedoeh - menganiaja berat
seorang
bernama Ticen didesa

Tjiledoek.

BEP

'a. Algemeene

Bouweoopera-

tie, sebagai. peroesahaan
dari Pasoendan.

“b. Groeps - Bouwcooperatie,
bagi

“para anggauta jang

ingin » mempoenjat roemah
sendiri.

Terdakwa

di

»Tho Speed”.

menjangkal, bahwa

PS

melangsoengkan

Moestafa
Kamil,
Moh. Sjafei
dan toean Soekoso dilangsoengkan beberapa openbare vergadering P.S:L.I, ” moelai ditjabangtjabang Rantau
Alai, Alang
Balai, Mendajoen, Kota Boemi,
Telok
Betong, Negara Batin,
dan Menggala.
Kemoedian dari moelai tanggal 8 Februari sampai pertenga
han

.boelan

Rd.

Abikoesno

Abd.

itoe

Kadir

Terdakwa naik ap-

openbaar

beserta

toean
akan

beberapa

ra-

didaerah Diawa

di Loemadjang,

satkan

Boeat

Srono

.Banjoewangi,

Banjoewangi.
Sebeloemnja

Angka Index tentang ongkos
hidoep.

tja-

Centraai

Kantoor voer
Statistiek,

Karel Bara.

Dengan

berdasarkan

de

tjara

penghidoepan jang tidak beroe-

bah, Centraal Kantoor voor de
Statistiek mengadakan perhitoe

Penjakit loempoeh anak kefjil

ngan

di Manila.

angka

index

tentang

djoemblahnja ongkos penghidoe
pan “bocat 4 keloearga. Tiap
keloearga terdiri dari seorang
bapak, iboe dan 2 orang anak..

Menoeroet kabar jang dimoeat
diharian-harian jang terbit di Ma
nilla tg, 16, 17, dan 18 boelan. ini

Salah seorang anak itoe sedang
menocentoet
pengadjaran sekolah rendah,
“dan tinggal dalami

disana diambil tindakan2 jang loe |
as oentoek mendjaga, seepaja pe
njakit Isempoeh anak ketjil (poli-

Gemeente

Betawi.

Tjorak

ang-

onyelitis), jang soedah 3 ming- ka index itoe sedja
k 25 Septemgoe timboel disana djangan me- | ber 1936 sebagai berik
oet:
Sampai tg. 16 j.b.I. soe

25 September 1936

dah.6 orang jang diserang penja-

kit ini, dan2 orang jang mening-

sebagai

melangsoengkan 5 3

di Djawa

dikabarkan

Timoer

diatas. ini,

lebih doeloe akan: mendapat gi- :1
liran
Solo.

kota Bandjarnegaraudan
(Aneta).

5

Keadaan kelmanan Zeylemaker
tak . mengoeatirkan.
Prof. vam der Plaats telah ber

koendjoeng

nja

ketempatedirawat-

keloearga ' Zeylemaker di

Soekaboemi. Kini menoeroet "ke
terangannja keadaan prof. Zeylemaker. dan njonja : memocaskan, tak ada -bahaja jangimengantjam djiwanja. (Aneta).

I

'pendapatan
seboelan dalam Septem

gal.

15
15

Antara tindakan2 jang mendjaga soepaja penjakit itoe djangan |

penoetoe-

pan dari tempat2 berenang, dan
sekolah2, dimana'ada djoega moe

October
Januari
April
Juli
October
Januari

1936
1937

'

April

penjakit itoe, |
wak-

toean

dan kota-kota jang berdekatan
rapat oemoem
-dipoesatkan di

tatan

sementara

djoega.

- Bahalwan

vergadering2

rid jang mendapat.

Abdoel Kadir,

'Bahalwan, Ramelan, Kiai Hadji

pat

itoe di

Menoeroet

berdjangkit, diseboet

poetoesan

Congres.

melangsoengkan

Pembatjokan

lan pendjara,
pel. (Aneta).

Ahdoellah.
Ariffadillah.
Mej..Maemoenah.

bocat

(Aneta).

niaia Tioen,

Saleh.

ditoetoep.

roemah jang lebih tinggi...
Ini disebabkan. oleh hangaa:."
sewa roemah jang naik sedjak
boelan 1 Juli:1939, walaypogn
naiknja itoe sedikit.

dia dengan sengadja telah menga

Soermarsono.
Sjoeaiboen.

rembet2..

Ininggoean naik, sedangkan da
lam budget-dihitoeng semau 3

Pinpih

-kita telah diwartakan,

bahwa pada tg. 28 Januari 1940
telah - dilangsoengkan oedjian
Mesin-Toelis
"THE
SPEED”,
di Petjenongan No. 21, Batavia
Centrura.
Jang telah loeloes oedjian ter
ehoet jaitos:
Abd: Wahid,

8,.

nan, dan minoem-minoeman jg.
mengandoeng alkohol naik. .Boe
at golongan ,,pakaian dan sepatoe”, naik harga tobralco, sepatoe dan
.saboen tjoetji dalam
bentoek bedak dan potongan).
Selandjoetnja tarief-tarief |
tel dan abonnement madjall:

sebabkan perkelahian, jang -tim- Timeer dengan programma .seboel oleh karena oeroesan pemba bagai berikoet: . Boeat. bilangan
gian air disawah.
sekitar ' Soesabaja, — ModjoaDalam perkara ini didengar ke goeng, Modjowarno, Modjokerterangan 6 orang saksi, jang se- to openbare vergadering dipoe- . $ C3
moea memberatkan kepada ter- satkan di Soerabaja. Boeat Ba- !
dakwa. “Setelah didengar ketera ngil, Pasoeroean, Malang, -Boengan. saksi, dokter Oetama jang loe dan Lawang rapat openbaar
dahoeloe merawat si korban pem dipoesatkan di Bangil.
batjokan itoe, Landraad menzhoe
Boeat. Loemadjang,
koem terdakwa 3 tahoen-6 boe- dan Kentjong vergadering dipoe

rakarta,

M.

pada. boeclan Oktober

1939 dengan menggoenakan
sebocah golok besar. Sang korban
mendapat logka berat dimoekanja
dan mesti-dirawat di C.B.Z.-kirakira .seboelan lamanja.

moem” (All Indonesian Jamboree) jang akan diadakan di Soe

Pada

Fi-

Landraad Meester-Cornelis dibawah-pimpinan Mz. A.M.J. Harte

kantoe oleh Bh momipinga sendiri jaitoe:t. Kartolo.
Perkino
jalah merdeka dari ,,Perchema
han Keparndoecan Indonesia Oe-

Examen mesin toelis

kan pagi, barang-barang maka-

Wondoamiseno,

ak

dengan

beras, ikan,

koee boeat ma-

Berhoeboeng dengan ini maka
Berhoeboeng
dengan berbasekarang diseroekan kepada
se gai kepoetoesan Congres 'jbl.
moea orang di Filippino, jang te | di kota Palembang. teroetama
lah semboeh atau moelai semboeh
sekali tentang keberatan2 Rakdari penjakit
poliomuelitis itoe, jat dalam oeroesan padjak, desoepaja sedia memberi darahnja mikian poela hberhoeboeng de-.
sedikit
oentoek maksoed terse- ngan pengloeasan aksi menoen
boet (Aneta).
toet
Indonesia
berparlement,
maka
oleh beberapa --pengan2
djoer2 P.S.L.I. antara mana tt.2
$
Perkara pembatjokan heibat.

Miss Roekiah menjoerwbang bazaar:
KB.

kabar,

boeah-boeahan,

lippino sendiri.

(Moe-

Perajaan ini akan diramaikan
dengan tontonan wajang koelit
dalang dari Djawa Tengah, dan
dimoelai djam 8 malam.

Januari jang laloe) hari Selasa

karena sangat boleh djadi perta |

Bariyuda

entoek tempat kedjadian Seruni

haram)
1871 “(Hidjrah
1359),
bertempat digedong Permoefakatan
No.

1989 - boeat golongan ,,barang

makanan” -harga

akan pem-

itoe (,,serum pool”) dinegeri

bestuur

karta soedah mengadakan soeatoe badan, jang dinamai Bale
Hiconomis Pasoendan” (B.E.P.)
Maksoednja ialah akan beroesa
ha
oentoek memperbaiki
perekonomian para anggauta.
Roembnia dan lain-lain negeri Jam oeroesan Locar negeri. Pa- Jang sekarang sosdah berdi'itoe, teranglah, bahwa blokkade da hemat. kita: Anti-Komintern- ri, jaitoe:
Inggeris dilaoetan tidak begitoe Pact memang tidak pernah
goe- 1. Bedrijfcooperatie:
mempengaroehi. Ekonomi. Djer- goer, sebab.
a. Wasscherij, dengam pimpemberhentian perman, poen..cesaha membikin| Haregaan, antara Djepang-Roes
pinan t. R. Bagdja.
Djerman dalam, kesoekaran Mdb. Kleermakerij,”
dipimpin
kem gagal poela,
oleh:t. E. Koesnadi:
,
Tidak. heran, . :bahnog, Chu hennfasan Hm Tiga Sedjodi:itoe 2. Bouwcooperatie, atas pjmpi: ehill
segera tampil :kemoeka,
nan t, Eko Tisnawinata, di: 'mengadjak negeri-negeri. .neu- Lian itoe tidak. melarang kalau|
“bagi'2 bagian:

Selain

Asjoera

ada djoega maksoed

trise Indonesia jang waktoe ini
amat. populer, ta' maoce keting(Aneta).
galan dan akan menjokong dengan
beberapa njanjian2 jang
Bea pengangzkoetan conra dalam
merdoe. Oleh miss.Roekiah 'akaroeng.
1
djoeg:
diperdengarkan
ca pengangkoetan copra da- | Kan
TER

dan adat-adat pegawai

Inggeris dan..Perantjis chawanja ia lekas. apakah lagi
tir, sebab dengan itoe.ternjata tdpetadats
Djerman makin besar persediaKe bahan-bahan perangnja.
talian. MA
camat
Tuna, teDan. dengan datangnja bahan tapi» berita ini disangkal ih
— makan, dan bahan. perang dari Graaf Ciano, menteri Italia da-

KA

boelan

silam.

Pawan Inggaris,. karena

Sekarang diminta, soepaja dengan
selekas-lekasnja obat itoe
dikirim dari Amerika Sarekat, dan

bahwa

Pembatja2 telah ma'loem bah
wa worstelaar-bokser t. Zonder
roes memberikan tjontoh dan te akan membantoe K.B.I.-bazaar
ladan, bagaimana. kiranja de- pada. tanggal 3 Februari jang
ngan gadji jang koerang masih |akan datang. Gemonstratienum
bisa hidoep tjoekoep
dengan mer
jang. heibat. Kita dengar

' Soedah barang tentoe perke- ang ..soedah.. dibawa -ke Ban- | Sebagai dahoeloe soedah. kita
nan Roemenia. ini menjebabkan Joeng dengan pesawat-dan-kira: cemoemkan, Pasoendan tj. Dja-

—“geris..

mengabarkan

————

an demikin itoe.

pegawai
Indonedjaoeh letaknja Inggeris dengan
SKALA
Inggeris
sehingga
$ . Roemenia,
— Hari ini pagi djam 11 telah di— bisa menolongnja, kalau sewak adakan selamatan oleh kamar botoe-waktoe negeri itoe diserang ia ,,Harmonie” jang-letaknja
di
(Jam karoeng goena
orang.
Rijswijk, jang diperoentoekkan
tan jang langsoeng
goena pegawai Indonesianja, ber
Poen kalau Roemenia hanja hoeboeng dengan oemoernja ka- laboehan2 Eropah
mengandelkan Inggeris, soekar- mar . bola itoe soedah tjoekoep toe dengan lekas
kan.
Tah bisa dikira datangnja perto 125 tahoen.

nia roepanja tidak ada djalan

kehoeta-

pengeloearan2 jg.

obat itoe didjadikan

#dari penjakit ini.

pia

atas oesahanja perkoempoelan
Setia Krida Soengkawa Djakarta, pada
hari malam 10—11
Pt
1940, akan diadakan
rajaan,
berhoeboeng dengan
tata

sebab

dengan bantoean anak ketjil doea

wadjiban mereka selakoe pemimpin dari rakjatnja, jang ha-

DARMO SOEGITO,

Djerman atas negerinja dengan

gal semata-mata.

1 Febr.

ladres Agentschap Djokjakarta ia-

soedah bisa melepaskan bahaje

timboelnja

moelai.tg.

raman hoetang, maka.pemeren-

perosok

“WARTA ADMINISTRATIE.
Moelai 1 Februari 1940 Agentschap Djokjakarta tidak lagi ber-

' Inggeris-Perantjis teroetama Se

apaan

»Antara”

dari

“mahvsakit anak ketjil di Los Ange

Dalam Memorie v. Ant-woord | Perajaan Setia Krido Soengkawa.
jang mengenai oesaha melepas-

kareharga. barang-barang. seka| rang:lebih koerang:. ..
Terhadap boelan Dena

ratoes orang jang telah semboeh

2

"Jaja... Karena, peroebahan terse-

kesoekaran,

| les, dimana

dalu lama lagi:

Dog

lecia dan jang paling4 angan: (|

nja.

beratan.
" Hanja sekarang menoeng
goe poetoesan dari Pemeria
tah dan poetoesan itoe ti-

3.2 le

| kin,

socatoe

1940 choesoesnja -“dise-

babkan oleh. kenaikan. inkomstenbelasting.. Pengaroeh.kenai-

| persediaan obat jg. diinjeksikan
oentoeck
mendjacehkan penjakit
“itoe — jang diseboet dalam logat
tabib dengan perkataan serum —
telah habis.
Serum ini didatangkan dari roe

Permintaan dari'S.5. s0e

Tiap2 perbaikan memboetoehi
'- Kinipoen tidak Man
kea-| |-watetoe goena mentjapainja. Dari | Februari... (Aneta).
daan dibenoca Te
itoe, : . Jitoe andai kata dalam minggoe ini
»Pemandangan” keloear tidak se- | Oesaha Pemerentah akan meno- |
Birahi Dior
ingin mem
Tong pegawai B.B.
ana mestinja (agak. terlam |
poenjai persediaan minjak de- bagaim
atau disana sini masih ada
Dalam oeroesan!
ngan 'sebanjak-banjak moeng- | kekoerangan), kita meminta keba |
brdoep.sehari

Januari

Dalam oesaha membasmi
penjakit. itoe sekarang. diketemoei

B.L. 1938,

192414

» Kenaikan index dalam.bgelan

ga disana, dan jang-diserang .tidak lebih dari 19 orang dan 4 orang jang meninggal. Oleh kare-,
na itoe orang tidak perloe begitoe
koeatir.

ngan” terbit dengan pembagian 6 | hasil baik dalam pekerdjaannja
: pangkat2 jang dahocloe ma
1
IDALAM Pepansngakainimo. kolom, djadi tidak lagi dengan 5 | dinegeri. Belanda, maka dalam | soek peratoeran maandiooDan minjak itoe salah sam. kolom, “Oesaha demikian
itoe tahoen 1939 ia kembali ke Indo-| “ner dimasoskkan dalam B.

toe bahan perang jang sangat adalah “sebagian dari pada. pian

djoega penjakit ini timboel djoe

|.

Juli
October:
Januari

toe,

April

Menoeroet keterangan tabib2
tidak ada bahaja penjakit ini me
noclar sama orang banjak. Pada
permoclaan
tahoen jang. laloe

September

Juli

1939
»
”

October

November
December
. Januari

1940

1
1 201865 f 92.2.98 f BABADG ber
f 505.9
i06 5
106.6
110.5
110.7
111.2
110.7
110.111.6

112.6
111.2
110.6
111.3
1121
112.9
113.8

114.6.

Ta
164.9
TOGT 3
108.40

1028

104.3”

'

1049
Oa
yatu
10513 ah
soon

109.
109.6
109.1
110.-

105.7

. 107.8:
107.7

110.2
109.8
109.7
109.8
111.112.2
112.6
113.9

100.7

102.6

107.1
107.1

:::

109.1.
109.9
110.4
113,-

£

ika Ta Naa

Obral

dibom-

bardeer Finland
Sympathie « Belgia

Dari

roepa2

Kemedja,

Besar!

Pyami,

#ASAR SENEN 175 -— BATAVIA-C. — Tel£. Welt.'28 4

Sekitar,Ladoga...

ri diwaktog: isore: terdapat 8 peHedisiinki, Selasa. (Tr.eOced sabut basa jang terbang: diatas
anjin
soen Konuvre-didistrik Hapsal
Menoeroet-makloemat.opisil dail engan mendjatoehkan'k.l. 34 boe
ri pehak Rinland, pada 29 Jahuasktir| bonis "Kebanjakan ' bom itoe
ri ditjerotjok Karelia terdjadi'per-| “djatoeh
»dilapang2' terboeka.: “8
,
tempoeranjang sangat seroe:'Di- hboetir. bom jang djatoehnja dide

SEAL

sebelah timoer laoet danau ado-

Ikat| 1doesoen

toe 'menjebabkah

ga pehak. .moesoeh -melakdekan! 3 ibanjakekatja, kandang dan brosiberbagai serangan jang diposkoel: skassen “jang di hantjoer, Tidak

oleh pehak: Finland.:

moendoer
Dan

iseorangpoen

kemoediannja: pehak moe-

jang mendapat

ika. “Penjelidikan-

terhadap

Djoega pertempoeran jang saTue
"na
ngat seroe jang diadakan 11 hari lamanja antara Kolaanjoki dan
Seorang Intertype-Zetter jang
Aittojoki masih meneroes.
Dan berpengalaman. Pelamar hamenoeroet berita2 pehak Finland” roes datang dikantoor antara
dari kedoea pehaknja didapati ke djam 12 dan 1 siang
kalahan jang besar.:
si TUkk, sPemandafgan”.

Ditjari

Sympathie Belgia.
Brussel, Selasa (Tr.-Ocean):

loe-

Oleh anggota sosialis dari ge-

ke-

meenteraad di Verviers telah diso

tempoeran .

:patroeli. dikabarkan| -doega jang melakoekan bombarde
dari lain medan. peperangan: «Di| ment, itoe ialah pesawat2 Finland.
lacoetan

pehak .. moesoeh »menjes: 1

rang benteng2.. defensien sebagai #tras
Fabrikaat Djerman?
Tmantsi jg: lamanja sehari: Da- h #Kopenhagen, Selasa (Reu
lam serangansini pehak/moesoeh: ter)

dibantoe oleh kekoeasaaw.oedara!. 1 Vrijwilliger « Denemarken jang
Tetapi serangan2-itoeidipatkoel| toeroet dalam: pertempoeran : di

DUITSCHLAND

pertempoeran di Finland.
Seba-'!
gai akibat dari mosivitoe terdjadi
tjektjok antara “anggota sosialis
dan komoenis
dari anggota geimeenteraad.
Kemoediannja anggota2 komoe
nis itoe oleh polisi dikelocarkan
dari roeangan.

moendoeri: -Ditjerotjok:| (KargliaMFinland, jang baroe2 ini poelang
keadaan» mendjadi jteriang :kardna: Ikembali “ke Denemarken dalam
pendjagaan-olehsalat2ipenolak se pertjakapan “pers telah memberi
rangan oedara, » DarPilainibagiany keterangan kepada wakil ,,Natiomedan perang.dikabiarkan ..tidaks |ital Widende”, bahwa bom2 jang

FRANKRUK

ada berita

penting!.Di

dilemparkan "oleh: pesawat

Rihland

bom Roeslan,

DJAWA

Kopenhagen,

erang melawan socaioe perse-

sekoetoe

e tangan sean dan 0

pesawat . Finland,
€sponden
Havas.di.Helsinki.dikoeasakan.oleh pemimpin tentara ' Finland

bat-laoen mendjadi lemah dan
p€hak negeri sekoetos bisa menang perang (lihat gambar dia-

tas: peta perang 191h).
Tetapi lain sekali keadaan se- |:
karang, j'ni moelai 1989 (lihat:

oentoek memberi:
bahwa Pn

ia

bisa

memasoekkan barang

makan, bakan perang dan lain- |

| Finland Tanggar Estland?

Reval, Selasa (Tr.-Ocean):
Menoeroet
“agentscirap,, TeleDjerman bah: bisa berkoe. | Dari negeri-negeri ini teroe-'|.
“graat”
di
Estlan
pada 29 Januagan. me
Tn lain-la- tama sekali ialah-Roemenia,
daainnja.

rimana Djerman mendapat
Sil boemi dan minjak,

ha-

orang2

kini

le- trik Mirit

bih pessimistis
daripada sebermoela.. Mereka. itoe menerang-

kan bahwa nampak sjarat Finland
segera akan menjerah diri dalam

Hefsimki,
ocean):

Sena, pendoedoek kp. Soediman,:

Boeat
melakoekan pepars:
ngan tjara modern, jang te-

masoek bilangan Bekasi djoega.:
Menoeroet toentoetan, beberapa boelan jang laloe iboe anak

diri2, maka negeri2 ini bisa me-

njediakan banjak sangat minjak

roetama.gekaM diboetoehi- ialah

bagi negeri Djerman.
Sedangnja ' politik” Djerman
sebanjak-banjaknja benzine: se- |
i itoe
dihoedjoek
menjerahkan | bab tiada dengan pesawat-pesa- “sedang asjik mentjari djaminan'
anaknja kepada pesakitan oen- wat terbang, kapal-kapal-silam, soepaja tidak kehabisan minjak
" Naba pelabtehan “Priok toek dirawat baik-baik. Kemoe: meriam-meriam jang bermotor,
maka negeri2 sekoetoe beroesa
membawa djenazah2 dian anak itoe didjoeal dengan tank, vrachtauto dan omnibus ha, soepaja tertoetoep djoega
|iharga f 30— kepada segrang tidaklah.sekarang.ini moengkin djalan
datangnja minjak ke
t| bangsa Ticnghea nama Tan Ke- mengadakan sesoeatoe" Nan
Djerman itoe.

leh
Ship orang W Wise dari Kalian tjil. Sesoedah-anak itoe djatoeh
' peti penjimpan djena- ketangan Tan Ketjil, anak itoe
dea
dengan ben- ken
Ane angan
lagi dengan
harga

f
ai

50.— pada
Patekoan,

ilanak

itoe

Liong
Betawi,

diambil

A

ngan.

“

Balatentara

Sam

jang

paling

ga-

gah berani sekalipoen, lagi tjoe

Achirnja

koep

sendjatanja

nistjaja me-

njerah kalah sadja, djika ia ti-

oleh Tjoe'

Lauw Tjin dengan membjar oe-

jang f 80.—. Demikianlah boenji |

dak bisa mendapat benzine.

toentoetan dalam perkara ini
Pembikinan 'minjak benzine
ilitjin karena hoedjan jang
Koerang lebih 17 orang saksi di Djerman dengan pertolongan
djoega dengan bendera | telah didengar dalam perkara' minjak tanah jang didapat diboeng Seugan hari lahir- ini. Oleh karena perloe lagi di- sana dan jang diboeat dari badengar keterangan saksi? lain, toe-bara, “Soedah barang tentoe
aza

pemoetoesan perkara ini dioen- sekian itoe tidak tjoekoep boeat
doerkan" samapai tanggal 31 Ja- | erperang: 5

yon Ende diangkoet
1 -dengan moebil ke
Katanja pengoeboe-

t

hari Rebo ini Gengan

h komandan dari pe
. oedara, (Aneta).

nuari,

Sebaliknja tidak demikian hal

|
. Siapa tamillenja?

Ditepi djalan Pasar Pagi (Ba
tavia Kota) kemaren oleh politie telah diketemoekan seorang'
tanggal 30 Jan. jang terletak. Ternjata orang |
Cornelis telah ini telah mendjadi mait. Menoeperkara Na- yoet ' pengira'an: oesianja mait |

alan anak kefjil,
'

1 dari bilangan Bekasi, jang tak ada seorang jang kenal.

oeh “mendjoeal anak ke-

Mait itoe segera di asoeng ke

roemoer 11 boelan, anak : C.B.Z.,
entah siapa
rempoecan Indonesia: nama | familienja. (Rep.)

Ketika Inggeris dan Perantjis
hermoesjawarat
empat boelan
lamanja

dengan

Moskou,

menghasilkan 6 miljoen' ton,
Roem€nia 3 miljoen'ton dan Po

adres dan | len 0.8 miljoen ton..

Ketjoeali

| bosat keperroeaih negerinja sen

Keboemen

(Keboemen)

tive

sawah2
terendam
tingginja.
DJAWA

sampai

“air 1 meter

BARAT

Perampokan.
Didesa Tandjoeng onderdistrict

koekan oleh pendjahat jang bersendjata.golok.
Jang mendjadi korban ialah" H.
Saleh, jang memberi perlawanan,
sehingga terdjadi perkelahian ig.

sjarat

Tetapi roepanja
balatentara
Djerman begitoe tjepat. geraknja kedalam negeri
Polen, sehingga
kaoem
ahli 'ini tidak
mendapat kesempatan lagi oenftoek mengamalkan niatannja.
Sekarang ini kaoem insinjoer
Djerman
“sedang giat oentoek
inembikin soepaja soember2 minjak Djerman dan Roeslan bisa
menghasilkan minjak lebih banjak
lagi, dan pekerdjaan ini
kini soedah -berhasil.

loei Selat Dardanellen.
Pertalian jang menghabiskan '

rah

Galicia tidak

dae

dikirim

ke

Djerman.

ba-

di liwati-

dengan

sigera, katerapada

Coopera-

Bouwkas.

trustee

masoek-

Matramanweg '

45

-Mr.-Cornelis

telf. 358.

Pendirian
Notaris
oleh

disahkan
A.E.

Raad

Procee,

van

di

hadapan

dan

diakoei

Justitie.

Ditjari Propagandist dan Agent?
jang

tjakap,

lebih

dengan

peratoeran

menjenangkan.

hebat.
Toean roemah mendapat
loeka2 dikepala, akan tetapi sipe
rampok-poen tak oeroeng mendapat balasan dengan beberapa
batjokan.
Sesoedah H. Saleh djatoeh ping
san, maka
toekang rampok itoe
merampas barang2 dan oecang se
djoemlah f 50.—
Polisi dengan
teroes bergiat melakoekan pemeriksaan - dan beroentoeng dapat
menangkap si perampok bernama
Sormadji beserta kawan2nja nama Sastra dan Digeiana (Aneta).

peperangon modern

maka

dari

jang

(Prospecsie)
NATIONALE

jang

soepaja

tanah

dari boelan

ang-

dalam

Maksoed Inggeris di Toerki.
Djoega goena mentjegah soepaja minjak Roeslan dari Batum tidak bisa diangkoet ke pe
laboehan - pelaboehan disepandjang soengai Donau, maka negeri-negeri-sekoetoe itoe menga
dakan pertalian dengan Toerki,
lagi poela soepaja mereka bisa

minjak

terlebih-lebih

TENGAH

njata sekali bahwa niat mereka
itoe ialah antara lain-lain soepaja Roeslan djangan mengirim
kan
minjaknja
ke Djerman.
Itoelah sebabnja djoega, maka
Inggeris dan Perantjis mengadjak Moskou bersahabatan.
Poen persahabatan
mereka
itoe dengan Polen antara lainlain hanja oentoek mentjegah,

Djadi teranglah sekarang, be
nja dengari negeri-negeri sekoetapa
besar rol jang dipegang
toe. Ia bisa. mendapat minjak |
ol&h
minjak
didalam pepera“dari Amerika, dan dari Perzia dan
ngan
zaman
sekarang
ini.
dari lain-lain "negeri lagi.

“ Tetapi Pjerman tidak memwesngas Jain leverancier minjak
lini kira-kira 45 tahoen, tetapi | ketjoeali Roeslan “jang bisa

j

ngan opisil ditegaskan, bahwa ke ja terdjadi perampokan jang dila

Peperangan: minjak meroepakan

njaknja

Mintalah

Hari ini diiboe kota Finland de Kawaloe, Regentschap Tasikmala

koeasaan
perdjoeangan- Sovjet
Roeslan tetap melakoekan “serangannja disektor medan perang di
sebelah'oetara
dari danau Ladoga

baroe,

ngan

TASIKMALAJA.

Selasa (Trans-

gauta?
nja.

seroe

11 hari. bertempoer,

tiap-tiap

boelan ,C O N I S” menerima

air.

Selasa (Reu

'keterangan,.
jg. mendapat perdjoeangan jang sangat
pangkalan| “itoe.

kedoedoekan
Djerman sangat
Kroonstad jang letaknja 30 k.m.
koekoek, lebih? dalam perhoe-:
dari Leningrad lebih doeloe tiboengan dagangnja dengan ne- |.
dak TAN O har PR
geri-negeri neutraal, darimana |.

0 Toobbat afeya Na
kade” ortinga
kepognyan

da oemoemnja

8

marine Kroonstad. Lebih 'landjoet dikabarkan bahwa kota |

gambar peta dibawah), dimana

(geallieerden)

ga tidak dapat memusoek-

kan, bahwa pelaboehan Roeslan
telah dibombardeer oleh pesawat

kanan dan bahan-bahan perang:
Oleh karena itoe. Djerman lami

n tahoen 1914 Djerman ber

eng asi Saga
'soedoet
moesoch- -moesoehnja. Se1 daripada iioe olbh negeri-

Makloerbat Finland menerangs

senantiasa

bertambah? koewat.
Misih teroes-meneroes,

Dari Premboen Aneta mengater):
|barkan, bahwa diwaktoe belaka
Koresponden dari soerat2 ka- ngan ini hoedjan teroes menebar oetara, jang. kini“berada di roes
toeroenja, hingga menjeFinland menerangkan, bahwa pa babkan bandjir dalam onderdis

Makloemat Fintand.
Paris, Selasa (Reuter):

sekoetoe
Poetih — Djerman
Aboe- aboe — Negeri netral

PRBEMBOEN.
Sawah daerah

Segera Fin menjerah?

dan

SIA
S ASEAN

Roes

nja falah bikinan dari Djerman.

Serangan-dari pesawat2 pelempar

BERKEMBANG,

1

Oetara. doesoen. Kuhmo.dan.dae-, .baroe2 ini dalam serangan oedara
rah Nurmes berkali-kali mendapat

|

tidak- dent
pada
orgarisatie
jang satoe-satoenja,
AMAN,
TEROES

Masoeklah,
NATIONAL
POPOELER,

soeh meningalkan banjak kekala- Iibangsaan dari pesawat itoe kini rongkan mosi dimana dinjatakan
han. Doea tank vdiroesalus Per: sedang
“dilakoekan, Tetapi “di- persetoedjoeannja dalam soeal

Negeri

Kaos

menimboelkan

11 hari.berterap per antara Kolaanjokirdan . A ittojoki

. DUITSCHLAND

—

Sweater,

tjektjok

eni

Hitam

boloshtrt,

kaki, Band koelit, Dasi dan pakean anak2.

Laoetan

Hitam mela-

oearig bahjak dari kantornja ne
'geri2 sekoetoe itoe ternjata ti:

dak-ada goena dan paedahnja, |.
karena Toerki tidak dalam kea-

man-antjaman,
geri-negeri

maka p€hak ne-

sekoetoe

mentjoba

membikin soepaja Roemenia te
tap memehak mereka dan soepaja Roemenia tidak meneroeskan pengiriman minjaknja kepada Djerman.
Tetapi Pemerintah Roemenia
tjoekoep

sadar dan tjoekoep in-

sjaf, serta tidak maoe

moeskan

didjeroe

“begitoe sadja' dalam

gelanggang peperangan, karena
ia tahoe, bahwa ta'oeroeng negeri-negeri sekoetoe tidak bisa
menolong dia.
Djadi terang, bahwa langkah

Roemtnia itoe soeatoe langkah
jang tjerdik, ja'ni oentoek tetap
tinggal neutraal.
Boea

oemenia,

pekerdjaan

bersama-sama
Djerman dalam
kalangan &konomi
sebetoelnja
membawa keoentoengan.
Roemenia tetap akan -mengirim minjaknja kepada Djerman,

sedang pehak negeri sekoetoe
tidak bisa berbotat socatoe apa
dalam hal ini.

Terang,

bahwa

didalam pe-

rang
“pereboetan - minjak
ini
daari sanggoep berdjongng me- “Djerman meridapat kemeriangan
Negeri-negeri sekoetoe itoe' “Tawan” Roeslati.
dan selandjoetnja didalam pedahoeloe mengirimkan satoe ge
Sekarang tinggal ha: ja. Roe: 'perangannja bisa mempoenjai
rombolan ahli2 minjak ke Polen, ' menia, dimana “sedang timboel | tjockoep persediaan minjak.
soepaja kalau sewaktoe2 Djer-: peperangan .minjak jang ne
Dan minjak itoelah kepentiman
mendoedoeki negeri itoej- 'bat-hebatnja.
ngan jang” paling besar “boeat
segeralah soember minjak bisa
Dengan djalan djandji memroda perdjoeangan
“selandjoetdikin 'hantjoer,
dibikin tidak beri pindjaman Odang, dengan
nja.
bergoena lagi.
perdjandjian2 dan dengan antja

MN

3

TP

Pe ATAYAN
a
TAN ES
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CINEMA

ALIA BIOSCOPE

GRION

GLODOK

Mangga

BATAVIA
Ini malem

Besar

Ini malem

pengabisan

VSTOLEN LIFE"

Ini

Batavia.

dan malam

pengabisan

berikoetnja
Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum,

dengen

BERGNER - MICHAEL REDGRAVE

ELISABETH

of WASHINGTON
SOUARE"
dengen
- ALICE FAYE—AL JOHNSON

TYRONE POWER

OUEEN

THEATER

1

SAMPOER-

RAPIH

»GAGAK

ITEM

malem

Charlie Chan

MISS ROEKIAH — :
Rd.
MOCHTAR —
EDDY T. EFFEND
berikoet KARTOLO:
— SAPRIE — MOESA
dan
ALI
dibanto :
oleh ratoesan orang

NBA
Pa
tenan
PE ANA KL
TI
PA Anna
PN NI 2

BUCK JONES
Pay GE

DAN

PALING

dengan

dengen

dan

JANG

NA

PANTJORAN
BATAVIA

»LAW of the TEXAN“

1940

INDONESIA

ATREAT FOR THE EVES!
A JOY TO THE EARS!

3

Ini malem Pengabisan

' Moelai 1 Feb

FILM

PHIL REGAN
KN LAI
ANU
TON)
AAA
SN

Moelai 1 FEB. 1940fdan malem brikoetnja

»sROSE

malam

ay

brikoetnja

lagi.

Dan

!

in Reno

Bebe

Aa

dengan

TO! ER—RICARDO CORTEZ
PHYLLIS BRUOKS

Ea

SIDNEY

:

Panam

PARA 1

RIALTO

Sun ata

n-Park,

BIOSCOOP

ap

31 Jan.
PRINS

Batavia-C.

mpe

Boeat hari Rebo

2

Detak

Senen
Ba

,

7,45

31 Jan. sampe Minggoe 4 Feb. '40

Anak2

THE

ADVENTURES
OF
ROBIN HOOD"
(Riwajatnja

Robin

Moelai

(PARADE

SUN ENINYAT

Satoe2nja

prada 4

Harga

tempat

CONGRES

naik sedikit:

£ 0,60 —
Locef 0,50 — le kl, f 0,36
2e ki £ 0,24 —
3e kl. f 0,15

pe

ea

NN

Baleon

pake

— Tidak

sedikit!

Springtime it Rochies
6-7

Feb.

.

.

,DE DRIE

8 sampe

.

MUSKETIERS”

Lima

SALFH”

COLMAN

(Taman

—

Firdaos

10

Kemis

Djam

4 Sore

sen)

JANE WYATI
dalem

- JOHN

HOWARD

Horizon

jang moesna

Tampa

Krana)

"FRANK CAPRA'S MIG

Honolulu"

!

TPS
F2

3

3

Baik.

Kesempatan
jang

Entree

Lost

paling

paling baik, boeat

mem-

PARINDRA

ke III jang akan diadakan boelan

MEI 1940, di BANDJERMASIN

(Negeri

Ksretj.

Boekoe Programma ini dikeloearkan KOELAN MAART besar
formaat 32 X 23 c.M.

teroetama antara tjabang2
AMAT LOEAS,
TERSEBAR
PARINDRA jang bertaboeran antara SABANG hingga MERAUKE' antara NOESA KEMBANGAN sampai TARAKAN,
dan antara anggota2nja serta mereka jang menaroeh sijm-

Parindra

jang tersiar

kesempatan

djaoeh

DILOEAR

sebaik-baiknja, berarti

jang

.

mendapat hasil jang sebanjak-banjaknja poe'a. Fembajaran

(Tiga Peng

Frang)—

11 Feb. ,HADJI

kesempatan

pathie terhadap
INDONESIA.
Mempergoenakan

5 Febr. Tjnema satoe malem Wheeler Woolsey
dalem ,,RAINMAKERS” dan Gene Auiry dalem
.

jang

malem

perkenalkan: peroesahaan 'Toean, tidak lain dari pada menempatkan
ADVERTENTIE
dalam
Boekoe
Programma
!

extrafilm

RONALD

nonton.

Baroe

(Ini hari ada Matinee.

9,45

OEDARA DI HONOLULU)
tida boleh nonton

Pergoenakaniah

termashoer sekali diseloeroeh doenia.

siangan

oedara

Hood)

film dalem tahoen 1938 ini, dan mengambil tjerita
Dateng

PESAWAT
Anak-anak

THEATER
dan

malem

Over

,Wings

Iri dia satoe Meester Werk keloearan dari Warner
Bros, berwarna menoeroet kepinteran techniek
jang soedah

besok

Universal poenja film perang
heibat sekali

New

boleh

Programma

Batavia

(Film bitjara

Melajoe)

la pagina f 20,-setengah pagina f 10,- dan seterocsnja.
Paling sedikit f 3.Advertentie jang tidak disertai wang pembajaran lebih dahoeloe dngan setjoekoepnja, atsu diterima lewat dari tanggal

25 Februari, TIDAK

DITEMPATKAN

EDWARD EVERETT HORTON

JOHN HOWARD
m

»

MARGO

» H.B. WARNER

»

« JANE WYAIT « SAM JAFFE

ISABEL JEWELL

-. THOMAS MITCHELL

From the novel by James Hilton » Screen play by Robert Riskin

A.

COLUMBIA

PICTURE

10v,/" penoeh dengan Actie keherannan!
Harep djangan liwatken ini fi'im besrr!

Harga tempat — 10 sen, 14 sen, 20 sen din 40 sen.

LAGI.

Sebab itoe tjatatlah baik2!

Adces kiriman tekst advertentie dan wang, kepada:
Hoofdcomite Congres bagian Penjiaran, Pers dan Propaganda.
Bandjermasin- Hendriksweg no. 14,

Perbhatikeniah

BARANG

BAEK,

SELAMANJA

BANJAK

PENIROEAN

Berhoeborng dengen banjaknja barang tiroean, kita mirta
dengen
hermat,
bilamana
U
beli

DJAMOE

Garantie
10 tahoen

»sIBOE"

Vulpen jang paling bagoes

Soekalab priksa etiketnja dengen betoel,
scepaja U djangan sampse dapet barang
tiroean, jang mana
aken meroegiken

le. Keloearnja

pada U sendiri.
" mengngg
Tjap jang toelen, tjoema,Tjap 2 Njonja,
seperti gambar di bawa.
s
ale

2e. Dipakainja

DJAMOE
BATAVIA:C “”

Pasar:

LAU

DIOGA

SNN

Senen”

Kosambie

10

1824

MA ae Lan

TA ta

INDUSTRIE:Koedoesan 7-5”
TN
Sopian “Kediristeast: 7.225
Tn

ba (NARSIS TAN
Agentsckap"
di

Obat-obat

, A | 133 @
“SEMARANG

AN el AL

SOERABAIA
ARA Yaa TTU

Gen TeraED BAL
manalmana

e STA
bempat

jang didjoeal

MOHAMAD

3 Ui

Kranggan

West. 128

depot

ANU

EN

the World

oleh :

ALI

Obat

jang tidak ada batasnja, harga satoe fls. besar f 1.— fis.
ngan
ketjil f 0.50. Obat mustika kesehatan. Chasiatnja beratoes matjam
siapa jang soedah tjoba satoe kali tentoe selamanja tidak akan berpisah sama Obat Mustika Kesehatan harganja satoe fis. Besar f 0.50

satoe gls. ketjil f 0.30. Sultan siroep tjap gadjah (boeat habis bera-

nak) satoe fls. besar f 1.— satoe fls. ketjil f 0.50. Kartali. Obat haterpoedji kebaikannja harga

satoe fls. f 0.30.

Pesanan sampai f 5.— wang lebih doeloe vrij. Ditjari agent jang actief
dimana-mana tempat.
Memoedjikan dengan hormat.

enak

dan memoeaskan
keinginannja.

1! 3e. Graveer nama di

sa hilang.
4e, Harganja moerah
sekali.
Gagang hitam: f1.50,

£ 1.75, £ 2.00, £ 2.50
sampai £ 7.00.

Gagang

warna-war-

na: £ 250 —£ 300
£
pesenaw Isar Batayia Dua. 359... f 400-00R:
Pesemnanrembours. Waktoe pesen minta pai £ 12.50.
kiri
keterangan,

haloes,

dari

bagaimana

sedeng

atawa

warna-warna

hal

toelisannja

kasar

Dan

gagangnja.

OPION

Saboen

'Peroet. Obat tjoetji peroet jang tidak berbahaja harga per pak f 0.10.

diploma dan terkenal
h — dianteta tempa.

dengen
vulpen
gratis — dariitoe
vulpennja tida bi-

ATA

toek lelaki dan perempoean. Siapa minoemnja tentoe dapat keoentoe-

toek, soedah

2

Kisine / Kebalen 18
ART

Moestika Kesehatan Djalan Pasar Baroe No. 96
telefoon No. 451 Palembang.
(kentjing tetes) dan lain?
Boedjang-Roni Obat kentjing ketinggalan
soedah 15 tahoen terpoedji, harganja per tube f 0.60 dan f 0.30.Sirop
Mustika Kesehatan. Gampang minoemnja seperti siroep biasa, Oen-

Hoofd

daan Jalin ahlak
jeng
lelah, mendnpat

tinta

selaloe tetep dan
rata.

TOKO
Kramat

14

Batavia-C.

Tel. 1981 WI.

Model

Ne

Gagang hitam f250
4 00. GagangStreep:

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

Bagian ke I dan ke II tjitakan ke III lebih bagoes

dar

Sempoerna, compleet harga f 1.60 ongkos f 0.08 aangeteekeng
tambah
f 020.
Rembours tidak dikirim.
sore
Pesanlah sekarang djoega pada POPO
Gang Atjong
no. 26 (Kramat) Batavia-C, atau pada
Administratie ,,Pe-

mandangan”

Senen 107 Batavia-Centrum.

TN

S

£

25 Rebo
31 Jan. "40.

PEMANDANGAN

EA E BAN AanAN MEA PMANAN

&

— MONOPOLIE

INISTER berkata, bahwa

| oeang itoe kita dapatkan

mbali, sebab diatoer

demiki-

dalam perdjandjian kontrak.
:

DJAWA

pekerdjaan dagang, jang dalam
pengertian
techniknja
boleh

poedjian. Semangat
beroesaha

mendapat

tjelaan

itoe tidak

meski

ba-

gaimanapoen djoega, akan teta-

ja toean voorzitter, akan teta-

pi sesoenggoehnja karena sifat| sifat kegiatannja itoe, maka Pe

| tidak

saja pasti tahoe, bahwa bila-

ih 10 tahoen lamanja mengoe-

hakannja, negara hanja ba-

» .mendapat- f 70.000 dari
djoemlah f 13.000 jang . kem-

bali didalam tangan.

merintah mesti berlakoe senantiasa awas dan menilik kepada
ketidak-mampoeannja
oentoek
mengerdjakan peroesahaan itoe
sendiri, maka Pemerintah mesti
berlakoe sederhana dalam segala poedjiannja. Dan djoega ti-

'stelsel jang demikian itoe
— “ialah: soecatoe modal pertjoba-

Gak ada sebab oentoek menempatkan Billiton-Maatschappij
Ni

ketjil dengan soeatoe

atas kedoedoekan
jang seharoem-haroemnja.
-Begitoelah saja masih ingat,
dan djoega kawan separtai saja, jaitoe toean Van der Waerden, jang pada tempo doeloe toe
roet beremboeg dengan giat apa
jang telah terdjadi dengan Billiton-Maatschappij pada tahoen
1924. Pada ketika itoe didirikan
peroesahaan
tjampoeran
Gemeenschappeliike Miinbouwmaat
schappij Billiton: tidak karena
orang sangat ingin akan pendiriannja, akan tetapi sebagai
soecatoe tjara oentoek memandjangkan konsesi Billiton jang

an jang

djalan jang aman oentoek menjingkir keloear. Kenapa Peme-

.rintah membiarkan kesempatan
ini kepada modal partikelir dan

tidak menggoenakan kesempa-

tan itoe sendiri?
Karena

sikap ini atau sikap

tidak mentjampoeri itoe mono“poli partikelir berarti dihidoep-

kekoeasaan

“kan, jang dalam
“sering

mendekati

Pemerintah

negara,

djika tidak maoe

dise-

boet melebihi. Perserikatan per
'oesahaan minjak adalah men-

“ djadi tjontoh, akan tetapi seka
-rang ini tidak masoek pokok
“pembitjaraan. Sebaliknja memang banjak pokok persoalan

| sekarang tentang badan raksa-

isa jang lain, jaitoe Billiton|Maatschappij. Dalam Memorie
.van Antwoord Minister menoen

'Gjoekkan, bahwa didalam pelbagai

peroesahaan

tambang

besar, jang dikoeasai oleh Bffli-

— ton-Maatschappij, seringkali toe
roet djoega tersangkoet Gemeen

| 'schappelijke

— Mijnbouwmaat-.

(G. M. B),

Billiton

| 'schappij

|. soeatoe
maskapai jang toe'roet
ditjampoeri
oleh
ne1. gara dengan 5/8 bagian. Soe“dah tentoe, toean Voorzitter de-

“ngan begitoe modal negara toeet
in

mengetes kedalam perikaperoesahaan Billiton jang

raksasa itoe. Akan tetapi kea'daan ini tidak dapat menghin-

'darkan, jang maskapai ini memang telah kembang mendjadi
atoe kekoeasaan jang bersimonopoli.

|.

Saja menanja pada diri sendiri, apakah sjarat2 dari modal

telah

toea, jang habisnja pada

tahoen 1937.
:
Minister oeroesan tarlah djadjahan pada ketika itoe, jaitoe
tocan
Idenburg, sangat setoedjoe pada pengoesahaan oleh
negara, sebagaimana djoega se
bahagian
besar diantara golongan jang terketjil didalam Dewan inj. Orang”terpaksa menga
dakan satoe peroesahaan tjampoeran, karena hn tidak demikKtan, jaitoe djika tidak ditoe

roeti permintaan Billiton-Maat-

schappij, maka maskapai ini siap oentoek mendjalankan satoe
»Toofbouw” (Pengoesahaan setjara lalim) selama tahoen2 jg

penghabisan

dari konsesi toea

itoe,

sedemikian

dan

hal

njata

benar akan meroegikan kepenti

ngan negara.
Minister S. de Graaf berkata,
tatkala ia mempertahankan ran
tiangan GMB
didalam Eerste
Kamer,' bahwa sesoenggoehnja
orang “iapat mengatakan ten-

tang

,,roofbouw”, akan tetapi

| dipandang sebagai soeatoe poli
tik dagang jang tak dapat dihin
ang2
peroesahaan GMB pada
Garkan oentoek kepentingan kaachirnja mendjadi soeatoe ke'koeatan bagi maskapai2 itoe, le oem aandeelhouders!

bih besar lagi dari keoentoengan jang dapat dipoengoet oleh
a sendiri. Biasanja mere-

lebih tegap didalam toentoe-

1
x

tan dan keinginannja “daripada
'halnja, djika dalamnja tidak toe

z

.roet tertjampoer modal negar

ACHIROE'LKALAM.
Pada
achirnja sepatah kata
lagi tentang hal tempat kedoe-

doekan peroesahaan baroe itoe,

jaitoe di Nederland atau di In-

donesia.

7

Berkedoedoekan tem-

pat disana adalah satoe keingi-

' djoega jang bisa kita tetapkan Volksraad. Minister menerang| berhoeboeng dengan koemissa- kan segala itoe sebagai sentiris Pemerintah dan lain2 per- ment sadja.
djandjian sepandjang hoekoem. “Mm

| PEROESAHAAN

LEBIH KOEA-

tonil
,Lenggang
Kentjana”.
»ANTARA" mengabarkan, bah
wa Indonesia Moeda tjabang Bo-

gor.

genap

SA

DARI

PADA

PEME-.

dapat dimengerti

£ rintah dari moelanja telah me- bahwa orang tid
ak aloe
| nerangkan pada waktoe diada-| imemandang “Indonset
esia«
f

| ikan perdjandjian, bahwa dirinja Isematjam

ingin

tempat pekerdj sa

. tidak sanggoep oentoek menger. sadja: bahwa orang,ingin
djoe
. djakan pekerdjaan itoe, maka
“|. maskapai2

|.

sematjam

itoe

soe-

dah lantas bersifat lebih koeasa
lagi dari pada Pemerintah. Di-

oesianja

(sa memboeat disana satoe poe-

7

Ke

WA

&

Billiton-Maatschap4

kan diberinja beras atau wang,
tjoema diberi 1 gerengseng(?)
jang haroes diantarkan 'keroemah gadai.
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Be

.Soetji”. Entah kalau jang diar
tikan Agama oleh orang itoe ha

Samboetan atas toelisan tocan Rd.

nja beberapa

peratoeran

Moehammad.
sadja.
:
Toecan H. M. Saleh menoelis:
Oentoek saja dan begitoe poe
Lebih2 djika melihat keadaan
Sebermoela saja ta' akan toe- la oentoek segenap penganoet
sawah
sekarang jang hampir roet tjampoer dalam perdeba- Islam jang sedjati nistjaja ta'
saban hari diserang bandjir, se- tan pena antara
Njonja2 Siti akan.
merabenarkan sesoeatoe
hingga
banjak bibit jang roe- Badiah
Zoeber dan Siti Oemi- peratoeran . jang dibikin-bikin
sak,
tentoe dikemoedian hari nah
Soegito pada satoe pihak oleh manoesia, bila peratoeran
dapat menimboelkan bahaja
ke contra Njonja Mr. M. Ullfah itoe telah ditentoekan oleh Toe
laparan jang maha hebat aga
k Santoso pada lain fihak. Akan han dan ditjontokan poela oleh
nja.
tetapi setelah timboel toelisan Nabinja.
Mutatie.
tocan Rd, Moehammad jang ba
Djika Njonja Mr. M. Ullfah
rangkali
maksoednja oentoek soenggoeh2 bermaksoed
memTocan
M.
Martasasmita 1e menjelesaikan
pertikaian itoe, bantras praktijk
perkawiSchrijver b.d. Assistent-Wedana
maka terpaksalah saja memannan
'kita mengapakah beliau
Rengasdengklok, moelai boelan Gjat pena oentoek toeroet tjammengandjoer-andjoerkan
TASIKMALAJA.
tjara
Februari 1940, dipindahkan pe- poer dalam oceroesan ini, berhoe
perkawinan jang memang telah
kerdjaannja
kekantor Tang
boeng dengan toelisan toean Rd. ditolak
Pendirian hulpziekenhuis.
boelat2
oleh segenap
b.d
Lan
dra
ad Poerwakarta. ' Moehammad terseboet.
Berhoeboeng dengan kekoeraOemmat Isiam?
Toean Soemawinata 1e Volks
Beliau seolah-olah berdiri dingan tempat pada roemah sakit
Sepatoctnja beliau memikir
onderwijzer Kedawoeng diber fihaknja Njonja Mr. M. Ullfah, kan
provincie di Tasikmalaja, maka
dan mengandjoerkan satoe
hentikan pekerdjaannja ikaren
a selakoe pembela dengan menge- tjara oentoek mentjapai toedjoe
Parindra tjabang Tasikmalaja'ig.|
moekakan bahwa njonja Mr. M. an itoe jang tidak
dipimpin
oleh
ttear Dr. -M. PENA
sendiri,
menjinggoeng
Ulifah
ta' sekali2 bermaksoed kepada peratoeran
Soekardjo, bermaksoed mendiriIslam.
hendak merendahkan Agama
Terendam.
kan seboeah hulpziekenhuis. BoeKemoedian T. Rd. MoehamIslam, bahkan mengakoei akan mad
at maksoed ini soedah disediakan
mengatakan poela bahwa,
Berh
oebo
eng
deng
an
banjak- kesoetjian dan keloehoerannja djika
tempat dan gedoeng. Sekarang
perdebatan 'ini dipernja toeroen hoedjan, maka ba- Agama. Islam dan bahwa Alorang hanja menoenggoe persepandjang, nistjaja akan mengenjak sekali kampoeng? dan sa- @oer'an
menoceroet beberapa
toedjoean D.V.G. sadja. (Aneta)
roehkan
pergerakan kita dan
wah2 jang terendam. Demikian Ajat jang maksoednja
indah akan memberi sendjata kepada
poela djalan antara Pataroeman dan memperlindoengi perempoe
kacem sana. Pendapatan saja,
— Rengasdengklok ta' loepoet an2 Islam.
ta' mengapa pergerakan menmendapat serangan air (tere
Saja ta' dapat mengerti akan Cjadi keroeh
nrangkan, akan tetapi saja tidak dam)
sementara (djika
djoea, sehingga djalannja pengakoean itoe.
pertikaian “ni sahadja
mempoenjai
waktoe lagi, oenbenar2
mendapat.
keroesakan, begitoe
Dalam minat saja, bila seo- akan
mengeroehkannja), jang
toek
memperdalaminja
lebih poel
a sawah jang ada dipinggir rang benar2 mengakoei akan ke
akibatnja ta? boleh tiada nistjadjaoeh.
Saja hendak menoennja!
soetjian dan keloehoeran Aga- ja akan
bersih kembali dan adjoekkan,
bahwa
Pemerintah
ma Islam, maka ta' nanti ia me- kan memperkokoh
Hindia setoedjoe betoel pada ke
tali persauDoeloe, meskipoen cedjan ba- ngandjoerkan
setoeran lain, se- Garaan kita dalam
inginan dari Indonesia itoe. A- gaimana
Islam,
lebatnja, djalan itoe lain dari pada apa
jang telah
Ta' dapat tali persaudaraan
kan tetapi apa jang telah dika- beloem pernah kedjadia
n teren- teratoer dalam agama itoe senitoe mendjadi kokoh bila faham
takannja dalam Volksraad pada dam, karena pemboe
angan gir- diri. Mengertilah apa arti kata
masih berselisih.
achirnja. Jakni bahwa Billiton- nja
mentjoekoepi. Tetapi berMaatschappij biarpoen bagaima
hoehoeng dengan memperbaiki
na djoega tidak bersedia oen- djalan, pemboeangan
air itoe di
toek menempatkan kedoedoekan
perketjil ada poela jang ditoe- rangkat dari station menoedjoe makin menarik hatinja orang2 jg.
ke Rantjatkek. Disana didjem- diam dise
peroesahaan itoe di Indonesia.
toep sama sekali, dan sekarang
pandjang djalan dan me
poet
oleh Comite van Ontvangsi. reka itoepoen
Dan sangatlah heran saja, djika karena
dengan sendirinja
pemboeangan air itos
Minister berkata: peroesahaan
diperketjil maka timboelah aki Oentoek para oetoesan disedia- toeroet meramaikan taptoe itoe!
kan tiga bocah pondokan, Para
itoe toch ditempatkan disini.
batnja
Pk. 8 sampailah taptoe itoe ke
terendam: sehingga
oetoes
an Moehammadijah di Ba- Babakanl
Alasan2 jang bersifat zakelijk meroegikan kepada kedoea
oa, dimana akan diadabe- bakan-seureuh, Aisjiah
di Rantja kan rapat terboeka. Disan
tidak berapa tegoeh. Djika In- lah pihaknja (a Provincie
a pan
b Jang
donesia soeatoe negeri merdeka
doe2 terseboet meroepakan eerepoenja sawah) sebaiknja pem- €ktk, Pemoeda Moehammadijah
di Babakan-loa. Perloe diterang- poort..
maka
tidak ragoe2 lagi jang boeangan air itoe haroes
Para oetoesan dan publik
dibikin kan, bahwa
seoran
Dari moelai campagne 1940/
1941
onderneming goela terse
boet diatas jang pernahnja de
kat
Brebes, akan meloeaskan
tanamannja,
sehingga
tempat2
jang letaknja kJ. 15 km dari Ke
tanggoengan akan ditanami
teboe djoega, teroetama didistrict
Bandjarhardja.
Berapa djadinja ini perlocasan
boecat sementara waktoe beloem
Gapat diwartakan, oleh karena
pembitjaraan dengan Dept. E.Z. tentang itoe perloeasan-beloem
selesai.

na

perhoeboengan

koloniaal,

maka orang diperkenankah berpikiran lain.

dari tambang2 besi dan timah
' “Sekalipoen

begitoe kita be-

loem dapat menetapkan soeara
kita, kita akan menoenggoe dja

aban

Minister dan istimewa

kan menoenggoe, hingga mana

sanggoep memper

pendapatan? kita
tentang soal ini, bila ia menga-

| sifat2 Billiton-Maatschappij de- Keadaan ini tinggal tidak teri | dakan oesoel2 sematjam itoe pa
|da pekerdjaan persiapan, jang
rzitter!

nja.

10 tahoen,

Suikeronderneming Ketang
goengan.

| V
kan 'soeatoe sifat politikg, negri
itoe
jang lebih dari sekaran Tni 'Minister
hitoengkan

semoeanja sepandjang akal dan

reka, sehingga bahaja kelaparan akan mengantjam kepada-

dipandang tjoekoep, tetapi boe-

sat perekonomian dan memberi-

dalam keterangan2 jang tertoelis, Pemerintah telah memoedji | moengkin.

dengan moesim

maka terasalah oleh

karena itoe maka pada

Voorsitter, a- | Saja tidak akan -melandjoetkan teapi uang, atoean
sentiment da hanjak djoega kan 'keberatan2 saja, Kita in-

.
-

Berhoeboeng

Keadaan
terseboet
moelai
mendjalar dibagian kp. Djoenti.
tanggal
3-4 Februari. '40, hari Banjak
pendo
Saptoe malam Minggoe akan dia- mempoenjai edoek di sana jang
tanggoengan 3,4
dakan
malam
perajaan, sambil
atau 5 orang tjoema dapat memempertoendjoekkan
tonil ,,Njai
beras 1 atau 2 liter
Lenggang Kentjana” jang dibagi ngadakan
sadja
boeat
makannja satoe hadalam 4 bahagian dan dipimpin
ri, kadang2 ada jang soedah 2
oleh toean Mr. Sjamsoeddin.
Perajaan dan pertoendjoekan i- hari baroe dapat makan satoe
(itoepoen
ni akan
dilangsoengkan
dige- kali
tida? mentjoedong K.J.O. Bantammerweg, Bo-: koepi).
gor.
|
Djoega kita melihat, ada jang
Karijis dapat dibeli pada malap pertoendjoekan.
pindjam boeat keperloean makannja itoe, kepada orang jang
CHERIBON
dan oleh

jang baik dan
djoe- Isjaf benar akan kepentingan
kan benar2'lebih2 oleh Pemerin oentoek memoelaikan baroe kem
bali sekarang ini pengoesahaan
«... Toean Voorzitter! Bila Peme-. tah. Memang
Res

PBNU

Pendoedoek
Djoenti (Gandok)
. kekoerangan makan.
patjeklik,

maskapai sematjam itoe akan
|“ Kekoeasaan jang bersifat mo nan, jang berakar dalam dan berkedoedoekan dinegeri itoe
| mopoli itoe tetap tinggal ada, djoega sering dinjatakan dalam sendiri. Hanja disebabkan kare

tg

NAK

Indonesia Moeda genap 10 tahoen tar Rengasdengkl
ok, betapa ke
Pertoemnrdjoekan soesahan penghidoepannja me-

pij memang melakoekan soeatoe

oentoek

SE

pendoedoek di kampoeng2 seki-

|

mendapat

BARAT

BOGOR.

menjelidiki

dapat

yan Billiton-Maatschappij te-

4

DINAS

(Disiarkan. oleh Persbureaw ,ANTARA”.)
“MN (Penoetoep)

ARBANI

RENGASDENGKLOK.

to t. Stokvis dalam
dang Tweede Kamer
- tgl. 1 Dec. 1939
JESAHAAN

BSA Ark

menenmaaa

Segala sesocatoenja jg. telah dibajangkan itoe.

sepandjang akal telah saja te-

Ajas

jang lebih besar, agar ta' mendapat ganggoean

air lagi.

BANDOENG,
Pembantoe kita Wartakan:
.
Konperensi Wilajah Moeham
madijah di Rantjagkek. ,

Seperti telah diwartakan terle-

bih . dahoeloe,

Moehammadijah

tjabang Bandoeng tahoen ini melangsoengkan konperensi Wilajah
nja di Rantjatk€k, pada tgl. 27
dan 28 Januari 1940.
Dibawah ini kita sadjikan pemandangan dan verslag ringkas

. dari konperensi tsb.

Berangkat
dari
Bandoeng.
Pada hari Saptoe sore djam
3.12 segerombolan para ostoesan
dari beberapa groep dan ressort
poen para pengoeroes dari Moe-

hammdjah tjab, BMdoeng, be-

g anggota Moe

hammadijah disana telah mengosongkan roemahnja oentoek para

oetoesan, roemah mana mentjoe-

koepi boeat I.k. 60 oetoesan menginap.

Taptoe

pandoe

H. W.
Malam Minggoenja, pada pk. 7

malam,

lebih

dari seratoes pan-

doe2 H.W. dari Batoedjadjar, Tii
mahi, Bandoeng dan Rantjatkek
sendiri telah berkoempoel
di
Groote Postweg Garoet. Kemoe

dian mereka berdjalan.
dipasang
(dinjalakan),
Tluitorkest diboenjikan.

Fakkels
tamboer

Perloe diterangkan, bahwa per
hatian rakjat Rantjaekek dan se-

kitarnja kepada

taptoe itoe

sa-

ngatlah besarnja, sehingga taptoe terseboet meroepakan satoe
iringan jang pandjangnja Lk. 3
k.m. Soeara trompet jang selaloe

diboenjikan, maoe

tidak maoe

masoek ketempat vergadering me

laloei eerepoort itoe dengan diiri-

ngi oleh H.W.-marsch dari pan-

doe2.
Kedjadian jang sematjam itoe,
jang boleh djadi pendoedoek Ran

tjatk€k baroe melihat dalam seoemoer hidoepnja, maoe tidak ma
oe akan membangkitkan sympa-

thie pendoedoek disana terhadap

Moehammadijah!

Rapat

terboeka"

Tempat dimana rapat terboeka
itoe dilangsoengkan bekas pabrik
tenoen, dus tjoekoep loeas, Tetapi karena publiek jang datang

sangat banjaknja,

tempat itoe ti-

dak mentjoekoepi. Mereka maoe &
djoega mendengarkan dari locar,
tetapi politie melarangnja.
Perkoempoelan2 tidak sedikit
jang mengirimkan wakilnja. Wakil polisi tentoe sadja tidak
ketinggalan,

Malam Kesenian.

'ripanweg 1.

tetapi sebenarnja boe-

koe itoe sangat

bergoena

Pk. 8 lewat sedikit, t. dr.Erwin

djoe-

memboeka pertemoean itoe de-

ga bagi segala orang, jang ada

'sangkoet paoetnja dengan sepe

ini | da,

Ta Iintas”(ke

babaik karena ada mempoenjai |

sepeda, maoepoen karena
mendjadi saudagar sepeda.

| soedah pernah dibitjarakan dl.|

| ak ini): jang ketiga, boekoe

ada

“Dalam bab pertama diterang
kan lebih dahoeloe tentang se-mikian: ,,Apa jang haroes dike gala
perkakas jang perloe oen|
| tahoei orang jang menjewakan |
memperbaiki segala matoek
“vrachtauto tentang oendang| tjam keroesakan sepeda. Kemoe
Mang Jalan lintas”.
i-

inilah. Namanja sebenarnja de!

dian dalam bab kedoea, dioera

snoeroet kata pendahoelod

ng bagian-bagian sepe

“an dalam nada itoe, akan di- kan tenta
dibitjarakan-se- |
da, baroelah
| terbitkan djoega ,»Apa jang ha- landjoetnja tentang satoe-satoe |
'roes diketahoei: montir auto ten
keroesakan dan tentang peker| tang oendang-oendang laloe lin
djaan memperbaikinja.

adalah

tas”. Dengan demikian

sangat lengkap

Pendek:

. panti empat bocah boekoe ten-

:

Dalam boekoe jang baroe imi

| diberi penerangan
-kas, tentang seloek
| dang2 laloe lintas
| ma kepada toekang
- wrachtauto.

isi

|ja'ni 70 sen
taka”.

Pembalasannja.
dengan ringbeloek oen-j
Diwaktoe belakangan ini ber
|
oeberg
jang
tambah gemar orang mengadapenjewakan kan pertoendjoekan tonil, sam-

' 'ketahoei, pada pertengahan ta-

hoen 1938 telah didjalankan pe-

ketempat jang kepai-sampai
tjil-ketjil, sedang karangan tonil jang soedah mendjadi boekoe djarang, apalagi karangan

atoeran menoeroet oendang-oendang laloe lintas oentoek mem- |tonil jang soenggoeh baik. Ka— batasi persaingan peroesahaan| rangan tonil jang didjadikan
rapa traject. Peratoeran itoe be

toe akan disamboet dengan gem

sar artinja bagi orang jang me

bira dimana-mana, apalagi kalau tonil itoe moedah dimainkan

sah bagi mereka itoe oentoek
mengetahoei oendang-oendang
itoe, karena soedah demikian si
, pat oendang?, tidak tiap2 orang
Deh memahamkannja.
5 Menpan itoe boekoe iini Tang

dan baik sekali oentoek dipertoendjoekkan oleh perkoempoelan baik oentoek amal, maoepoen oentoek merajakan sesoeatoe kedjadian.
Jang
bermain dalam karangan tonil njonja Saadah Alim
itoe tjoema enam orang sadja
dan tjeriteranja menarik hati,

njewakan vrachtauto, tetapi soe

3

onani dalam boekoe itoe ada

|

dimoeat soeatoe daptar perta| njaan tentang berbagai? perkara, jang pasti akan dialami 0-

| leh socatoe peroesahaan

vrachi-

tarief

sewa

" auto. Misalnja:
.Wadjiblah

diberitahoekan kevrachtauto
pada 'oemoem?” Djawab pertanjaan itoe moedah ditjari da-

lam boekoe itoe.
Boekoe

itoe teroetama

'toek peroesahaan

oen-

vrachtauto

tetapi bagi orang lain

sewaan,

ja'ni tentang anak moeda

moeat

Tang

Membawa

ter-

peladjar
sangat disoekai oleh
kaoem perempoean dan sangat
soeka
mempermain
mainkan
perempoean,
tetapi
achirnja
mendjadi tergila-gila oleh isterinja sendiri, jang disangkanja
boekan isterinja, melainkan peIrempoean lain belaka!
Tjetakannja diatoer baik-baik, sehingga moedah membedabedakan orang jang berbitjara.

Harga boekoe diatas pada ,,Ba-

perloe djoega, misalnja ada di-

.

Rapat

Pk. 8 lewat sedikit, t. I. Hassan

“dari Comite van Ontvangst berpi-

Moelai pk. 10 malam dilandjoet

loe dioetjapkan terima kasih ke-

kepada t. SoetaMoehammadijah

kan dengan rapat tertoetoep pertama. Dari rapat itoe jang perloe
dioemoemkan ialah 1. Badan Per
€konomian Moehammadijah Bad.,
haroes
mengadakan inkoop dan
verkoop centrale.
Sebagai com-

Setelah diadakan pi-

missie telah diangkat t. Soerjana-

pada sekalian jang telah membe-

kepada konperensi
ri sokongan
Wilajah itoe! Kemoedian pimpinan diserahkan
“laksana, ketoea

- Bandoeng.

tertoetoep

pertama.

dato memberi selamat datang, la-

|. dato pemboekaan, laloe ketoea
. mempersilahkan t. Soelhi, ketoea

prawira (dari Soreang) ketoea,
t. Danoemihardja (Tjimahi) dan

5 . bagian tabligh oentoek membitja| rakan agenda pertama tentang.
| azas dan Pe, Moehamma-

t. Garniwa (Bandoeng). anggota.
2. Konperensi Wilajah jang keli

TerR

ma akan diadakan di Tjitjalengka.
Rapat itoe dihabisi pk. 2.30 ma
lam.

diah.

Nona
£
D.Se Biyang

menda-

pat giliran oentoek membentangkan agenda ked

a, ialah tentang

. gerakan 'Aisiiah diten

La

masja

rakat kaoem iboe.
Toean Garniwa, | sa barak

Demonsbrasi

tentang

HW,

Pk. 8.30 dihabisi.

barisan pemoeda Moe-|

ammadijah dalam Islam.

tertoetoep
Rapat
kedoea.

Pidato2 itoe sangat memoeas- |

3 (kan kepada semoea jang hadlir.

P.K.V.I.
baroe.

Pengoeroes

Dalam rapatnja jbl., P.K.V.I.
tib. Bandoeng telah membentoek
pengoeroesnja jang baroe “jang

mengarti betoel, bahwa

oetjapan toean terseboet wadjib
dipenoehkan dengan selekas2-nja

keta-

lam perkara boenoeh ini soedah

dimadjoekan
pada tanggal 25
ini boelan.
tetap dibela oleh
Terdakwa
terdiri dari t. Wargadiwidjaja ke Mr, Raden Mas Habara Wresni
toea, t. Soemira ketoea moeda, t. |wiro dengan gratis.
Sawa penoelis I, t. Soerip penoe
lis Il, t. Soetarwo bendahari dan
Dalam pepreksaan ini terdak
beberapa orang pembantoe.
wa tetapkan atoerannja jang
Sebagai penasihat diangkat t. doeloean,
Wedana
Assistent
dr. Djoendjoeng Setiakoesoemah Srandakan tetapkan ia poenja
dan t. dr. Soeratman Erwin.
Proces verbaal, dalam mana di-

Raad van Toezicht t.t. Siregar,
Soemira

Pangabean,

Iskandar,

njatakan bahoea doeloe waktoe

di bikin vooronderzoek,

dan Aboen.

dan bagian pemoeda. Di

terdak

wa memang soedah mengakoeh
teroes terang, memang 5 hari
sebelonnja ia lakoekan itoe per
boeatan, soedah kandoeng kamati pada
niatan akan boenoeh
mensoedah
lantaran
Jakoeb,
tjoeri hatinja ia poenja istri.

Madjoe!
Seketjil district Sindanglaoet jg
letaknja tak djaoeh dari iboe kota
Tjirebon itoe, pendoedoeknja ke

Sebab soedah tida ada saksi

lihatan madjoe dalam segala hal

Jain jang dipreksa, maka Mr. R.
Disamping Perkoempoelan2 lees
dikasi
(Karangsemboeng), H. Habsoro Wresniwiro
gezelschap
an,
pembela'
bikin
tan
kesempe
Kematian dan Pereconomian, ber
sangkal
ia
antara jang lain-lain
diri djoega perkoempoelan2 gerak
atas toedoehan jang didjatoeh-

badan seperti voetbal dan badmin

kan pada terdakwa, bahoea ter-

Diantaranja persatoean2 se

ton.

dakwa soedah lakoekan pemboe

pakraga jang telah berdiri ja'ni:
(bangsa Indonesiers)
L.C.V.C.
Eng Hap Hwee (bangsa Tionghoa)

noehan dengan dipikir lebih doe
loe: ini gampang dimengerti, se

bab kaloe terdakwa memang be-

dan anak2 dari Pasoendan-

gitoe, tentoelah dengan diamdiam sasoedahnja lakoekan pem
toe, lantas pergi,
boenoehan

School, maka baroe2 ini pegawaipegawai kantor district Sindanglaoet pada hari Rebo tg. 23-1-'40

sebab waktoe ia lakoekan per-

atas initiatief toean Kosasih c.s.
soeatoe comite,
telah dibentoek

oentoek
satoean
nja.

boeatan itoe, sama sekali tidak
ada orang jang tahoe. Akan ia
poenja pengakoean dimoeka As
sistent Wedono waktoe ia dide-

mendirikan soeatoe persepakraga dikalangan-

ngar

Pada hari malamnja berkoem-

Toean

Kosasih,

berapat memilih

didirikannja.

Rapat diboeka oleh Toean Ko
sasih

dan

dipimpin oleh Toean

Atas voorstel

Soeminta.

Setro Tjitrodarmo jang
djoei

oleh

rapat

Toean
ba-

roe ini diberi nama 'S.O.M.B. O.
berarti Sepakraga Oentoek Madjoe Bagi Oemoem.
DJAWA TENGAH

MATARAM.

:

Pembantoe kita D. menoelis:
Perkara

pemboenoehan

dakan.

di Sran-

poenja

Sebagai soedah kita wartakan
lebih doeloe, pada tanggal 16

tohkan kepada orang-orang

dian jang soedah di djalankar
:

India.

Sesoedah doea orang @
itoe mengakoe benar-benar “aka
maka oleh PEUEYa€
Pe

salahkan

heran, sebab ten
itoe terdakwa dibingoeng, hingga
pengakoean jang
dengan apa jang
berboeat.

pendapatan, jaitoe ba-

si dan lain-lainnja jang SOkATRNa|
soedah dimoelai di tjari di bila-'
ngan Aswan, begitoe poela orang
orang
jang hendak dikerdjakan
boeat keperloean fabriek2 itoe,
boeat sekarang ini akan dikasih
datang dari loear negeri, semen

tara beberapa orang dari Mesir akan di oetoes ke Londen dan lain
lain negeri oentoek mempeladjari
soeal2 jang penting, sehingga akan datang satoe masa, dimana

orang2 jang bekerdja dalam fabriek2 itoe, teroetama jang mengepalainja terdiri dari anak negeri sendiri.
Beberapa fabriek itoe di taksir
akan selesai didirikannja dalam
tempo satoe setengah tahoen, dan
tidak beberapa lama lagi dari fa-

briek2 terseboet bisa di kasih ke
loear banjak alat sendjata modern
jang dengan segera bisa digoenakan oleh balantentara Mesir, bila

mana mereka toeroet terbawa-bawa dalam peperangan ini,

ap2 moerid dari loear negeri
roes di tilik dan diselidiki keada

annnja serta haloeannja lebih Te
hoeloe.
BE

HIDJAZ.
Saoedi mendatangkan yaa
alat2 sendjata.

Oleh

:$

karena tiap2 pemerintah |»gN

diwaktoe jang genting ini dengan'

3.
|

menjediakan alat pepe
boeatpembelaan di masa

radjin
ngan

jang perloe, maka pemerintah. Sa 2
oedi poen tidak ingin ketingga
lan memperlihatkan kegiat
an di seloeroeh daerahnja.

at menambah persediaan djang
sampai kekoerangan alat2 pep
ngan dan lain2 kepentingan p
belaan, baroe2 ini di Djeddah a
berlaboeh seboeah kapal kepo
njaan Italia membawa banjak al

sendjata

jang

soedah

beli oleh pemerintah Saoedi, j
di bajar harganja oleh badan pe

belaan negeri. Kedatangan kapa
itoe di samboet oleh pendoedoek
Hidjaz dengan girang 'sekali, ka-

Doea orang @adian di keloearkan

”

reria pemerintahnja njata tidak diam

dalam

keadaan

jang begitoe

mengkoeatirkan.
TURKIJE.
Permoefakatan saling tidak

menjerang.

3

Terdengar chabar jang disiar-

dari Al-Azhar.

kan diloearan dengan santer, bah |

Di Mesir baroe2 ini, soeal @adian telah timboel hangat kembali
sesoedah sekian lama soeal itoe
tidak dibitjarakan orang lagi atau
di roendingkan dalam soerat2 cha
bar, karena orang2 jang menganoet agama @adian itoe di Mesir
soedah balik kembali memperlihatkan keinsjafannja masing2.

wa telah diteekend satoe permoefakatan saling tidak menjerang di"

Hangatnja soal @adian

sir, karena
masoeknja

di

antara tiga keradjaan, ialah Ital

Roemenia dan Turkije. Dalamk
langan officieel di Ankara, kaba

ran terseboet tidak dibantah atau '
ditetapkan.

berhoeboeng dengan
peladjar doea orang

3

Beresnja perselisihan antara
Bulgaria dan Turkije.

Me-

@adian dari bangsa Albania jang
bernama Ajjoeb Fadl-lie dan Cha-

Diberitakan

dari Sotia, bahw

serdadoe2

Turkije,

serdadoe2

Bulgaria

begitoepcer:.

jang pada.

keradjaan terseboet dengan na

mereka sesoenggoehnja ada @a-

taraan Inggeris.

diani, melainkan sesoedah doea
boelan dalam bergaoel dengan stu

ka di antara Turkije dan Bulgaria

telah didamaikan diantara kedoea

San
|
AG

Membantah berita2 jang

tidak benar.

dent2 Al-Azhar baroe ketahoean

2

Baroe2 ini tersiar berita2 jan:

rahasianja, sesoedah mereka
di
amat-amati gerakan mereka oleh

mana dikatakan, bahwa Mn

beberapa orang jang tidak soeka
melihat ternoda nama baiknja sekolah Al-Azhar, sehingga achir-

pemerintah

hendak mengoendjoengi Irag. Ma
ka oleh pemerintah Turkije dito-

nja mereka mengakoei sendiri jg.

laklah berita2 terseboet jang ber-

mereka ada @adiani.

Dari sa'at

Turkije Ismet Inonu-

onderzoek ia soedah mengakoeh

,

poen pemerintah Turkije mendoe

tjarakan fasal terseboet, serta me
roendingkan mas'alah - mas'alah
@adian, sehingga dimintakan fat-

bahwa congres Sa'ad Abad hen:

takan

berita

dibebaskan

jang menerangkan

'

Kena ratjoen ketela.

S .
1

“3

Satoe keloearga jang terdir
|dari
6 orang di desa Soekape
kan pemboenoehan dengan dipi
doehan,

dari boekoe hoekoem, dalam ma

kir lebih doeloe, sebab dalam ke

bahoea

ja soedah

lakoe

Pendjatan,

Wates,

soedah ma

ka dikirim ke roemah sakit f
toeloengan di Wates, dan

bahoewa

'an mereka, bisa diharap.

tong

selama

didalam

tahanan.

.

nganten, bilangan onderdistrie

'dosa'an ini koerang terang, ter
dakwa hanja dipersalahkan, soe
Dengan
mengingati. beberapa dah lakoekan kaniaja'an berat,
sebab jang mengentengkan, ma dengan zonder dipikir lebih doe
ka pembela minta soepaja Ha- loe, sehingga mendjadikan sekim memberi hoekoeman jang kabnja si koerban menarik napas jang pengabisan, dengan ka
ringan pada terdakwa.
Sasoedahnja raad kamar, Ha dosa'an mana, terdakwa dihoekim mengoemoemkan vonnisnja koem 6 taoen pendjara, diponan

"

dak diadakan di Bagdad (Irag).

dari toe-

bih doeloe, hingga ia bisa diper
salahkan melanggar artikel 354

Men

|

y

soedah lakoekan ke- | dengan pikiran pembela, jaitoe

hakim

:

asal dari isapan djempol. Begitot

itoe ramailah pers Mesir membi-

na ia paling banjak diantjam
dengan hoekoeman 10 tahoen.

| wa menjangkal atas toedoehan
'itoe, maski djoega koetika voor

«

mendjaga-djaga tapel-watas me

lil Raitasji di universiteit Al-Azhar, jang mana moela-moelanja
mereka tidak menjatakan bahwa

niajaan dengan zonder dipikir Ie- terdakwa

preksaa'n pertama itoe, terdak

pengakoehan

ini

mendatang itoe bisa di keloearkan dari negeri sendiri, seperti be

soepaja di lain kalinja, soepaja

hoea terdakwa hanja bisa diper

ini boelan, Landraad di Djokja

oeh ia memberi

vooronderzoek,

Maski waktoe terdakwa lakoe
kan perboeatan itoe sama sekali
tidak ada seorang poen jang tahoe, toch ia soedah memberi pe
ngakoean djoega akan kesalahannja, ini mendjadi satoe boek
ti bahoea terdakwa djoega mem
beri satoe djalan boeat menggampangkan djalannja pemeriksa'an. Lantaran ini sebab maka
pembela mengharap, bahoea Ha
kim menjetoedjoein dengan ia

disetoe-

persatocan

dalam

pembela tidak
toelah waktoe
dalam pikiran
bisa lakoekan
tidak tjotjok
sebenarnja ia

poellah 30 orang leden diroemah

“aa tertoetoep ini adalah teroes terang sebagai boenjinja
combinatie dari Moehammadijah, lacte van verwijzing. Lebih dja-

Pk. 10 rapat Tana Mengan
selamat.
Ta

tidak

Djokja jang periksa ini perkara
mendjadi Landrechter di Djokjakarta, maka pepreksa'an da-

Hari Minggoe pagi, pk. 7, telah karta soedah preksa perkaranja
“diadakan demonstrasi oleh pan- seorang Indonesier Djawa lakoe
doe2 H.W.,
demonstrasi
mana kan pemboenoehan pada dirinja
mendapat banjak perhatian dan| seorang lelaki bangsanja, nama
telah berdjalan dengan sangat ba Jakoeb, dengan diniatkan dan
| dipikir lebih doeloe. Dalam pe. goes.

da MoehammadijahBd: membitja
irakan agenda jang penghabisan, |

istrinja

soedah

wa dari Alim-oelama di India d
poetoesan apa jang telah di di

diberitakannja & de-

Kemoedian

Pengoeroes persatoean jang akan

lai Poestaka” hanja 32 sen.

ba-

hingga

oetjapan dr. terseRoepanja
boet sangat di perhatikan oleh ra
jat Mesir, teroetama sekali oleh
ini
pemerintah, jang di waktoe

rik lagi padanja.

SINDANGLAOET.

wrachtauto sewaan pada bebe- boekoe pada masa sekarang ten

|

peridaran zaman”.

Oleh karena adanja niat peme
|rintah ini, maka daja oepaja soe
, lan
ngan ringkas apa2 jang akan di- 'Pada pemeriksaan pertama
dah di moelai boeat mengadakan
dengar
akan
ingin
hakim
taran
jitoe.
pertoendjoekkan — malam
beberapa fabriek oentoek membi
nt WedaKunst jang dipertoendjoekkan i- keterangannja Assiste
kin alat sendjata jang di rasa per
pemeriksatoe jalah golekdans oleh anak2 pe na Srandakan, maka
loe boecat kepentingan pembelaan
tangsampai
oerkan
dioend
'an
tje
mbil
menga
tonil
negeri di waktoe jang perloe. Dan
dan
rempoean
berhoe
tetapi
boelan,
imi
30
gal
ni”.
takawe
ritera ,.Moes
segala keperloean boeat terdjadikepindaSampai lewat tengah malam, boeng dengan bakal
nja daja oepaja itoe soedah diorff, Buiten
pertoendjoekan jang menarik ha- hannja Mr. Leydesd
moelai di kasih datang dari loear
gewoon Voorzitter Landraad negeri, sehingga keperloean jang
ti itoe baroelah dihabisi.

,

Sebagai 'oemoem di

da,

ngan oetjapan selamat kepada ig
menghadiri.

peladjaran bagi toekang sepeda
| tang perkara laloe lintas, se.poen harganja sangat moerah,
. hingga lengkaplah soal itoe disadja ,,Balai Poes-

| bitjarakan.

Bandoeng,

5— 7 sore

sa

dalam boekoe itoe ialah toekang

diminta oleh keadaan masa dan

sendjata tadjam, tetapi
ngan
maksoednja jang teroetama hainja akan bikin soepaja moekanja Jakoeb mendapat loeka-loe
ka, jang kemoedian bikin ia poe
nja ketjakapan mendjadi berno

telah dilangsoengkan pada malam
Na
Minggoe jbl. di LE.V. Bor

a baiki sepeda. Jang dipentingkan

f sepeda,

Bekso Iromo

Hardjo

ja Ikoe pemimpin oentoek memper-

kewadjiban

mendirikan fabriek sendjata jang

soedah serang pada Jakoeb de-

Panti Mardi

oleh perkoempoelan

memikoel

merasa

Bok Doelladi. Ia akoein
ngan
djoega bahoea betoel ia jang

Seperti telah diberitakan, maka
malam kesenian jang dioesahakan

tentoe perloe boe-

:| mana-mana

akan berani main gila lagi de-

:

2
#

Telat. WI. 5659
Djam bitjara: 7 — 10 pagi

ESA

Pemimpin toekang sepeda.
'Dimana- mana dinegeri kita
ini ada sepeda, karena itoe di-

Praktijk Oemoem
Oude Tamarindelaan 17

BN

(| toe.

dari tenaga sendiri.

Dr. Abdul-Aziz pernah berkata:
Sesoeatoe bangsa jang ingin men
djaga hak kehormatannja tentoe

kan ketela poehoen jang bera
tjoen, soekoer djoega jang mere

ka lantas bisa toempah-t
pah, hingga bekerdjanja ra
didalam
mereka poenja peroc
bisa mendjadi koerangan. Meret

me EA

.

AT

Pa

enam

lah mengenai soal ,,intern” dari
perkoempoelan tsb.

Mendirikan fabriek2 sendjata

G

'yrachtauto sewaan itoe ada
tertera dalam boekoe it

WIROHARDJC15

MESIR.

Jakoeb, sedang lebih doeloe dari
'itoe soedah pernah dipergokin
djoega berboeat begitoe, tetapi
lantas bersoempah dimoeka ka
oem desa, selandjoetnja ia tida

"

Men ean

ceko

istrinja main gila

'kin

Dari rapat ini tidak ada jang
n ba23 Lao Bagi orang banjakpoe
|
dapat
dioemoemkan, karena seita | njak poela paedahnja, ja'ni apa
moeanja jang dibitjarakan adah dengan | apa hak -poeblik terhadap

Dokter

V

Jautobus jang Hn

|.

DOENIA ISLAM |

oelai pk. 9 dan dihabisi pk. 230 'bahoea koetika ia poelang dari
'Isambang sawah, soedah pergoauto sewa | siang.
dengan
n

rang

|

Parindra.
Soesoenan. pengoeroes Parin-

i | dra tjabang Tjilatjap ocntoek ta-| S5
'hoen 1940, menoeroet poetoesan| IM
dalam rapat anggota jang diada- | &
kan pada pertengahan boelan Ja- |
nuari ini, adalah sebagi berikoet:
Ketoea, t. Soepojo.

Alamat bakalan banjak doewit.
Hasil

|

Wakil ketoea, t. Soemojo.

boemi

Oentoeng besar siapa jang bisa awas betoel, kerna mata waras.

Penoelis I, t. Achmad Sadjad. |

toean Soebari selakoe

speciaal

. Pakelah obat

Penoelis II, t. Iswadi.

9 malam resepsi diboe- |

Bendahari I, t. Nislam.

Bendahari II, t. Martosoewario |
Pembantoe £. t. Soegono, Soe

jang

an sedikit meriwa |
Lela dari tjabang | darmo, |. Warella, Baron Maroe-

Segala soerat-soerat oentoek
| keperloean tjabang soepaja dia-

dan mata waras tambah te-

dreskan kepada secretaris I, f. A.
Sadjad, Kandangmatjanweg No. 1
'Schorsing

Mangoenwikarta,

dra Tjilatjap jang pada beberapa

— Roekoen

|A.N.O. dari Soerabaja, t.t. Imam

3 Soerjosapoetro dan Abdoelfatah
k | mendjelaskan tentang azas dan |

toedjoean dari A.N.O. Kemoedi

an pada djam 1 laroet malam re

s sempit rasanja. Tapi |sepsi itoe ditoetoep dengan sela

kalau ngatoernja bagoes,

mat.

lebih sedep diliat, dan|

: Bedjat

TJILATJAP.

kaga” bisa berkoe-

(kalau Pemandangan ko- |
| dari 5 djadi6, bisa

boeah

oesahanja

Soesoenan

djoedjoer”, dalam

ketera-

adalah fitnahan belaka dan penga

eka hakim, lantaran ketaoe- | doear''itoe samasekali tidak ber

1 soedah bikin dan djoeal fram 'alasan. Adapoen doedoeknja per
kara ada seperti berikoet:
'an tabib, bisa meroegiPekerdjaan bongkar timah jang

n kasehatan. Ia didenda f 50.) banjaknja 75.000 potong itoe oleh
N.LS.H.M. betoel diborongkan de
ngan harga 1 sen sepotong. Akan
lag dan Maandiooners.
tetapi semoea koeli jang bekerorzitter P.V.P.N. Toean dja itoe, ada koeli hari (boekan
. Soeroso soedah madjoe- 'koeli borong) dan menoeroet per
pertanjaan pada Volksraad. djandjian jang telah dipoetoes-

pengoeroes ROEP-

g ditentoekan berapa pro | roet bekerdja dan pekerdjaan habis dalam 3 hari.

| beambten dari Landskan-

, pegawe pegadean, dan

. dikombalikan didalam atoe

Berhoeboeng dengan pekerdjaan koeli-koeli itoe locar biasa, ma

ka boeroehnja dibikin lebih, jaitoe
45 sen sehari dan tiap koeli dapat

LL. lagi?
|3 djam extra overwerk, jaitoe 6
-dimadjoekan pertanjaan sen satoe djam, dan kepada kepa

sedari

permoelaan

ta-

940 ini, pemerentah soen wezenfonds bagi In
Landsdienaren?

la koeli 10 sen.

Dari

wang borongan sebesar

f 750.— sesoedah dibajarkan pa
da
koeli2 masih ada kelebihan

f 12.— dan laloe dibagikan pada
4 kepala koeli.
Inilah doedoeknja perkara jang
sebetoelnja jang djoega diberikan

Kromoprawiro dan Mardjoeki jg.
merangkap djoega mendjadi beheerder roemah pertemoean.
. Commissie van Toezicht terdiri
dari t.t. Nislam dan Sajidi.

iperensi

soeng

poela

Lapangan

pesawat terbang.

hoedjan

Sedang

toeroen de-

ngan lebatnja, Senen pagi perta-

ma kali toeroen di Kali Banteng,
Semarang pesawat Douglas dengan toean Kuneman, anggota De
wan Hindia, tocan2 Van Haeiten,

karang soedah baik.
dengan

lengkap,-maka

SEMARANG
Pekodjan 50.

tiang

belajar

soedah

Ende, dalam ketjelakaan penerba

Kini

tikan sedikit.
|
de
itoe
zah2
djena
nja
djoet
Selan
oepatjara . diangkoet

ke-

kekapal

menoedjoe

,Treub”, dan disitoe ditoetoep de

jang keempat.

dalam

roeangan

.hari

Kapal itoe

meSenen j.l. soedah bertolak
a).
noedjoe ke Betawi. (Anet

Sport
VOETBAL.
S.V. Sombo Soerabaja.

Sport vereeeniging S.O.M.B.O.

dekat lapangan

imoetoeskan

dalam

haroes dipasang dibawah tanah.
(Aneta).

DJAWA TIMOER
SOERABAJA.

doea tahoen lamanja

dang-goedang.

Akan
didirikan
gedoeng2
baroe.

denveem di Soerabaja Aneta me

lagi penjelidikan, setelah ti-

jang

soedah — sampai

itoe, hen-

dak mengadakan Nationale Individueele Badminton Open Tour
nament.
Oentoek kampioenschap Sing

les

dan

Doubles disediakan 3

Devenitief-Bekers. Sebagi Run-

ner up dan prijs lainnja disedia
kan beberapa mendailles dan
hadiah jang indah?. Kalau perloe dioesahakan beker djoega.
Kepada Toean? jang akan toe

roet pertandingan terseboet dipersilahkan

memintak

ketera-

ngan moelai sekarang dan selaat laatnja pada tanggal
Februari 1940. Keterangan

20
Ie-

| Dalam pada itoe ada dikan-

bih “djaoeh kepada: Ketoea
Hoofdcomite A. Ridoewan Pe-

oentoek mengada-

nele gang 3-7. Badan Penjiaran

doeng niatan

kan pekerdjaan membereskan se-

1 moeanja sebeloem tanggal 1 Fe-

Ss. v. SOMBO

Abd. Manan Ke-

tandan 2-24. Soeprapto Kedoeng

bruari 1940, berhoeboeng dengan dorostr. 26. atau di Wonoredjo
1 Vada niatan oentoek mendirikan ge 1/106- tiap2 hari Selasa, Rebo
“1doeng2

baroe.

Minjak kelapa: Harganja moe
lai lembek, boeat roepa-roepa
merk
kg.

f 1.65 per blik dari 1424

Copra:

Barang sedia kwali-

teit Bantam 9546 kering, f 5.90

per 100 kg. terima di fabriek.
Katjang

Tanah:

Keloearan

Cheribon dan Bogor f 10.50 p.
100 kg.
Kentang: Keloearan Bandoeng
dari f 7.— sampai f 7.75 p. 100
,

Djoemahat sore.

Keloearan

Asem:

Keloearan Soerabaja

No. 1 dari f 8.25 sampai
per 100 kg.
—amn

rapatnja,

ibahwa oentoek peringatan hari

lahirnja

beli, f 6.15

Harrison

Emming Belindjo:

pai oesia doea tahoen lamanja.
Maka s.v.S.O.M.B.O. telah me-

itoe, lebih doeloe

dan

Laboean No.1 f 26.50, No. 2
f 23.— Tjilegon No. 1 f 25.—
dan No. 2 f 22.— per 100 kg.

gah disitoe. Akan tetapi, kawat
talipon ditepi djalan kereta api

akan

merah

kg.

sing-

K.N.LL.M,

Katjang Kadele:
gal franco perahoe
ring Jan. f 5,50. Bali
kwaliteit jang baik

f 11.20 per karoeng dari 102 kg.
didalam goedang pen-

djoeal.

Soerabaja ini waktoe telah sam

pesawat

Koeda.

Dalam pada itoe
djoeng Perak.
pekerdjaan pelaboehan diberhen-

bendera

|

f2,15 lain2 merk dari f 2,10
sampai f 2.— per bantal.
.Goela:
Sup.
Hoofd
Suiker
terima

ngan

2nanara

MENARA

Tepoeng terigoe: Tjap Kodok
j 2.30 tjap
Boeroeng kaleng,

Tan-

ngan

—
Tang Tangan

PASAR BETAWI.

mengangkoet djenazah2 djoeroe
djoeroe terbang Schott dan von

vrachtauto

Bawang merah: Cheribon Twa
lap f 9.50 Tiongtoa f 8.50 dan
Tiongliap f 7.50 per 100 kg.

pela-

Hari Senen pagi i.I. kapal K.P.
M. ,,Reynst” dengan bendera se
tengah

SA
a Dak

NAS

sedikit

koehan
berhenti.

siap

tiap hari

- |dak mendapat hasil lagi, oentoek
mendjatoehkan poetoesan jang
'menjebabkan semoeanja itoe.

diadakan optocht A. N.
nak-anak Islamiah moe ' dis:

Lg

Djika tanah

lapang pesawat itoe soedah

kan

an di Keboemen.

oem konperensi pada 21

Keadaan tanah lapang itoe se-

Polisi telah tidak melandjoet-

5 Jamuari dengan berkedoe (Po

,OGAWA YOKOs,

SNI

Soerabaja.

ngabarkan lebih landjoet:

ye

Pengangkoetan djenazah djoeroedjoeroe terbang.

sar2 Semarang naik dengan pesawat itoe, kemoedian pesawat itoe
meneroeskan
perdjalanannja ke

rannja wang borongan itoe paling
banjak hanja dikeloearkan

pada moelai| d

»Oga"

”

soedah tiba dipelaboehan

Tentang goedang2 jang terba'kar tempoh doeloe dari stroohoe

Nahdatoel Oela-

»Sanyo"

ngan PK-AFO di Bali itoe.

SEMARANG.

Tentang kebakaran goe-

erensi Nahdatoet Oelama |

2

Pekerdjaan

Penoelis, t. Baron Maroeto. .
Bendahari, t. Soedarno.
Pembantoe2,
tt. Soedarmo,

| pada pehak poelisi.
“ “Adapoen pengadoean 3 orang
oet, didoega karena mereka
lapat oepah f 4.— se-

3ga menoeroet taksi-

»Umeno"
»Toyo"

Toko ,,Z. Kaneko"
,Okamura"
”.

Wakil ketoea, t. Soepalal.

pegawe negri mendapat kan antara mandor dan koeli, me
eslag?
Kaloe sekarang "reka dapat boeroehan 30 sen se- Crona de Iongh, Versteegh dan
Lent sebagai penoempang.
dipandang soedah wak:- | "hari dan kepada kepala koeli f 1.- VanSesoedah
itoe 15 orang pembe
Sedjoemlah 419 koeli jang toe

”

Importeurs

Senen.
Senen.
Pasar Senen
Kramat.
Mr. Cornelis
Kramat.
.
Mr. Cornelis

,,/Oishi"

”

Perte

Ketoea, t. Kirdjan Atmoprajitno

Ingadoean 3 kepala koeli kepada |

, Gjoega ditanjakan

Toko

Pa-

PI, sekarang terdiri dari:

Tini s.k. pernah kita kabarkan tentang ongkos bongkaran timah di
pelaboehan Tjilatjap, jang achirnja mendjadi oeroesan, atas pe-

Perkara ini, menoeroet

boeat
0.15

-

Dengan berkepala ,,Perboeatan

(ngan dari pehak jang tersangkoet,

B

AGENT DI BATAVIA

moean anggota akan diadakan pa
da tiap minggoe kedoea dari tiap
boelan.

Assistent Wedana.

Optio

Speciaal
anak
KF

rindra. Dalam ini boelan ia soedah mengadakan rapat anggotanja dengan memoetoeskan mendi

Hanja fitaahan sadja.

A

0.20

Harga

dengan pendek dikatakan ROEP- |
Pi, adalah

Optio

F

terseboet, jang:

rikan Crediet Cooperatie.

jang koerang

Harga

Pegawai Partiketir
Indonesia.

Perhimpoenan

Dari pembantoe kita:

..moengil. | |

anggota Parin-

boelan jang laloe telah dischors, | #&.
sekarang schorsing itoe telah di- |
tjaboet kembali.

Dimana setelah doea oetoesan

bang Bedjat dibagi

terang sorotnja.

terangan jang mengenai dirinja t.

nja kepada jang hadlir, maka

na|

ges

Mangoenwikarta.

Didasarkan atas beberapa ke-

Ikan pengoetjapan terima kasih
laloe dipersilahkan t. Moedakir
dari Sokaradja membatja @ur'an |
Setelah berbitjara tentang keiri, | besaran agama Islam, maka la| loe diadakan pauze.

bisa ban-

tras segala penjakit
mata,

to dan Soekardi.

'pedato beliau di-

naek!

pegawe

gadjih

dan

boeroeh

Oepahan

harga.

naek

f 8.75

banana

T.V.O. — Oedaja 1—0.

Pada hari Minggoe 21 Januari

1940, dilapang
,,T.V.C.” Tjiam
pea telah diadakan pertandinan
persaudaraan

melawan

antara

,,0edaja”

,,T.V.C.”

dari Leuwi

liang dengan kesoedahannja 1-0

oentoek Tjiampea.

Permainan dari moelai sam
pai pauze masing? memperlihat
kan samenspelnja dengan rapih.
Setelah babakan kedoeanja,

Leuwiliang kemasoekan satoe
goal. Sesoedah inilah nampak
nja

semangkin

kedoea

onsportief

pihaknja

sehingga

dari

se

orang speler ,,T.V.C,” memperi
ngati kepada seorang speler ,,0e
daja” jang maksoednja roepanja

soepaja

bermain rapih. Entah

bagaimana back dari ,/Oedaja”

kelihatan memegang

ler Jang memperingati

leher spe
itoe. Ba

goesnja banjak orang jang mem
bereskannja.
Penoelis mengharap dengan ti
da memihak kesana sini soepa
ja hal ini

difikirkan oleh jang

bersangkoetan begitoepoen pe
ngoeroes kedoea fihaknja. dja

ngan sampai kedjadian lagi.

Gendja TeTegal levecif Batavia
f 6.— pem-

pendjoeal

nom.

dan

Djember

gon

Djember,

f 5,26

france

“Januari

wa-

f 4.61

pendjoeal,
Mrt.-April f 4.85,
pendjoeal. . Pasoeroean-Proholinggo fob Pasoeroean Januari
f 4Tib» per 100 kg.
Tapioca
meel: Kwaliteit A
roepa-roepa merk franco wagon
Tg. Priok-Cheribon f 6.95 dan
kwaliteit: AA f 7.25 pendjoeal
per 100 kg.
Damar:
liteit A-E
pendjoeal
f 26.— per
Karet: .
Creve

Sumatra export
lev. Jan, 1940 f
dan Pontianak
100 kg. berikoet
Std. Sheet dan

lev. Januari

f 0,34 nom.

f 0,341

kwa
27.—
A-Fi
peti..
Std.
dan

per V- kg.

Citronella:
Kemaren
pasar
djadi contract A lev. Febr.
f 1,10 per kg. Ini pagi lev. Febr.

Mrt. djadif 1,10 masih ada pem
beli, pendjoeal

f 1,125.

Koffie:
Harganja
naik, ek.
Telok 159c triage lev. Jan.-Mrt.
f 10.25 pembeli, f 10.50 pendjoe
al per 100 kg.
Lada hitam: Pasar kemaren
djadi ek. Telok lev. Maart/April
dan Juli-Aug. f 9.— per 100 kg.
Ini pagi e.k. Telok lev. Jan.-Mrt.
f 9.10 pembeli, f 9.25 pendjoeal

dan Maart-Mei

f 8.90 pembeli,

f 9.10 pendjoeal, e.k. Batavia se
dia karoengan soedah didjoeal
f 9.75 per 100 kg.
Noteering Londen boeat partij jang sedia diatas kapal 334
@. per Ib, pendjoeal.
Noteering

New

York

Spot

3,90 pendjoeal
(harga tetap)
Maart 3,88 pembeli (toeroen 12
punt) . dan
Mei 3,97
(toeroen 11 punt).
Lada

poetih:

pembeli

Levering

Febr.

fob Pangkal Pinang f 20.50 nom

per 100 kg. Noteering Londen
434 d. per 'Ib. pendjoeal

14 d.).

(toeroen

BEM:
EN named

11.00 Tanda waktoe, Pemb.

11.01 Moesik Inggeris.

12.00 Debussy-concert.
12.50 Lunch-concert.

113.20 Berita Pers dan Oedara.

00 VORO Swingers.

.00 Oom Jack dari Galoeh Pa- |
an

|

17.01 Isi programma.

17.15 Taman pemoeda.

111.30 Lagoe Belloni.
, 18.00 Tembang Soenda.
Kromong.
Gambang
Lagoe
12.00
18.30 Adzan diteroeskan dengan
'18.45
19.00
19.20
19.35

14.00 Berhenti.

17.00 Lagoe Soenda.

17.30 Lagoe Djawa.

18.20 Lagoe Hindustan.
18.30 Lagoe Tionghoa.

18.50 Pendjawaban

soerat2 dan)

Rapport dari Pengoeroes.
19.00 Lagoe Arab.
19.15 Pengadjian Our'an dan ke-

terangannja
Amazar.

'

oleh

njonja |

Soenda

20.30 Proef-uitzending ,,M.v. Seriwidjaja”
23.00 Berhenti.

.
Bandoeng.
21.00 Kasidah.
|
21.15 Lagoe gambang kromong.

Rebo,

“1

Djawa Barat.
Reba Ihobadke

17.00

oleh

Bandoeng II 192, Batavia Il 197,

P.M.N. 29.

22.00 Lief Java.
23.30 Lagoe Melajoe.
24.00 Toetoep.

P.M.H. 45.

196, Semarang 122, Malang, Djokja

18.00 Studio-Orkest.

19.00 Berita Pers.
:
19.10 Wagner-programma.

Ali Baba dengan 40 penja-

19.40 Kesoekaran

ap

limoen”.
1.00 Toetoep.
Kemis, 1 Feb.
Bandoeng II 192 dan Ii 50,
Batavia
Il 197.
Lagoe Soenda. :
Berita Pers. '
Boenga rampai.
Lagoe Minangkabau.

12.00 Programma Sonate.

20.40 Yvonne Printemps.
21.00 Radio-hoorspel.

12.32 Programma roepa2.
14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.

21.30 Berita-hoorspel.
4

6.00 Tanda waktoe. Pemb.

21.58
22.00
22.01
23.00

Koers di Amsterdam.
Tanda waktoe..
Populair-concert.
Toetoep.

“Kemis,

-

17.30 Concert.

Bandoeng II 192 dan III 50.
12.00 Tanda waktoe. Pemb.
12.03 Kliningan Soenda.

Feuilleton

7.00 Tanda

waktoe.

Programma vocaal.

BOENGA SANGOEL.
:

|
:

:

Oleh: A. Hamid

Dinda...... isterikoe!...... Me
mang soedah beginilah nasib ki-

ta” Mentjoba soeami itoe meneroeskan kata-katanja: ,,Selagi a-

koe mendjadi toekang sadap getah, anak kita jang pertama soe-

koelit, bisoel

3

bernana, gatel dll. jang disebab:

Tubercolosis

Plant

Obat terkenal mandjoer boeat batoek lama,

batoek kloear darah, tering, sakit peparoe, banjak riak. d.l.1. Obatnja

ada dari akar-akar dan daon-daon jang tjoema bisa toemboeh di Goenoeng Oentjioe Tiongkok dan sedari ratoesan taon Orang disana pake
|

Gatal

py?

boeat

&

Hebat

hanja bertambah
kaloe
digosok?
ataoe digaroek? dan lagipoela perboeatan jang sedemikian gampang
melachirken barah iang sanger berbahaja. Teroetama pada malam hari
gatal koelit seringkali tida terderita,
aken tetapi soenggoeh penjakit tjelaka itoe gampang benar meniada-

semboehken

penjakit batoek dengen berhasil.

Obatnja

moesti

dimasak dengan aer seblomnja bisa digoenaken. Harga 1 pak £ 1.50.
Conwemeg Tablet Speciaal oentoek perkoeatkenzenuw otak dan
oerat-oerat, gampang loepa, pikiran koerang koeat d.Ll Harga f 2—.
Dugestive
Tablet (Lu-Tin-Tjin) boeat tambah napsoe makan
dan

bikin koeat

tempat

makan.

Harga

1 botol f 1.50,

Ta

ps

:
Prijscourant dikirim gratis. Kaloe kirim postwissel doeloe ob at
dikirim frangco diroemah. Awas barang palsoe perhatik
merk Tjap PRAUW.
Bea
en en
» Bisa dapet pada semoea toko obat Tionghoa atawa pesen
sendiri

pada,

IMPORTEUR:
MEDICIJN IMPORT SAM
TOKO TIGA No. 64, BATAVIA.

kennja.
Djanganlah melidasken koelit dan
boeat itoe makanlah boeat semen-

Bea

Hb

Ha
Gam”

TAK co,

tjerna dan tida ditjampoeri rempah?

pedas dan pakelah badjoe dalem
lemboet. Pada malam hari toetoepilahtempat gatal itoe dengen Purol,
jaitoe palit koelit jang amat enak
mengoerangken sakit. Sedari moela?

Purol dikenaken gatal berkoerang.
Hamboerkenlah pada pagi dan tengah hari sesoedah habis. mandi
tjoekoep Bedak Purol pada tempat?

PARLEMENT

jang

an aa

gatal

itoe

dan

baek?

ini bockan

gosokkenlah

kadalem
sadja

koelit.

membikin

dan

kering,

terapi djoega dalem tempo pendek
dia menjemboehken penjakit itoe

olah bagian? penawarnja.

Pa

BEDAK PUROL

Phohi-relay.

INDONESIAI

Itoelah nama brosoer ,,G A PI” jang memoeat versi
nografis

daripada

anna

andjoeran

TA

GAPI

tentang:

berak

Panas ramainja di Djakarta, dan

Tebalnja: 80 katja, ditjitak diatas kertas baikk dan di-zet dengan
intertype, djadi enak boeat dibatja dan dihiasi dengan tidak
sedikit gambar.
Harga 1 brosoer (terhitoeng ongkos kirim) :
50 sen boeat langganan soerat kabar ini:
2

Ta 20 Song riang

langganan soerat kabar ini.

nmrumkan
hanja sadja setelah oeang harga pesenan sampai
ditangan badan jang oleh GAPI dipasrahi
j
ha
ngoeroe

Sedoos f 0.40 dan f 075
Disegala
roemah obat dantoko2.

4
. A

,
pakai sebagai
oman
t
a
djoeran: INDONESIA BER PARLEMENG. PA eng engan
Penerbit: GABOENGAN POLITIEK INDO
Pentjitak: Drukkery PEMANDANGAN
AA

s pendjoealan, ja'ni:
:
San sagetibaga S0
DRUKKERY,, PEMANDANGAN” Senen 107, Batavia
-Centrum.aa
Pesenan bisa ditrima moelai sekarang

Fa

en
Tg

Sekretariaat ,,G A P 1”,

8.00 Toetoep.

Tmnyaaang,

nja dia

koeplah

O, Toehankoe!

Tjoe

rasanja akoe beroesaha

| mana dengan kita ini?...... Kita ti diantara orang

sampai dia bisa loeloes dari seko
......
Akan tetapi seka | Dari
TAN Pasti 'Soedah kira-kira 4 ta sengsara
,

hoen kita ta?' pernah lihat mata hi
GOENGOJAL” 22 n ena sae
Selama dia berkata-kata ini is-

Tentoe

ss...

terinja' teroes

doedoek

terme-

doeng dia didalam peroet......... 2
Selandjoetnja dia meneroeskan

Esa........... Lenjapkanlah. sadja

machloekMoe ini dari moeka boemi

galkan kita,” demikianlah moelai

:koe!”

irnja beroentoenglah kita,| NE pa as setidak-tidaknja meLihatlah
anak-aai
akoe mendjadi mandor |
petik thee. Pada saat itoe| nak tetangga kita dikampoeng, jg.

dan melihat soeaminja memoe-

Manak kita jang kedoea soe seoemoer dengan si Iting.
sing2
soedah
mengasoeh
anak,
ang ke alam jang baka...
da
jang
satoe
dan
ada
djoega
jg.
ha
r nasibkoe jang malang...
Poelang
dari sawah
.. Anak kita jang kefiga...... si' Bped
menggendong
tjoetjoe
Adoeh
Iting...... poen soedah meninggal |
ikan kita...... Soedah sekian ta- dindakoe! Seperti apa senangnja!
hoen tidak koe tahoe dimana ada su Tetapi sekarang?! Bagai

Berteriak isterinja gete-

lah mendengar

koel-moekoel

perkataan itoe

dada dan kepala-

nja. ,,Ingatlah kanda akan tak-

dir . Allah!

berpoetoes
hati

pembitjaraannja dengan soeara
lemah lemboet: ,,Ingatlah kan-

da! Djanganlah kita menoeroeti
hawa nafsoe jang tidak baik.

.....y..

meninggal doenia...... Dari

|

tidak

toekang. minta-minta...... Ja Allah, ja Robbi, Toehan jang maha

noeng dengan sekali-kali air ma
kakinja.
“ Kalau sadja dia tidak mening-

merasa

dari akoe berpangkat
besar sampai mendjadi

sampai begini

tanja menetas kepada iboe

djari

kakanda

toea dan anak.

bergoena hidoep karena ditinggalkan oleh anak. Apalagi dinda
ini jang mendjadi iboenja. Sem
bilan boelan dinda
mengan-

mampoe

mandor

lagi soecaminja. ,,O dindakoe, nis
tjaja
kita soedah mempoenjai tjoe
ikoe teroes pindah berkoeli

“

Tablet Speciaal boeat bikin bersih darah dan semboeh-

ken oleh darah kotor atawa penjakit syphilis. Harga 1 botol £ 1,—

22.40 Lagoe2 orkest.
23.00 Toetoep.

7.37 Dari plaat gram.

(nier)dan sem-

Ar

kan penjakit2

22.00 Lagoe piano.

7.30 Berita Pers.

Tjap Prau

Aa

PRO

21.10 Operette.

7.01 Dari plaat gram.

LI EN

pinggang, tangan kaki selaloe dingin, d.l.l. harga 1 bo-

Mixodin

20.00 Cello-Recital.
21.00

BATAVIA-CENTRUM.

Pill Oentoek perkoeatken boeah gindel

DNAN

Dalam koepi dari #0.90 danf1.50

s

samaan

19.10 Rakastava.

6.50 Dari plaat gram.

1949

AN KA

Neutone

koelit tinggal sedjoek.

18.30 Berita Pers (Oelangan).
18.50 Symphonie.
:
19.25

TLE. WL.

OPTICIEN

Obat-Obat Moestadjab

Bedak

17.25 Thee-concert.

1 Febr.

14B

JAPANSCH

.

bedak itoe

17.04 Berita Pers.

6.30 Pemboekaan.
6.31 Berita Pers.
6.38 Gymnastiek.

7.20 Berita Pers.
7.30 Toetoep.

A'

11.00 Orkest Alfredo Campoli.
11.30 Jodelen.

20.00 Muziek militair.

22.00 Radiotoneel oleh perk. ,,Ha

ND

10.30 Mills Brothers.

pada pendidi-

dan

tara waktoe makanan jang gampang

9.20 Koorzang.
9.45 Orkest Albert Sandier.
10.15 Soeara Joseph Schmidt.

kan.

P.M.N. 29.

- "

17.45 Maurice Chevalier.
18.00 Omroep-orkest.

limoen” mengambil tjerita

—. moen”.
1.00 Toetoep.

6:03
6.30
6.40
7.00

9.00 Lagoe marsch.

31 Jan.

17.00 Tanda waktoe. Wilhelm.

| 121.30 Lagoe Ambon.
' 22.00 Radio-toneel oleh perk. ,,Ha

—.

17.04 Aneka warna.

Rebo,

19.50 Krontjong modern.
20.00 Dolanan Djawa.
21.00 Kendang pentjak.

0

17.02 Isi programma.

181, Solo 188, Tjepoe.

118.40 Lagoe ketjapi Soenda.
19.00 Dari segala soedoet.
19.35 Berita Pers.

Kemis, 1 Jan.
Tanda waktoe. Pemb.
Soeara pagi.
Berita Pers.
Lagoe gembira.
Lagoe roepa2.
Berita Pers (Oelangan).

6.00
6.04
6.15
6.30
7.30
7.15

didjaga

Pe

Phohi-relay.
Comedian Harmonists.
Lagoe orkesti.
Toetoep.

pai 2.— atas 25 m. Soerabaja III

17.15 Taman pemoeda.

Jan.

Tanda waktoe. Pemb.

21.00
21.45
22.15
23.00

| Cheribon 108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, Oost dan Midden-Java: Soerabaja 131 dari 7.30 sam-

17.03 Isi programma.
17.05 Lagoe dari Laoetan Te| doeh.

31

tidak

diperhatikan benar-benar,
tentoelah kesehatan anggauta lainnja ta? bergoena lagi, oleh karena itoe
oentoek pendjagaan mata
pergilah pada toko kita
jang
menjediakan tjoekoep. dari oeroesan katja
mata.

21.10 Programma roepa2.

Batavia

125, Bandoeng 120, Buitenzorg 182,

1

17.00 Tanda waktoe. Pemb.

0

Archipelz.
99 dari 11— t.m. 12.—
West-Java:

tadi

olehnja.

Berita Pers.
Lagoe militer.
Kinderuurtje.
Berita Pers.
Piano-Concert.
Lagoe Orkest.
Pemandangan Loear-Negeri.
20.00 Operette.
20.45 Lagoe Orkest.

' nLief Java".

atas 205 m.

tjaja soenggoeh.
oean tidak akan
pernah tertipoe

17.04.
17.25
17.30
18.30
18.45
19.20
19.45

Penjiaran Barat.

ui

jang boleh diper-

KRAMAT

PENJIARAN NIROM TIMOER.
Fa

Toetoep.

doea
| Dalam
kesehatan,
belah
wMATA-lah
jang
mendjadi
so'al pertama,
djadi djika so'al pertama

dy itoe adalah
soember tjahaja

der 61,66 M.

23.00 Toetoep.

. 20.15 Lagoe Arab.

23.00

oleh Boepati

21.30 Populair- concert

dan peer Everea.

Stadezender 157,89, Archipelzen. | PM

telah disalin kedalam baha
sa

Lampoe, batterij

B. R. V.

Lagoe Melajoe.
| | 20.00
20.15 Beberapa ajat Our'an jang

18.00 Pembatjaan dari s.k.

Boenga rampai.

3

Patin neng

tidak kehabisan!

Doea lagoe operette.
Penindjauan.
Merkeibach-concert.
Omroep-orkest.

22.01

2

M.Tabrani, Tolbrugweg 8, MrCTel.610Mc.

Djangan menceagyoo lama-lama oentoek membeli

21.58 Koers di Amsterdam.
22.00 Tanda waktoe.

lafaz sembahjang.
Kasidah.
Pemandangan oemoem.
Lagoe Ambon.
Berita Pers.

pada ,,Mah-

Griffier

30 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes'

19.00 Berita Pers dan Oedara.
19.25 Dari doenia film.

20.00
20.15
20.30
| 21.00

Mr. Notosoesanto,

diadreskan pada toean Anwar Tjokroaminoto p/a ,,Pemans
dangan“, Senen 107 Batavia-Centrum, telefoon 1440 WI.

17.03 Boenga rampai.
18.00 Arendsnest.
18.30 Swing-muziek.

19.40 Accordeon-muziek.

117.05 Lagoe Gamelan Djawa.

Madoerg!

Indonesia)

HARGANJA:
50 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim
Boeat abonne ,,Pemandangan" jang tidak ada toenggakannja: :

117.00 Tanda waktoe.

P.M.H. 45.
Tanda waktoe.
17.03 Isi programma.

dan

bahasa

kamah Islam Tinggi"

PENERBITNJA:

113.30 Berita Pers.

Stagm | 17.00
danon
| 10.00 Lagoe Krontj

12.30 Lagoe Tionghoa.
13.00 Lagoe Djawa.
13.30 Lagoe Soenda.

PENOELISNJA:

| 14.30 Toetoep.

| Bandoeng II 192, Batavia II 197,

11.00 Lagoe Hawalian.

|

1420 Berita Pers dan Oedara.

14.30 Toetoep.

Djawa
(Dalam

13.35 Matinte-concert.

13.00 Lagoe Krontjong.

113.45 Gamelan Djawa.
00 Harmonium-Orkest
.,Soea:
|
"14.15
Berita Pers.
Pap OR
Ag

10.30 Lagoe Melajoe Seberang.

ditanah

Agama Islan

Djanganlah

Sial bana

12.00 Tanda waktoe. Pemb.

12.03 Lagoe gamelan Soenda. '
12.30 Lagoe Mesir.

Rebo, 3i Jan.

Atoeran Pengadilan

AR

Span

Batavia Il 197.

i

kanda

asa dan menjakiti

serta badan kakanda sendi-

ri. Kanda mendjadi ajah, dinda
ini iboe. Masing-masing tentoe
merasakan beratnja perpisahan
aa

kita hidoep sengsara, djaoeh da
ri pergaoelan
manoesia. Sekarang kita dihina karena melarat karena tidak berpakaian

jang
rang

agak
inilah

ta haroes meminta-minta,menge
mis oentoek dapat sesoeap nasi
dan menedoeh serta tidoer diba-

wah-bawah

oleh

anak-anak

kita.

Akan tetapi sekarang?............

pohon dan djemba-

tan. Berbetoelan pada sekarang |

ini djoega kita sampai ditinggal

Sekarang
mendjadi

semoea
itoe soedah
sebaliknja. Sekarang

Pertjajalah

imanmoe!

Sh

Segala

3

sesoecatoe da-

lam doenia ini pada setiap waktoe bisa berobah. Hitam dengan
tidak disangka-sangka

- ie

1

bisa lan

bersih dan seka- tas mendjadi poetih, gelap mentiba waktoenja ki- djadi terang, kaja mendadak

Kita haroes berbesar hati. Doe- | kan oleh anak kita sendiri......
loe kita hidoep senang, bertjaOoo kakanda, soeamikoe! Me- |
kap-tjakap dan tertawa dengan |mang kedjam sekali dan sedih |
kawan-kawan kita di kampoeng.
semoea itoe.
Doeloe kita berpakaian bersih,
makan dan minoem pada wakAkan tetapi......... apakah ka
toe jang tentoe. Doeloe kita be- ikanda
pertjaja bahwa semoea
roemah tangga dengan dibikin ini haroes tetap tinggal begini?

gembira

Nag...

3
Wan
Y.D.G. 8 golflengte 80,82

:

mendjadi miskin dan banjak
lagi matjam lainnja La Tidak

kanda!

adil? Soeamikoe!

dan
dan |

Tetapkanlah

djangan

po jang ki

Ma

berpoe-

se

Gan jaga

Wa

an

gi boa

pai apa-apa jang pernah mendjadi milik dan hak kita. Pers

tjajalah............»

(

ih

3

3 :

a
“E

kakanda, — bahwa

Toehan bersifat
rachman
rachim? Koeasa, moerah

Kanda

toes asa. Pada satoe tempo, tem-

:

ye an ee

| 14.30 Toetoep.

SEDIKIT

-

e
Tider

TINGGAL

2

"11.40 Chotbah agama Kristen.

$ ya

"113.45 Kliningan Soenda.
114.15 Berita Pers.

Ag Sai si

113.30 Berita Pers.

