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anangan

n ) Indoceni rische |"
— politiek
Perang moeloet disembor2kan
remapi. La...EGOCENTRISCHE poLmIEK.
Chamberlain gilirannja berpedato
NIALE POLITIEK TJAP , MANSVELT",
KEGONTJANG, GAN DOENIA.

Kapal netral banj ak jang
tenggelam
Gofensu memimpin sidang

Kalau verslag dalam »Java
'Bode” itoe benar (kita selidiki
dan ternjata memang benar, ka-

(Irena jang diperboeat oleh wakil |
JB? sekedar mengoetip alias

Balkanbond

om: |citeeren dari pidato Mansvelt), | PEDATO
besar-

CHAMBERLAIN

(maka dalam garis-garis
Inja pendirian toean Mansvelt

alat2 jang dapat terpegang

toek menggagalkan

KEPERTJAJAAN

-

Londen, Rebo (Reuter):
o- 'politieknja itoe paling sedikitKetika diadakan lunch, jang dioesaliakan oleh ,,National Deis (nja seperti berikoet:
Chamberiain berkesempatan oentoek
m-idama ) toean terseboet a. memoesoehi ethisehe koloni- fence Interest Committee”,
e Indo- memberi keterangan loeas tentang soeai pekerdjaan tentara darat,
menoedjo
politiek
ale
h
mendengoeng-dengoeng| nesia jang berdiri sendiri de- laoet dan oedara. Premier itoe berkata:
aloean politik Hey
»Kita masih hendak
mengan pendoedoek aselinja seolehnja diseboetkan
,,ines
nambah
kocatkan
tenaga,
pedan
pengoero
bagai
ntrische politiek 1g Pang:
a dia berbitjara tentang
Paling achir dalam perteV.C. kring Betawi jaitoe

perangan merasa terantjam.
Satoe hal jang makin terang
njata, karena aksi Djerman

b. berhoeboeng dengan a, maka maksoed
penghabisan
(einddoel) dari koloniale po-

sendiri, jaitoe kita berdjoengoendoeran diri dari bagi- ang oentoek tiap negeri, jg.
an (element) Belanda oen- merasa ketakoetan akan me
'toek anak negeri tetapi kea- ngalami nasib sebagai Tsje
daan bahwa orang-orang Be- choslowakia, Polen dan jg.
- Janda tetap disini teroes-me- sekarang dialami oleh FinTidak kita akan
neroes dan sebagai golongan land.

ik wordt bedoeld een kolo-

e politiek, welke er op uit

poengkiri

hak

|oentoek

se.

mmemoeftoeskan tinggal diloe
ar atau ikoet perang, tetapi

zetten van een kolonie tot anak panah” kita sendiri oeni|toek

merobek-robek

pendirian

Mansvelt itoe. Kita

rasa lebih

dari tjoekoep, djika kita me| ngoepasnja Design sendjata dia

bassadeur tadi telah menjampaikan
radja.

.

F-

test bersoerat kepada pembesar-pembesar Djepang , jang berkena-

an dengan soeal penahanan kapal ,,Wangsang”.
TENTARA ROES DI LADOGA DALAM GOEGOEP.
Helsinki, Rebo (ANP):
Dari soember-soember Perantjis diwartakan, bahwa pehak
Roeslan jang bertempoer disekitar danau Ladoga meneroes melakoekan serangannja. Dan disini memberi kesan, bahwa sangat tidak moengkin mereka akan mengoendoerkan diri, tetapi lebih soeka memilih teroes bertempoer melawan pertahanan pehak Finland,
daripada moendoer kembali jang kiranja berakibat kematian djoe-

dalam konplik ini
Neville

kita meminta soepaja mere

Chamberlain.

ka mempertimbangkan, bahwa sekalipoen kita mendjalankan aksi

hak berperang, jang bagi mereka menimboelkan keroegian, kita beioem pernah menenggelamkan kapal2 negeri netral, dan poela tidak pernah

melenjapkan

djiwa rakjat negeri netral.

Lebih

ga karena sangat dingin dan kelaparan. Pembesar2 militer Finland mengatakan, bahwa pertempoeran jang sekarang dilakoekan

lan-

djoet moesoeh kita mengantjam kehidoepan negeri-negeri jang saee

ia, soe-

disekitar danau Ladoga ini, terdiri atas tentara Roeslan jang terbapic dengan bersendjata lengkap.

—

TIONGKOK.

lebih kokoh apalagi lebih koeat,
2 djika boekan anak negeri sen-

ni, djika dalam peperangan telah
mendapat hasil bagoes. Kita haroes achiri politik boesoek dalam

en een meer weerbaar

diri jang mendjadi regeerende
klasse
tetapi orang-orang Belanda?
Apakah menoeroet oekoeran Mansvelt Nederland misalnja soedah lebih kokoh dan

nkah

lebih
koeat, djika regeerende
klasse disitoe boekan orang

doeng perdamaian jang besar2 di
dirikan pada achir ini. Salah sa

roe laloe ini.

orang

toe dari maksoed toedjoean kita

san terseboet jang bergeraknja da

jaitoe memperbaiki

ri Paotow dan Anpeh soedah ma-

nota bene dalam tempo

“Ijang

ditjepatkan (in versneld

tertarik oleh...... ,,het om-

yan een kolonie in verld tempo tot een meer even-

terkan-

maksoed oentoek merokedoedoekan Indonesia da-

Belanda

sendiri

tetapi

orang Djerman atau orang Dje-

Pertaroengan di Suiyuan.
Chungking, Rebo (Reuter):

Pertaroengan hebat soedah ter
djadi disebelah Barat dari Sui-

soeal ekonomi jang diadjoekan o- yuan (Mongolia-Dalam), dimana
tik ,,autarki” jang banjak berdaja

pasoekan2 Djepang telah melakoekan serangan2nja lagi sedjak

oentoek

pada tanggal 29 Januari jang ba

leh nasional-sosialisme dan polimenghantjoerkan

ge-

perdagangan

Salah

seboeah daripada bari-

tempo jang ditjepatkan da- pang? Dimana logica toean, dr. internasional”.
djoe teroes kearah Barat menoedjoe ke Wuyuan sambil menjoejadjahan mendjadi negeri Mansvelt jang terhormat? Kita
bih kokoh dan lebih koe- bertanja demikian, karena toePremier itoe laloe membitjara 30er seboeah djalanan raja, agar
lan sendiri menerangkan ,,dat kan incident dengan Djepang ig. soepaja dengan djalan jang demiTetapi kemanisan dan keha- deze maatschappij incompleet is paling belakangan ini dan berka- ian ini dapat memberi pengantja
tadi moesnah dan di-

oleh kepahitan dan keboekita koepas

lebih

ndjoet isi indocentrische kolo-

ale politiek a la Mansvelt itoe.

arena lebih landjoet dia mean (batja Java Bode
30 Januari 1940):
n zal grondig moeten afen met de antithesische
edachte, alsof de ontwikkeling

| de

Inlandsche

uit een intellectueel, een sociaal,
een economisch en een staats-

rechtelijk oogpunt”

jang mak-

soednja, bahwa masjarakat disini (Indonesia) itoe tidak kom-

pleet

dalam segala-galanja di-

antaranja dalam soal

intellect,

sosial, ekonomi dan politik. Kita

bertanja lagi: apakah menoeroet oekoeran Mansvelt masjarakat disini soedah kompleet,
kalau
disini soedah didapati
bevolking:

ta: ,,tidak lain daripada

kita

sa-

ngat menjesal, bahwa rakjat atau

man kepada pangkalan Tionghoa
di Suiyuan itoe.

Adapoen barisan jang lainnja
soedah
berhasil melintasi soengai
kita dengan sengadja mempergoe
Koening
dan teroes bergerak ma
nakan hak berperang dengan tidak
djoe kearah Barat dengan
mememakai adat dan penghormatan
terhadap bangsa Djepang.
Kita njoesoer tepi soengai sebelah Se

pemerintah Djepang berpendapat

haroes mempergoenakan segenap

latan.

Konperensi jang ke 16.
Tokio, Rebo (Domei):
Dijoeroe-bitjara dari ministerie

indocentrische koloniale politiek
moet gaan| "regeerende - klasse” jang boedari toean Mansvelt. Karena ia Oeroesan Loear-Negeri Djepang
een terugtreding van Euro- kan anak negeri sendiri? Djika hoekan indocentrische tetapi menerangkan, bahwa — menoepn. Reeds te lang heeft men demikian, kita nasehatkan ke- egocentrische koloniale politiek roet berita jang telah diterima di
Djepang door ethiek in het leven ge- | pada toean Mansvelt soepaja 'alias
politik
djadjahan jang Tokio — delegasi2
melarang
bangsanja
oentoek
epen
misvatting over het
egoistisch bin maoe enaknja Mandehukuo dan Roeslan-Mongo
1 yan onzean
ae mengoempoelkan oeang goena sendiri sadja atas keroegian In- lia dalam konperensi di Harbin
| Finland. Karena perlawanan donesia.
soedah mengadakan pertemoean
jang ke 16 pada hari Selasa jang
'Finland terhadap Roes pada|
ren) dig

gepaard

j dala sea verkla- hakekatnja boekan lain dari pa-

dat wij als

Nederlanders| da mentjegah, soepaja ,,regeeKun en blijven in lengte van| rende klasse” di Finland itoe
: dat wij hier bovendien tetap ditangan orang Finland
shands
s
ook blijven als re-| sendiri dan tidak pindah keta-

ide klasse. Dat laatste niet

in ons belang, maar ook

Tg

orang Roes.

itoe dengan menjesal se- |
ai ki a tidak. dapat menerima

Dari

itoe idam-idaman

centrische

- koloniale

indo-

politiek

tjap Mansvelt kita kirimkan re-

tour (kembali) kepada afzender
dengan

notes:

tahoe

adat,

M.T,

ja!

S1

AAA

Pertaroengan hebat di sebelah
barat Suiyuan

tempo).
Kita bertanja: bagaimana Indonesia bisa mendjadi

kan, djika

rapport jang lengkap kepada

INGGERIS
MENGADJOEKAN PROTEST KEPADA DJEPANG.Shanghai, Rebo (Reuter):
Pembesar-pembesar marine Ing geris telah menjampaikan pro-

diadakan perdjandjian jang berdasarkan azas jang sangat mengoentoengkan baginja. ,,Dan ki
ta haroes kembali ke tjita-tjita i-

Dan

Paling sedikitnja orang

sman

(Transocean):

pagi Radja Leopold telah menerima ambassadeur
Belgia di Berlin , graaf d' Avignon. Dalam pertemoean itoe am-

Dia bilang, haloaa Katana paja bergaboeng KOS ATA
Magna
koloniale politiek itoe
KEGENTINGAN DJEPANG
n tempo jang Si lepatban da- alah politiek djadjahan menoeLebih landjoet Chamberlain me
| djadjahan mendjadi negeri djoe Indonesia jang lebih kokoh (meer evenwichtig) dan le- ngoemoemkan, bahwa sedjak taden
kokoh dan lebih 2
-|bih koeat (meer weerbaar). hoen jang laloe dengan Amerika

disitoe

Rebo

Kemaren

ngat ketjil dan sangat lemah atau jang berdekatan:

| sendiri.

ig

RAPPORT PENTING DARI AMBASSADEUR BERLIN.
Brussel,

kenetralan

jang mengoeasai dan memerentah alias regeerende klas-

Kita tidak akan melepaskan

erband in versneld tempo

jap “ayal

|

Nitiek Nederland boekan pe-

ilapal
h kit
a kadejiAp,,indocenak ” “Jn
p moe-

sni

dan poela dalam membela hak2nja. ,Inggeris dan Perantjis”.
demikian penoetoep kata premier

La

PERISTIWA PENTING.”

tetapi dengan tidak soeatoe
negeri jang tidak toeroet pe

ngoeasa (regeerende klasse).

berdaja oentoek menghindarkan
rakjat dari ketakoetannja dalam
kehidoepan terantjam . agressie

Tetapi apa jang hendak kita per- itoe, ,,akan berdjoeang sampai kebocat kemoediannja jaitoe adanja merdekaan jang diperkosa kemPA
diri sendiri perhoe bali lagi kepadanja, sampai moe
boengan sahabat dengan bangsasoeh atau lawan dapat doedoek
bangsa jang ingin dengan perda- tenteram lagi oentoek menjoesoen
maian. Kita jakin dan dengan pe doenia gaena kebahagiaan dan ke
noeh pengharapan, negeri2 netral
amanan”
haroes berdiri disisi mereka jang Lihat Sarebne bola di pagina 8

DIRI sewDiR,

| dengan indocentrische koloniale

ke-

kogasaan
bermesin dari pehak
moesoeh jang loepa daratan itoe.

|

MENEBALKAN

oern-

segenap

lasi

baroe laloe, pertemoean mana jg.
sedikitpoen tidak disetoedjoei oleh mereka itoe.

Semoea delegasi itoe soedah
menanda-tangani seboecah perdjandjian, dalam mana diterangkan, bahwa sesoedahnja diadakan permoesjawaratan jang

pan-

Pehak Djepang soedah tentoe
tidak akan menjerang kita, tetapi
kawan2 kita.

“Djeps ng madjoe
teroes
djang-lebar itoe, mereka itoe sedikitpoen tidak mempoenjai pen
dapatan, bahwa pertemoean itoe
akan menimboelkan soeatoe persetoedjoean jang menjenangkan.
Berkenaan dengan ini ditambah poela, bahwa konperensi ter
seboet soedah berachir pada hari Selasa jang baroe laloe.

Adapoen toedjoean Djepang itoe, jalah oentoek mendjaoehkan
dirinja dari segala peperangan de

ngan Amerika dan disamping itoe
beroesaha poela dengan sekeras
kerasnja
soepaja Amerika djangan sampai ikoet tjampoer tangan dalam oeroesannja dan mem
bawa kita dalam kedoedoekan, da

Amerika dan Djepang.
New-York,

Rebo

(Havas):

Welter Lipmaan, jang telah me
noelis dengan

tegas

dan

djelas

lam mana kita haroes memenoehi
segala sjarat2 jang dimadjoekan
olehnja atau mereka akan merin
tangi segala gerak2 kita, karena

Djepang mengetahoei,

bahwa

bi

tentang keada-

lamana pehak geallieerden dapat
dioesir dari Timoer-Djaoeh atau

an pada masa sekarang ini di Ti-

hilang kekoeasaan dari pehak ge

incer-Djaoeh,

allieerden di Eropah

dalam

soerat-kabar

Herald-Tribune”

,,New

menerangkan

York

de-

ngan djelas poela, bahwa tidaklah benar sekali djika orang mem
poenjai pendapatan, bahwa Djepang haroes bekerdja dengan me
ngeloearkan
segenap tenaganja
terhadap desakan ekonomi jang
akan dilakoekan dari pehak Ame
rika Sjarikat.

Selandjoetnja

ia menerangkan

poela, bahwa pertama kali pehak

Djepang akan beroesaha dengan
sekoeat tenaganja oentoek meroentoehkan kekoeasaan negeri2
jang soedah bersahabat atau jang
soedah mendjadi sahabat Ameri-

ka di Timoer Djaoeh.
Poen ditegaskan poela olehnja,

bahwa

sangat

boleh

djadi

Dje-

pang akan mengadakan perserika
tan dengan keradjaan2 di Eropah
jang pada waktoe sekarang ini se
dang berperang dengan keradjaan2 jang mengadakan perserikatan dengan kita,

itoe, soedah

tentoe Amerika Sjarikat tidak akan mempoenjai daja atau kekoe

atan lagi oentoek dengan bersama2

memperlindoengi

kepenti-

ngan2nja jang berada dalam ke
doea2 laoetan jang besar2 itoe.
Tidak akan bisa diselesaikan
djika tidak ada bantoean.
Kini orang roepanja agak mem

benarkan keterangan dari Senator Van den Berg, jang dioetjap
kannja pada obelan Juli dalam ta
hoen

1939,

dalam

mana

ia me-

ngeloearkan kejakinannja, bahwa
semoea so'al2
tentang TimoerDjaoeh itoe tidak akan dapat di-

selesaikan djika tidak ada bantoe
an lain2 keradjaan di Eropah.

Ketika itoe keterangannja itoe
agak

miring

daripada

tiannja”.

kepada

kebenaran,

miring kepada

penger-

Ha

TEA ea

:

:

ea

En

PEMANDANGAN”

23x BNNK

Diberi akte pendirian N.V. di
| Krian (Djawa Timoer) ,,Santosa
— |andel Maatschappij N.V.”

|

Pevanin adalah singkatan dari |
nama ,,Persatoean Voetbal Anak
Indonesia”

p IAN hebat peperangan dibe

jang didirikan

pada

|

noea Eropa, kian hebat djoe hari Sabtoe malam Minggoe jang |

ga kata-kata jang dioetjapkan 'laloe. Kini merantjang 3 matjam
oleh ahli-ahli negara dari nege- : tjabang: sepak raga, moesik dan
ri-negeri. jang Large
ito 2 ar darmawisata.

Tetapi waktoe ini jang dioesahakim ialah sepak raganja. Dari

pada satoe nekah dengan Hitler

pada lain pehak soedah tak - |pengoeroes jang dibentoek ialah
ada kata-kata :jang haloes lagi, nama2 tt. Sofjan Joenoes (ketoea.

'meskipoen ' ketiga orang besar

itoe beloem lama selang doedoek
a p-hadapan sambil ber- |
ber

santap.
Sesoedah

Menteri

Inpdork

boeat oeroesan Marine berpeda
to maka perdana menteri Peran

M.Soekail

berapat
,Unie”
pagi

tahoenan digedoeng de
dengan dimoelai djam 9

Hai pilihan pengoeroes ialah:
|t. Bahzad (ketoea) t. Soetrasno
| (wakil

ketoea)

t. Maroeto

Soe-

»Akoe dapat mema'loemkan
penada Perantjis dan Inggeris.

mosoediro (penoelis), t. Poerwosoedarmo (bendahari).
bahwa mereka akan mendapat
Bagian poeteri: nn.
Soemarti
pertaroengan seperti mereka | (ketoca), nn. O. Ramelah (wakil
ketoea), nn. Poerwatinah (penoeinginkan itoe!”
Maka teranglah, bahwa si
lis), nn. Emma (bendahari).
vesoelnja peperangan sekarang |
ini tidak keroean.

Orang

-

Menilik pedato Hitler itoe, se
Inggeris-Perantjis
akan-akan
jang minta dan jang moelai ber
perang, tentoenja dengan perdeberkenaan
ma'loemannja
itoe.
Polen
dian
kedja
ngan
Sebaliknja dari nehak negeri2

sekoetoe diarahkan
salahan itoe kepada

segala keDjerman,

karena katanja, Djerman remkemerdekaan

bahajakan

negeri

negri ketjil.

:

Demikianlah, maka orang s0€
kar hendak mengetahoei sebe-

narInja, dimana-letaknja kesa-

lahan perang sekarang im.
Pada pendapat kita, tidak begitoe perloe kita menjelidiki si-

apa jang salah, melainkan jang

terang ialah, bahwa Inggeris cs
“hendak mempertahankan kekoe
asaannja didoenia, dan Djerman
hendak

berkoeasa kembali

di- |

doenia ini djoega.
Boeat doea negeri besar di
Eropah roepanja tidak tjoekoep
tempatnja.
Inggeris jang katanja pembe
la demokrasi, ditanah2 djadja-

— hamnja tidak ada jang berdasar

hoekoeman

melarikan

diri.

Diroemah penjimpan ,,Struiswijk” pada hari Selasa 30 Jan
1940 ada salah seorang hoekoeman

jang

melarikan

diri, wak-

| toe ia sedang memboeang kotoran
dimana vuilbak dekat sa-

wah

jang tidak beberapa dja-

seh dari sitoe. Badjoe boerik jg.
dipakai

olehnja

telah

diboeang

hanja tinggal tjelananja sadja.
. Setelah ia sampai di koeboeran

Djati,

(di Kp.

Djawa),

ia

minta pada salah seorang soepaja

diberinja

pakaian

oen-

toek penjalin.
Pada waktoe itoe kebetoelan
ada.t. Salim serean-politie jang
roepanja ia tahoe bahwa orang

itoe minggat dari roemah boei.
"Dengan tidak melakoekan per
lawanan
maka orang itoe di-

tangkapnja laloe diserahkan ke
pada roemah
| boet.

penjimpan

terse-

Kalau iboe tak hati-hati sang anak
tjelaka.
Di Gang

Ampasit

madjoekan kaoem middenstand |
'itoe. Boeat maksoed 'ini soedah

ada Landbouw- dan Nijverheid
dines
Pengesahan statuten.
dan
Ivoorlichtingsdienst
Telah disjahkan statuten dari Cooperatie dan Binnenlandsche
perkoempoelan
,Vereeniging | Handel.
voor
Oostersche Radio LuisteBerhoeboeng dengan ini poen
raars” jang dipendekkan dengan soedah dimoelai dengan mendiVorl” di Bandoeng.
rikan sekolah-sekolah dagang

'ketjil.

Tabligh oemoem Moehammadijah
Dimoelai

jang

Apa

lagise

oleh

anak

dapat

diperboeat

negeri sendiri dalam
pertama-tama
jaitoe

telah berhenti. k Ihal ini,
OCemosm telah mengetahoei| henghargai
mendjoendan
bahwa tabligh oemoem jang ti- Idjoeng tinggi kaoem midden-

Petodjo

ke

maren terdjadi ketjelakaan jg.
agak ngeri. Ketjilakaan ini di
sebabkan sang iboe koerang hati-hati, sedang memasak air panas, anaknja jang sedang nakal

itoe, pada
boelan Poeasa ber- djangan
menganggap mereka
Tempat
biasanja ialah 'lebih rendah dari pada ambteKramat 49.
naar. Dengan hal ini PemerinKita mendengar kabar, bahwa tah djoega soedah mendahoeloei
tabligh cemoem itoe moelai hari jaitoe dengan memberikan tanmalam Djoem'at 1—2 Februari da-tanda kehormatan, beroepa
(nanti malam)
akan diboeka bintang emas atau perak kepada
kembali sebagai biasa, dimoelai
middenstand
beberapa orang
djam 8 sampai djam 10 malam.
Djawa. Pemberian itoe adalah
Lagi poela nanti akan dipersebagai boekti betapa Pemerindengarkan pidato salah seorang
tah menghargai djasa-djasa me
stoeden jang baroe datang dari |
reka.
negeri loear
(Perantjis), dan
bar jang diper-

henti.

jang soedah
Mesir poela.
Programma

' Gambar-gam

mengoendjoengi

toendjoekkan

Competitie B.T.A.

Feb.

jang memoelai

Res. le. KI. afd. A: S.T.C. 1 —

S.T.H. 1 — Def. lijn v.d. Bosch.
Minggoe, 4 Feb. 1940
2e. Kl. afd: A. Mixed Pickles 1.
— Eastern 1—Concordia. -

Hekken-

3 — Taman
x

Ie. klasse: Minahassa 1— Khuai
Lo I — Taman Sari B.

P.T.C. 1 — Chung
Pegangsaan O. 17.

Hua 1 —

Res. le.kL.: Banka 2 — S.KC.
Taman
Res.

1

Sari C.
te. kl. B.: Mattenkl. 1 —
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mereka

kali dan sekarang soedah mendjadi jang poenja pabrik jang
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Kamp. schap 2e. kl.:

Dari

ada.

dah

sebagai berikoet:
Santoe3

peroe-

mengenai

sahaan dan kekoeatan organisasi kaoem Middenstand jang soe

Competitie Programma boeat
week-end jang akan datang ada

Bestuur-Academie ' dan

beb oma

ngan berbagai tjara oentoek me

ap-tiap hari malam Djoem'at di Istand jg. kini soedah ada. Teradakan oleh Moehammadijah oetama dimoeka oemoem, dan

Obor Pemoeda

chotbahnja sambil mengoepas
politik Djerman habis-habisan.
ngan singkat oleh Hitler, jaitoe
—

Hermaen

Perkoempoelan pemoeda ini
bagian poetera dan poeterinja pada hari Minggoe jang laloe- telah

tjis, Daladier, melahirkan poela

Segalanja itoe didjawab de- |

(penoelis),

| (bendahari).

|,

ini, mentjoba de-

boer dinegeri

Akte pendirian.

Cage

rang kornet sebagai biasa sadja,

ERHOEBOENG.
perobahan

dengan

tehnik ,,Peman-

Orang2

Middenstand

jang ka

does,
tawi,

Tjirebon, Bandoeng,
dan Palembang.

Be-

Toean Loekman Djajadining-

terima ka-

rat mengoetjapkan

oentoek

sih kepada pembitjara

im, sedang kita sendiri b.e- gs 2 intertype dapat kita
loem. Andai kata kesoekaran patkan di drukkeryj kita. D
kertas tidak moentjoel (makin itoe tidak ada lain djalan oe
toek mewoedjoedkan plan 4 ta:
(lama makin terasa
kesoelitannja), plan 4 tahoen soedah. dapat diwoedjoedkan seanteronja
dalam boelan ini djoega: Kesoekaran kertas memaksa kita berlakoe
hati-hati sekali, karena
kita ketahoei, bahwa para pembatja

akan

menaroh

keberatan,

djika
“kita menaikkan tarief,
misalnja dari f 1.50 mendjadi
f 2.— seboelannja boeat ,,Pemandangan” sahadja. Sebagian
dari soerat-soerat kabar harian,
baik Belanda maocoepoen Tionghoa dan Indonesia soedah menaikkan tariefnja. Ini moedah dimengarti
dan
memang pada
tempatnja. Kita dari ,,PPemandangan” tidak ada niatan oentoek menaikkan tarief. Dan niatan demikian itoe akan bertambah kokoh,

bilamana para pem-

batja
soedi dan ichlas memenoehi kewadjibannja seperti
selaloe setia dalam membajer coeang-lengganan. Kalau
ada toenggakan iekas-lekas
diloenasi, soenggoehpoen dengan berangsoer-angsoer
ikoet mentjarikan lengganan
baroe boeat ,,Pemandangan”
dan ,,Pembangoen”.
Kita akoei, tiap-tiap hari datang abonne baroe, sehingga oplaag ,,Pemandangan” makin lamd makin besar.
Dan
kemadjoean
demikian
itoe tentoe akan lebih pesat, djika “ mendapat
bantoean sepe-

noehnja

“dari

para

pembatja

pedatonja . jang menarik hati
serta penoeh mengandoeng pe-

jang soedah
nan.

ngadjaran itoe.

Lain
djalan oentoek menjokong kita boeat mewoedjoedkan

(Aneta).

plan 4 tahoen

| Rapotan pest.

Djoemlah orang2 jang mening-

mereka
jang dioendang di gedoeng Bestuurs-Academie di Ke gal, karena penjakit pest di Indokan demokrasi segala peperinta
dalam 4 minggoe dalam
bon Sirih, Betawi. Pedatonja nesia
hannja.
Djerman jang katanja hendak
nja ikoet memain di dapoer. itoe dioetjapkan dengan mem- 1939.
dibi
jang
nja
gambar-gambar
. memperbaiki nasib
Dangdang air panas itoe ter- pergoenakan
kin hina dan bertaroeng hendak | balik menjiram sekoedjoer ang- dan dikoendjoengi antara lain
2
erna
In
aon
Aa
DN
P5
s
13 mereboet kembali hak-haknja,
gauta anak tadi. Dengan keada- oleh: Oud- Edeleer prof. dr.
Djajadiningrat
dan
tentoe tidak djoega bisa menda. an pajah anak itoe djadi rawa- Hoesein
18 ga
SEA
5
boepati Betawi.
. pat sympathie orang banjak (Le- tan di C.B.Z. (Rep.)
5
»
3
i)
kras
demo
as
Pembitjara memoelai pidatobih2 jang beras
Y2
4
nja
dengan dalil, bahwa kaoem
benar, djika ia tetap memadjoe
Berita P.T.T.
kan permintaan soepaja bekasTelegram partikelir ke Neder- middenstand adalah toelang bebekas djadjahannja deapnak
landsch West Indie hanja diboleh lakang masjarakat dan dengan
kan kepadanja.
|
—
kan memakai bahasa Belanda, Pe tiada ada soeatoe middenstand
—I PI
2
Kalau toch kedoea belah p€- | rantjis, Inggeris, Djerman dan Se jang sehat, tak moengkinlah ada
sa
ae
tarakan
Ni
2
hak hendak mendjelmakan ke- panjol.
“Telegram partikelir jg. kemakmoeran disoeatoe negeri.
sil
Popup
damaian jang sebenarnja, ten- memakai angka rahasia hanja di
Salah satoe sebab djatoehnja
toe tidak oesah bereboetan ta- terima, bila pengirim memberi sa Keradjaan Rome poen jaitoe
3
nah didjadjahan, tetapi bersa- linannja.
oleh karena tiada adanja kaoem
ma-sama beroesaha soepaja taSelandjoetnja
Hulp-telegraafkantoor Tooal ti middenstand..
djadjahan itoe diberi hak dak berhoeboengan lagi dengan pembitjara memberi pendjelamah
peang Genoa
berdiri sendiri dengan dikoeasai
mk
san dari
apa jang dia seboet
telegraafische gemeenschap.
endiri.
Be
Mn
at
5
sendiri-s
negeri
anak
| oleh
middenstand Indonesia.
. Djerman merasa terhina, oleh | Sementara itoe, menilik peda
Pembitjara menghitoeng jg.
— karena tanah-tanah djadjahan- to jang dioetjapkan oleh Cham- termasoek middenstand Indone.nja dirampas, atau sebenarnja berlain kemarin, teranglah, bah sia anak negeri jang mempoe- |
Roda tiga terbalik.
karena kekoerangan bahan-bakita dapatkan bah
wa Inggeris sesoenggoehnja soe njai modal
gkali
Serin
sendiri, merdeka
.han. Bpk Ang TON bagan ne- |dah lama memboeat roendingan
(djadi boekan seorang ambte- wa betja-betja itoe mendapat
dengan Amerika.
naar) dan tidak termasoek disa ketjelakaan di tandjakan Tanah
“Tidak. an Sona benda, te- . Dus toh.........Inggeris sedia toe pehak kaoem kapitalist be- Abang Heuvel.
tapi minta soepaja anak negeri boekan?
sar, dan dilain pehak kaoem boe
Hari Selasa j.l. ada lagi ke— tanah djadjahan itoe bisa me- |
Djadi teranglah kiranja, bah- roeh jang hidoep dari oepah.
tjelakaan betja jang membawa
|... ngoeroes diri sendiri, tentoe soe wa segala jang dimoesjawaratseorang IndoDioekoer dengan keadaan de- penoempangnja
L | bahan jang diboetoehi. oleh kan antara Chamberlain dengan mikian,
dari sebab apa,
Entah
maka di Indonesia ini nesier.
Hitler tempoh hari jang pertang masih sedikit sekali kaoem mid kendaraan itoe terbalik, ketika
'goehan perang, tetapi boekan denstand. Hal ini disebabkan ia sedang toeroen di tandjakan
m sekarang ini boekan pepe- | pentjegahan perang.
sebagian besar oleh karena rak- itoe dengan sangat derasnja.
| 'rangan oentoek kedamaian teta . Bementara itoe, peperangan jat masih soeka sekali mendjaOentoeng sadja ketjelakaan
' pi peperangan bereboetan reze- berdjalan teroes.
di ambtenaar. Pemerentah jang tak berakibat
apa-apa, hanja
— ki, kelandjoetan dari perang doe |
23
A. Tj.
melihat kepentingannja soeatoe kendaraan itoe mendapat sedinia jang laloe.
middenstand Indonesia jang soe kit keroesakan.
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se

hana seperti kartjis nama

dangan” kita dihoedjami poedji- | pai madjallah, brochure &
an, baik dengan soerat maoe- boekoe kita sanggoep mer
djakannja
Kesemoeanja
poen dengan lesan. Sebagaimaboekan
lagi
dizet
dengan tang
na biasa segala poedji itoe kita
teroeskan kepada jang berhak | tetapi dengan mesin.
Menoeroet plan 4 tahoen kii
jaitoe Toehan Jang Mahakoeadalam
tahoen ini (1940) :
sa. Kita sekedar melakoekan kesoedah
haroes mempoenja
wadjiban dibawah pimpinan dan
(lima)
intertype
jang Ha
lindoengan Jang Maha Esa.
Sidang ramai soedah se- moea. Jang soedah ada 8 (tiga).
.
nang dan gembira dengan ,,Pe- Andai kata tidak moentjoe
soekaran
kertas
boelan
ini
mandangan” seperti sekarang

jaitoe toekang menggoeloeng ro
&.
kok keretek.
Kemoedian dia mendjoeal sen
keretek jang
diri rokok-rokok
disepandjang djalan.
ia boeat
dia
soedah |
sekarang
Dan
mempoenjai seboeah pabrik rojang besar serta |
kok keretek
modern.
ja dan berani beroesaha didapat
teroetama di Solo, Djokja, Koe-

» Dari pertjetakan jang

mendjadi

lengga-

kita ialah menjoe

roeh segala pertjetakan toeantoean ditjetak
oleh handelsdrukkery ,,PPemandangan”, jang
dioega dibawah pimpinan kita.
Oorlogskaari.

berarti bahwa

kita soe

dah siap dengan peta jang baharoe, tetapi sekadar menjatakan ke
menjesalan kita kepada beberapa dari abonne kita, jg. meme-

san oorlogskaart itoe, tetapi
hingga
pada sa'at ini beloem
djoega memenoehi oeangnja.
Dengan
ini, diharap soepaja
barangsiapa beloem mentjoekoepi
nja, dengan segera melakoekannja.
Kemoedian, terima kasih djoea
atasnja.
tentang

dibawah

pimpinan ki

Bantoean sedemikian itoe tentoe
akan

meringankan

mencedjoe
4 tahoen.

beban

kita

perwoedjoedan pl

Boeat tahoen 1940 plan kit
seperti berikoet:
:
@.

membeli

2 intertype

bara

lagi

b.

membeli J snelpers baroe la:
gi (jang soedah ada 4 snel-

pers)
Cc.

persediaan
menoedjoe
ge3
dong sendiri.
Disimi patoet djoega diterangkan, bahwa djoega nasib pega-t
wa tidak kita loepakan. Diva
ka boekan toeroen tetapi naik
makin lama makin naik.
Tentoe orang akan bertanja:f

apa sebab kita tjeriterakan ke-18
semoeanja itoe dimoeka ramai?I.

Djawab kita: kemadjoean ,,Pe”
mandangan” dibawah pimpir'
kita adalah hasil dari bantos

sidang ramai beroepa

en

nan dan adverteerder sert:

reka jang mentjetak

pert.

kamnja pada handelsdrukke,
»Pemandangan”. Dari itoe ke-'
pada siapa kita haroes berteri-

ma kasih dan memadjoekan perd
mintaan bantoean djika boekan 4
kepada sidang ramai poela?

Kita

bekerdja

oentoek

oe-

moem
dan dimoeka ocemoem.
Oleh karena itoe plan 4 tahoen!
kita hanja dapat diwoedjoed an
atas oesaha beramai-ramai.

Moga-moga permohonan. kita

ini
diterimanja dengan seg
senang hati dan mendapat sa u-

boetan baik.

M. TABRANI y
itoe Ha

memp

njai tjorak sedikit opisil. A
ra lain Directeur departemen
Onderwijs dan Eeredienst akan
dioendang mengadakan pedatoto
pemboekaan.

3

Adapoen jang akan dibitjara

kan ialah tentang: Keadaan
karang dari soal H.I.S.s. -per
bahan-peroebahan
sedjak
hoen 1930, hasil-hasil seka,
dibandingkan dengan hasildari sebeloem tahoen 1930:
pakainja doea bahasa: lingk

tas

ngan moerid-moerid: soesoei

pegawai,
soal itoe.

bagian

politik

masjarakat

Eropahc dar

Boemipoetera “akan dioen
oentoek berpidato. (Aneta)

(V. B. A. O.) telah me-

moetoeskan hendak mengadakan congres jang doea hari lamanja tentang H.I.S. Dalam V.
itoe

hampir

semoea

bagai perhimpoenan

goeroe2

Warta

Reda c |

or-

ganisasi
pengadjaran dinegeri
ini menggaboengkan diri dan
bekerdja
bersama-sama,
seN.

LOG
OOV
RK OLBi3
Mulo
vereeniging. Lagi poela V.B.A.
O. menerima toendjangan lahir
dan batin dari pelbagai badan
Pemerentah
dalam
lapangan
pendidikan.

Toean Sahibe

(Barroe

Kalau sekiranja ki :
dan bisa memberi tak
mana kita bisa beli boga

toean

tanjakan itoe, tentoel

soedah kita beri tahoekan ke :

da toean.

Tetapi oleh

Men

kita tidak tahoe segalanja : 1
kiranja toean poen akan Mn

loem.
Hendaknja
Kongres
itoe akan dilang-|
tocan
soengkan di Betawi diantara boengan dengan Balai Poe

tanggal 26 dan 80 Maart jad.

N

wah pimpinan kita gadjt mere4

dari

HL.S.

»Vereeniging ter Behandeling
yan Actueele
Onderwijsvraag-

B.A.O.

ganja

Beberapa orang jang terkei

Paaschcongres

stukken

mandangan”, — ,,Pembangoen”
dan Handelsdrukker'j ketiga-

Kongres

Berita
Administra
SE
Dengan
pengoemoeman
ini,
boekanlah

hoen kita itoe daripada memin-

ta bantoean sidang ramai oentoek mempropagandakan ,,Pe-

:

"PEMANDANGAN

PENASIHAT|

|kilan dari golongan jang Ketat

| ketjil akan terdesak poela oleh |

karena itoe. Oleh sebab itoelah |
| maka Pemerintah telah memilih

a

tidak Tatoeran

Toean
Samboengan dari pagina L
. Pedato Hitler diteropong.

penjakit wasir

ini: rakjat dari tiap2 |
Iresidentie mendapat perwakilan
Londen, Rebo (Reuter):
a” kita menerima oerai- 'moengkin dilakoekan. Ja'ni tidalam
dewan itoe jang sama ba
. Dalam kalangan jang berkoea:
sep rti berikoet:
| dak moengkin akan menjesoeai- njak boeat
sa
di Londen dinjatakan, bahwa
tiap2
resid
entie
dida
h dikirimkan oleh Peme- kan soesoenan dewan penasehat |
sebagian besar dari pedato Hitler
lam gewest itoe.

perantaraan

,,Balai tapi

TA

LN

ag

ah tiga rantjangan ordonan |itoe dengan kewadjiban provih-

ciale raad jang bakal didirikan
kemoedian di Tanah Seberang.
Apabila kemoedian soedah ditetapkan akan mendirikan provin
Tanah Seberang, maka
cie di
ok ketiga gewest itoe, | Soesoenan MOvnoinle raad itoe

daerah jang mempoenjai sifatJaja
masing-masing
ada wakil-

Jaja: dalam toedjoean tidak oesah dikemoekakan benar pen-

i- ting tidaknja satoe-satoe daerah

sandarkan
kepada alasan2 jang
tidak berarti.
Jaitoe dengan me
ngatakan, bahwa Djerman dipaksa oentoek
melakoekan pepera-

'hal itoe maka jang diberi hak

berdasarkan pasal 123 boeat memilih anggauta bangsa |

toeran

Memerurghan

Hin-

Nederlander

dan

Boemipoetera

itoe ialah raad dan persekoetoe
entang

dja

bagian anggaran be-

Negeri jang haroes di- |

an jang berdiri

sendiri.

anggauta jang aitoe soedah tentoe
sagian anggaran belandja bergantoeng
pada banjaknja
i jang boleh dipandang se raad dan persekoetoean itoe, ka
-anggaran belandja dari rena anggautanjalah jang akan
| masing-masing:
djadi pemilih. Didalam residenntang anggaran verorde-| tie jang tidak ada raad seman oleh

Goebernoer,

jai-

coemoem, jang teristimewa

Banjaknja

| kan dipilih

perkara.

Berhoeboeng dengan halnja
anggauta Nederlander itoe tidak dipandang
sebagai wakil
dari berbagai-bagai daerah, maka tentang mereka itoe hanja di
tentoekan,

ressort

locale

bahwa

mereka

jang

boleh djadi anggauta itoe ialah
dalam gewest itoe.
:
Dalam atoeran itoe tidak ada
diseboetkan bahwa zelfbestuurders dan ambtenaar ada mendapat tempat dalam dewan pena-

raad jang

sebagian dari padanja, jai- “ada tidak tjoekoep mewakili se-. sehat itoe. Tentang advies dari

dalam hal-hal jang bersang
dengan Goebernoer,
tang rantjangan verordeoemoem, jang berhoeboeng

loeroeh
akan
Di

residentie

Tapanoeli

baroe

akan

itoe.
dapat

diadakan pemilihan itoe, apabi-

n pendirian persekoetoean la didaerah itoe soedah didiringan

dan gemeente kota kan

persekoetoean

segolongan

erahan pekerdjaan Negeri Boeat sementara oentoek resila persekoetoean terseboet dentie jang demikian itoe angpemilihan oentoek per-

ocan itoe dan perhoeboe
roesan wang antara per

an itoe dengan Negeri.

gauta wakilnja

akan diangkat

sadja doeloe,
Diatas tadi soedah dikatakan

bahwa akan dioesahakan sedanan
dewan penasehat.
pat?nja soepaja tiap-tiap goam hal mengatoer soesoe- longan
dan
kepentingan itoe
n dewan penasehat jang ber- seboleh-bolehnja — mempoenjai

at perwakilan rakjat itoe ada wakil dalam dewan itoe. Akan
“perkara jang mesti diper- | tetapi soedah tentoe sadja sebe-

Pertama rakjat di Ta- |rapa dapat bilangannja haroes
Seberang banjak ragamnja dibatasi sekali, teroetama soedidalam berbagai-bagai da| 'paja dewan itoe djangan terlaitoe

berlain-lainan San

og
lian

Na

arena Oia
rakjat

mba
dan 1

ena samaran ini tidipandang sebagai dewan
djadi dasar provinciale
akan didirikan kemoedian.
h djadi

loe besar: djika terlaloe besar,
pekerdjaannja akan teralang2

oleh karena besarnja itoe, dan
lagi ongkosnja tentoe boekan se
dikit poela, sedangkan dengan
bilangan jang dibatasi itoe sa'dja soedah tidak sedikit djoega
pengkomnya Ted
“0:
Mengingat segala sesoeatoe
'itoe, maka tidak . moengkin poela

memperhatikan

. banjak

bila-

ngan rakjat dari tiap-tiap golongan jang mesti diwakili itoe.

gen jang pada malam Senen telah
tenggelam didekat pesisir Ingge-

ngan dan poela dengan keboho-

sar djoega djadinja, dan perwa-

ris.

Moengkin karena terdampar.

Kapal

itoe namanja

,,Skude”.

Balkanbond bersidang.

Boekarest,

Rebo (Trans

ocean):

Dalam kalangan jang mengetahoei
di Boekarest
diterangkan
bahwa persidangan Balkanbond
pada tahoen ini akan dilangsoeng

kan di Belgrado dengan dibawah
pimpinan minister dari Roemenia

bagian

oeroesan

loear negeri,

Crigore Ganfensu.
Ia akan memimpin bond ini sampai perajaan
tahoenan berdirinja Balkan-entente pada 9 Februari j.a.d.

Laloe pimpinan akan diserahkan kepada minister Toerki bagi-

an

oeroesan loear negeri, Sara-

coglu.

Tanggal bersidangnja Balkan
bond .itoe dimadjoekan, berhoeboeng dengan daja oepaja meng
hindarkan kesangsian Kant
lan dari bond itoe.

|

memang

soedah

diperoleh

dak perloe lagi didalam dewan
itoe. Dan

djoega

tidak perloe

sebab dengan adanja dewan itoe sekali-kali tidak boleh dilang

Mahatma Gandhi.

gar hak2 zelfbestuur itoe.
Akan tetapi poela dewan itoe
soedah tentoe ada artinja dan
kepentingannja bagi landschap
jang

dan

mempoenjai

zelfbestuur

djoega bagi rakjatnja, se-

bab didalam dewan itoe memang

akan

dibitjarakan

kepentingan

gewest seoemoemnja.
Oleh sebab itoe maka waktoe mengang
kat

anggauta

bangsa

Boemipoe

tera hal ini akan diperhatikan
djoega, dan karena itoe soedah
tentoe sadja, bahwa bila dipandang
zelfbestuurder itoe men-

.djadi wakil jang sebaik-baiknja
bagi sesoeatoe atau beberapa daerah jang tentoe, maka soedah
tentoe diapoen akan diangkat dja-

| di anggauta itoe.

Apabila sidang dewan penasehat itoe perloe mendapat pe-

nerangan dari ambtenaar jang

ahli, . maka bolehlah
keperloean itoe dipenoehi oleh Goeber-

Laoetan poetih tertjapai.

patroeli

Fin-

land telah berhasil mentjapai

oetan

Poetih.

membakar-bakar

Disana

La

mereka

persediaan

perang dari Sovjet Roeslan.

alat

Pesawat Roes roentoeh.
Helsinki, Rebo (Transoce
an):
Makloemat Finland menerangkan, bahwa tentara Finland ditje
rotjok
Karelia kemaren telah
mengoendoerkan
tentara moesoeh di. Taipale.
Moesoeh kalah 60 orang jang

mati. Djoemlah semocanja ada 9
tank jang diroesak. Dilain2 bagian medan perang terdjadi pertempceran
artillerie dan bagian
penjelidikan sebagaimana biasa.

Dimedan

laoet tidak ada berita

jang penting oentoek dikabarkan.

Pehak moesoeh memoesatkan per

lam pasal 2, ajat 3 dari ordon- | jang terbang didalam negeri.
natie itoe.

Ke

koeasaan oedara Finland melakoe

SEN
KAN
SL

TAN
Se

BN

sangat besar, berhoedengan

memoen-

Estland tambah tentara.
Rebo

(Reuter):

Menoeroet berita jang diterima
di Tallin tentara militer Estland
telah ditambah. Tindakan ini ialah atas permintaan dari tentara
Roeslan.
Perloenja Soepaja jang
belakangan ini bebas dari dienst
di Finland.

Mati atau hidoep.
Stockholm, Rebo
ter):

Esiland ditamboh

Stokholm, Rebo (Havas):
Menoeroet
koresponden2 dalam peperangan jang tertentoe di

terangkan, bahwa

SE

Paris,

Pertempoeran seroe disektor
Kuhmo
militer

terma-

tjaknja pertentangan? pandangan politik di India se— djak timboelnja peperangan

5 pesawat Roeslan diroentoehkan
Tentara

jang

boeng

PERAN G ROESLAN- FINLAND.

ga oleh Goebernoer. Oleh karena itoe tentoe sadja mereka ti-

penghaloes

sjhoer dan
soedah teroedii,
terbikin
dari
bahan-bahan
jang bersih dan kwaliteitaja
ta'ada jang membandingnja.
BEDAK
BIASA
dalam warna2 poetih, rose dan
jaune.
BEDAK
BAJI
dengan
zat-zat
jang "
biasa.
SALICYL
BEDAK
melawan
penjakit
beroentoesan
Segala matjam bedak ini ada
jang
disertai baoean-bacoean
wangi
dan ada jang tidak.
Bisa
didapst
pada
semoca
apotheek,
drogisterj
dan
toko-toko Tionghoa.

jang

gi diterangkan soesoenan dewan
itoe bagi satoe-satoe gewest, jaitoe boeat Soematera, Borneo,
dan Timoer Besar.

itoe

alat

New
Delhi, Selasa
(Reuter).
Pada tanggal 5 Februari
ja.d. Mahatma Gandhi, pemimpin
India dalam menoentoet
kemerdekaannja,
akan mengadakan pertemoe
an dengan Radja Moeda dari India-Inggeris. Pertemoean itoe menarik
perhatian

tas ini, maka sekarang perloe la

djoe-

Soedah beroleh mendali emas
di
Internatiovale
Tentconstelling.
jaitoe

GANDHI BERTINDAK.

djadi anggauta dewan itoe.
Setelah dioeraikan jang dia-

'hatiannja dalam bagian serangan
noer
dengan mempergoenakan dari oedara dimedan darat.
Hanja
pasti- |kocasanja jang ditetapkan “da- | sedikit sekali
pesawat moesoeh

Djika diatoer demikian,
doeloe ada dimak- lah dewan itoe akan terlaloe be

jang demikian itoe, te-|

zelfbestuur dan ambtenaar

itoe, tidak

diadakan pemilihan

oleh doktor".

mereka jang berkedoedoekan di-

tjam itoe, dan di Tapanoeli, ka-

ng bagi gewest Borneo a- rena

dengan tjepat dan habis
akar-akarnja dengan tida
perloe operatie, oleh obat
Anusol jang di poedjikan

ngangkoet 11 anak kapal Noorwe

|ngan2 jang
itoe,
sebagaimana biasa
tentang keinginan Djerman oenKeterangan
jang
diatas
ini
|
raad itoe.
Mangan Ba
Tentang soal bagaimana hen- berhoeboeng dengan anggauta toek hidoep berdamai.
Boemipoetera, jang akan diang |
- | dakein mengatoer perwakilan
Kapal Denemarken.
kat atau dipilih boeat tiap-tiap
'bagi berbagai-2 golongan rakLonden,
Rebo (Reuter)
residentie. Boeat anggauta bang
Ijat didalam dewan penasehat
Kapal Denemarken ,,Fredens
sa Nederlander
perkara itoe
jalitoe, maka setelah dipikirkan
borg”
jang beratnja 2.049 ton diada
lain
halnja.
Oentoek menenr | semasak-masaknja, Pemerentah
toekan anggauta ini tidak per- dekat pesisir Schotland telah teng
sebaik-baiknja
'memoetoeskan
loe gewest itoe dibagi-bagi se- gelam. Dichawatirkan semoea pe
tlmenoeroet systeem jang beri residen
tie-serisidentie seperti pa- noempang kapal itoe hilang le| koet: jaitoe membagi perwakida anggauta
Boemipoetera itoe. .njap.
lan itoe antara Bangsa NederKalangan
Denemarken meneDi Tanah Seberang banjak daes
2 lander, Ra'jat aseli-jang-boekar?)
rangkan,
bahwa
kapal ,,/Fredens
erah, jang didalamnja hampir
Nederlander dan Ra'jat-Asingborg”
itoe
tadinja
hendak memtidak ada kepentingan orang Ne
- Iboekan-Nederlander, banjaknja
beri
pertolon
gan
kepada
kapal
1 ini. Dalam hal itoe Goeber-| anggauta bangsa Boemipoetera derlander, tetapi sebaliknja ada
»Englan
d”
jang
djoega
tenggela
m
daerah
jang boleh dikatakan
' hanja perloe memberi ta- adalah seperdoea dari semoea
karena
peledaka
n.
Tetapi
sebedjadi poesat kepentingan orang
panu sadja kepada dewan. anggauta,
dan disamping itoe
Nederlander. Oleh karena dalam loem melakoekan pertolongannja
sntang perloe tidaknja diboe- banjaknja
anggauta
bangsa
telah karam sendiri.
Ka itoe terserah semata- Nederlander dilebihkan dari pa daerah seperti jang terseboet ke
a 27 timbangan Goeber- da anggauta bangsa Asing. Jg. moedian ini ada persekoetoean
Kapal Noorwegen tenggelam.
| kemoedian ini perloe diatoer de- jang berdiri sendiri, maka perBruss el, Rebo (Transoce' Meminta pertimbangan de- mikian ialah soepaja mendapat loe kepada anggauta Nederlan- an):
m jang diwadjibkan itoe ia- orang jang ahli dalam berbagai- der dari locale raad itoe perloe
Kapal
Belgia ,Eminent” telah
dalam hal ini:
bagai perkara. Oentoek ketiga diberi bersoeara dalam hal me- | sampai di Brugge dengan metentang
menetapkan pokok- dewan itoe soedah ditentoekan nentoekan perwakilannja didaorganisasi berbagai-ba- akan mengangkat sebagian dian lam dewan penasehat itoe. MeDiatas tadi dikatakan, bahwa
inspeksi dan tentang mene- tara anggauta bangsa Belanda reka itoe akan mendjadi pemi- tidak ada terasa keperloeannja
an atoeran tjara inspeksi dan bangsa Boemipoetera itoe, lih anggauta Nederlander da- oentoek mengadakan
atoeran
lam dewan itoe.
e haroes bekerdja:
soepaja
dan sebahagian dipilih.
amtenar itoe mesti ada
Mengangkat anggauta Neder- wakilnja
tentang bekerdja bersamaDalam atoeran itoe soedah di
dalam dewan itoe. Telander,
maksoednja -ialah soe|antara persekoetoean jang eesapakan akan mendapat pertapi sebaliknja mereka itoe tipaja dapat mentjoekoepkan peririkan berdasarkan pasal 123 wakilan
dak ditjegah sama sekali oenjang sebaik-baiknja
wakilan berbagai-bagai kepentiatoeran Pemerintahan Hin- dari berbagai-bagai
golongan
toek doedoek dalam dewan itoe.
ngan Nederlander jang ada diIndische
panaanna
dan kepentingan rakjat, tetapi
Kalau mereka terpilih atau kadalam gewest itoe dan soepaja
rena mengingat keahliannja me
- Isebaliknja soepaja atoeran peetan dengan Coeberaner: milihan itoe diboeat dengan se- dapat poela mengangkat orang reka perloe diangkat, maka menarkan
anggaran besar moedah-moedahnja. Mengingat jang ahli2 tentang berbagai2 reka poen bolehlah djoega men

an

semboeh

Diatoer demikian itoe, karena idi Sportpalast jang dinjatakan
| mengingat bahwa toedjoean jg. 0entoek memperingati 7 tahoen
kekoeasaan nasional- |
teroetama dari dewan penasehat berdirinya
'itoe, ialah soepaja dari tiap- tiap 1 sosialisme, itoe semata2 hanja di

meanidA Dewan Ra'jat jaitoe
oentoek mendirikan|
asihat digewest Soe-|
Borneo dan Timoer Bewan itoe adalah sama sa

poenja

kan pelbagai penerbangan oedara
dan melakoekan serangan bombar

dement pada malam Rebo.
Me
noeroet berita jang ditegaskan ke
kebenarannja
pesawat2 Finland
dan penolak serangan oedara telah menembak roentoeh 5 pesa-

wat Roeslan.
Pertempoeran seroe.
Helsinki,
Rebo (Transocean):

Koresponden

dari

,Sven

(Reuska

Dagbladet” menerangkan, bahw
a
tentara sentral dari Finland sekal
i
lagi telah meroepakan antjaman

bagi divisie Roeslan didekat Ras-

ti. Mereka ketakoetan terkepoe
ng
oleh tentara ini.
Menoeroet koresponden itoe
di
daerah ini dilakoekan pertempo
eran antara mati dan hidoep.
Ba-

njak bagian2 tentara Roeslan jang
Pertempoeran jang dahsjat ter dihantjoerkan dan ratoesan bang

djadi disektor

Kuhmo

timoer dari Kajana.

disebelah

Divisie Roes

lan jang ke 45 nampak melakoe-

kan serangan baroe disebelah oetara dari Kuhmo.

Didoega

kini

sa Roeslan jang diboenoeh.
20.000 tentara Roes,

Helsinki,

Rebo (Reuter):

Dari medan perang Finlan
d Oe
dipoesatkan tentara Roeslan jang tara diterangkan,
bahwa sodadoe
segar2 dimedan ini oentoek ber- soldadoe Finlan
d dimedan baroe
daja bergerak menjerang menoe- ini, dimana dis
ebelah oetara Kuhdjoe barat ke Sotkamo dengan me moniemi sedang
dilakoekan perlaloei danau2 jang tertimpa sal- tempoeran sero
e, kini telah hadjoe. Tekanan Roeslan terhadap r0es berhadapan
dengan teniar
benteng2

Finland di Kitelae, Aitojoki, Kolaanjoki, Ilomantsi masih meneroes. — Lebih landjoet
Havas
visie ke
goelat
darkan
land,

mengabarkan, bahwa di
45 dari Roeslan telah ber
keras oentoek menghindiri dari kepoengan Fin-

Pertempoeran disini diangg
ap
paling berarti sedjak Finlan
d men
dapat kemenangan di Suomus
saimi, Kuhmoniemi dan sebela
h selatan dari Suomusalmi di
48 k.m.
dari batas Sovjet Roeslan.
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»P EMANDANGAN”

TWALIA
Mangga Besar

| Ini malam

dan malam

Moelai

ini malem

1 & 2 Februari

INDONESIA
NA DAN

FiLM

(PARADE

RAPIH

ITEM

,GAGAK

WENDY

PESAWAT

OEDARA DI HONOLULU)

Satoe

Pn

RAY MILLAND, KEN TAYLOR.
Satoe tjerita jang meloekisken keangkeran pasoekan

oedara

dari

Amerika

jang sanget

1 Febr.

I PAGINA

Batavia

malem

Djoemahat

— JANE

CARR

dalem

TURPIN

(Bandit jang Bidjaksana)
film jang tida kalah indahnja, seremnja,

dibanding

FV.

:

DICK

Dengan.

BARRIE,

Baroe

PRINS THKATER
Lo & 945
VICTOR MCLAGLEN

Honolulu"

SAMPOER-

PALING

JANG

Programma

1:40.

Over

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum.

KE

'Prinsen-Park,

BIOSCOPE
ban
Batavia.

Wings

berikoetnja

LEMBARAN

dengan

heibatnja.

,,Adventure of Robinroods. Dick

Tarpin senantiasa hersedia korbarken dirinja boeat iapoenja kawan2 .. Dick Turpin socda bersedia korbanken dirinja
goena si nona manis. ...!!!!

menarik

hati sekali.
:
Saksikenlah Honolulu, 'satoe tempat jang sanget
tersohor dan paling disoeka n oleh segala bargsa,
jang bakal kasi pemandangan jang indah, permei
dan gilang-goemilarg.
Anak-anak tida hole nonton.

Awas

MISS ROEKRIAH —
Rd.
MOCHTAR —
EDDY T. EFFEND!
berikoet KARTOLO
— SAPRIE - MOESA
dan
ALI
dibantoe
oleh ratoesan orang
lagi.

moelai

tanggal

,Mait

film Tiorgkok

Hidoep”
FA

CINEMA

eno

D OK

Moelai 1 FEB.

sROSE

BIOSCOOP

RIALTO
-

Senen

jang

Hood)

5

Febr.

!

dalem

——

ma'em

dan

,,RAINMAKERS”

Vulpen

dalem

Gene Autry

sa hilang.
4e, Harganja moerah
sekali.
Gagang hitam: 150,
£ 175, f 2.00, f 2.50

sampai f 7.00.
Gagang
Pesenan-pesenan

Weeskamer

Pada hari SAPTOE 3 FE RUARI 1910 poekoel 9.30 dalam
tempat pendjoealannja di Molenvliet-Oost no. 7, FataviaCentrum, Weeskamer akan melelangkan barang-bararg di-

bawah ini:
Satoe toestel radio Erres type KY 223, tiga mesin toelis

satoe gezichtmassage' osstel,

satoe

mesin chrgue,

toelis

porteble, be-

berapa medja toelis, lentari katia, lemari gelas, Jemari pakaisn, lemari boekoe, dressoir, medja makan dan kerosi,
zitie, tempat tidoer, geyser gas, lampoe tembok dan schemer
gas, toestel po'ret, gramafoon, fjskaast satoe cassette Gero
Zilver, beberapa schilderij, vaas, services dan bararg gelas,
satoe partij minjak lotion dan minjak ramboet, satoe boksF
ring, dll.
Satoe

partij

meubel

wadja

dari

kantor

ja'ni

brandkast,

medja toelis, beberapa lIsraari, rak, bak katos dll.
Lain dari pada itoe satoe psrtij barang mas-intan ja'n'
beberara tjintjin mwarkies, gelang, rantai dan tjintiin emas,

collier hanger dan kerabor, dari jade erlodji biasa den erlodji
tangan,

trsche,

Masoek

hamad

hanger,

di.

:

:

boedel failiiet HF, Jahn dan Raden Rangga Mo-

Soeria

boedei

natanegara,

marhcer»

P.J.

Gross,

E.J.

ds Jong, TJ. Reitsem1, njonja Osi Soan Nio aliss Kr. dan
A, van Volen dan curanda njorja 5. Ofitzieroff.

Orang boleh lihat bacang-baraag itoe p“gi pagi sebeloem
Sabui
25Pn.
lelang.
WEESKAME

-

Ioear

Batavia bisa

— kirim rembours. Waktoe pesen minta

na:

warna-War-

f 2,50 — £ 3,00

£.3,50 — £ 4,00 sampai f 12.50.
Model ,,N“

keterangan, bagaimana toelisannja
haloes, sedeng atawa kasar Dan . Gagang hitam f2,50

dari

hal warna-warna

gagangnja.

£4,00. Gagang Streep:
£ 3.00— £ 4,50. Ga-

roko ORION

gang Warna-warna:

Kramat

£ 4,50
f 6,50

14

za

Batavia-C.

Tel. 1981 WI.

(b. kaki) merk Singer, comfoor

tapijt, mesin djait

elektris,

£

vulpennja tida bi-

C.E.S. 26 lir PALEMBANG.

satoe mesin

enak

#

vulpen
dengen
itoe
dari
gratis &

f 12.50 ceboelan.

Gestetner,

sak
jeng lelaik inoedapat
iphone das terkenal
dbanteto tempat.

dan memoeaskan
keinginannja.
3e. Graveer nama di

6) Djoega sedia roemah, sewa f 1,50 seboelan.

sztoe duplicator

(2D
Tamim£pin
»

2e. Dipakainja

(Film bitjara

Internaat

Underwood,

pa-

rata.

5)

Lelang

jang

le. Keloearnja tinta
selaloe tetep dan

3)
4)

ADRES:

Direcile

Ie

ling bagoes

e

Lima frang)—
11 Feb ,,HADJI SALEH'
Melajoe)

f 17.50, f 10—,

PANTJORAN
BATAVIA

10 tahoen

(f 66.—, bajar menjitjil sampai tammat).
Semoea alat beladjar ditanggoeng oleh sekolah.
Mempeladjari mendjait dan memotong pakaian lelaki
1004 setjara Europa hingga berdiploma.
Ditambah setjara dagang dan reparatie mesin djait.
Lamanja beladjar 6 atau 9 atau 15 boelan.

1)
2)

Hotel)

(Osman

Garantie

6-1 Feb. ,,DE DRIE MUSKETIER3” (Tiga Peng
8 sampe

ea

jang paling baroe boeat

Springtime it Rochies
TN

ana

Sini taon.

Woolsey

Wheeler

.

.

.

aa

SOFRARBATA

HOTEI.

“7 SIDNEY TOLER— RICADO CORTELZ
PHYLLIS BRUOKS
tjerita Detective

pertama koeat 19401 Jang ambil ka-

Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden — Batavia-Centrum.
Inilah satoe-satoenja Hotel Indonesia jang terbesar dan
termashoer didalam kota Betawi.
djalan tram, dan berdekatan dengan
Letaknja dimoeka
station Weltevreden.
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan dengan harga pantas.
Perkara tarief boleh berdamai 'Tempat bersih dan rawatan memoeaskan.
Menoenggoe dengan hormat.

|dengan

Satoe

Aftractie

boekan rona2 dari Holywood ... , Tapi ialah djago2
kroatjong tanah aer kebargsaan kita sendiri. 1!!

rsussusunssasss

FAYE njanjiken lagoe jang

3e kl. £ 0,15

—

satoe

Tjoema

gian

dan menarik hati.

f 0,36

lekl.

—

KLocef 0,50

2e kl £ 0,24

Sentioneele

POWER

THEATER

Awas!

terhatikenlan!

naik sedikit:

tempat
—

ALICE

En

termashoer seksli diseloeroeh doenia.

£ 0,69

Awas!

10 Februari (dalem Theater 3)
Groote Krontjong Zang Concours
— Mereboet Java-kampisen 1940 —

,Charlie Chan in Reno"

sisngan sedikit ! — Tidak pake extrafilm!

Baleon

brikoetnja

Moelai 1 — 2 dan 3 Februari 1940

film dalem tahsen 1938 ini, dan mengambil tjerita

Harga

terkena!,

OUEEN

Ini dia satoe Meester Werk kelocaran dari Warner
Bros, berwarna menosroet kepinteran techn'ek

Dateng

malem

FAYE — TYRONE
AL JOLSON

baroe

ROBIN HOOD"
jang soedah

dan

Satoe film jang besar sekali dengen dsea Bintang

ADVENTURES
OF
Robin

194)

nana

of WASHINGION
SOUARE"

ALICE

Batavia-C.

(Riwajatnja

ORION
BATAVIA

ea

dengen

Boeat hari Rebo 31 Jan. sampe Minggoe 4 Feb. '40

THE

3 Feb. '40

Anakrja
Ii

Inilah

£ 5,00-f 6,00

ABDOELSALAM..

Bagian
sempoerna,

ke I dan ke II tjitakan ke III lebih bagoes dan:
compleet harga f 1.60 ongkos f 0.08 aangeteekend -.

tambah f 6.20.

Rembours tidak dikirim.

sekarang tambah koeat, Gemoek dan Gi ang!
hasilnja dari:

NO. 41 WATSON'S BABY WATER

Obat bosat djaga kesehatan Ansk2 dan Baji2
Ini obat kaloe dengen tentoe dikasi minoem pada ansk2 atawa baji2 pasti
tiada bisa dapt sakit peroet, masoek angin, sakit kaget dan ganggoeav2
waktoe maoce toemboe gigi. Ia bikin tambah nap:
soe makan sehinga anak2 kisa tambah korat dan

gemoek. Rasanja manis dan gampang
dipake,
Terdjoeal oleh semoea toko okat atawa keli sendri pada Huofdigent:
MEDICIJN

'

Pesanlah sekarang djozrga pada POPO
Cang Ationg
no. 26 (Kramat) Batavia-C. atau pada
Administratie ,,Pemancangan” Senen 107 Batavia-Centrum.

IMPORT

SAM

TAK

CO,

TOKO TIGA No. 6t, BATAVIA.
Har ga 1 botol 30 sen.

DITJARI

Beberapa

orang

Indonesier

laki2 dan perampoean, boeat
maja film, lamaran dengan soe
rat berikoet beberapa foto'j

paling belakang
p: da ini soerai
kabar

Pa

no. 1y95.

PU

N———

|

Het Djamoehuis ,,JONG'
Kramatplein 87 Bat..C,
Djamoe

-

tjap Djago dan Babor

jang soedah terkenal, boleh
tang mampir

dan ambilpert

baan.
: Menoenggoe dengan horm
en
Re
esa

jain

.
.

da

LEMBARAN

bentangkan penghidoepannja di

I rakan.

jang|

kemadjoean

oemoem.

Te Yap

Tidak
dari

(tt.

koerang djoemlahnja
itoe jang kini masih

'actief didalam doenia pergerakan dan mendoedoeki korsi pim

pinan didalam badan Parindra,

P.S.LI. dan Moehammadijah.
Sekalipoen oekoeran deradjat

| Li antaaa itoeAr

(pergerakan ditanah Lampoeng
vena
pada masa ini beloem boleh lagi
dioekoer kemadjoeannja dengan
pesatnja kebangoenan pergera-

oer dimoesin San

kan itoe dilain lain tempat, te-

k emat, demikianlah yaah na- |
tapi sekadar apa jang soedah
:
peroentoengan semoea perdiperboeat dan disoesoen oleh
himpoenan ditanah Lampoeng

pergerakan rakjat, baik dari fi-

pada masa jang silam.
Roda

zaman

hak Parindra, P.S.LI. maoepoen

berpoetar,

p Mahaglon lain sekarang!
| Keinsjafan rakjat di

lain

Moehammadijah, maka soedah
tertanamlah fondament kearah

sedangkan
dia sebenarnja
berpentjaharian.

tak

pergerakan-massa. Ini tidak ke
Ditanah
Lampoeng
boekan
| tjil artinja didalam waktoe 13
Raad terdiri dari toean-toean:
Pang. sedarnja kepada sang
sekali-doea
soedah diterbitkan
tahoen bergerak!
Mr.
D.N.A. de Lange, president:
aktoe, ketegoehan imannja ke
'soerat-kabar, tetapi semoeanja
dan Mr. LC.
ada sendi pergerakan-massa,
soedah lama goeloeng tikar. Ti- Mr. W.G. Joestra
Maka selain dari pada menoeakin njata mendjelma ditedak ada satoe penerbitan jang de Regt anggauta, dan Mr. Ph.
djoe kearah pekerdjaan masing
ngah-tengah pergaoelan masjabisa mempertahankan hak hi- Stobberingh griffier.
masing, adalah kini mendjadi
rakat hidoep bersama.
Sebagai ambtenaar O. M. iadoepnja. Ada roepa-roepa tjeri
kewadjibannja
perhimpoenanlah
Mr. F. van der Dussen, setera jang kita dengar ditanah
perhimpoenan terseboet oentoek
dangkan
terdakwa dibela oleh
Lampoeng
Berdentingnja poekoelan djan
tentang penerbitan
meletakkan perhatiannja kepasoerat-kabar, ada jang mengata Mr. W.G. Lettinga.
toeng, desakan rochani, mengoe
da soal gradatie PlaatseTiga
orang saksi akan didekan bahwa isinja tidak penting
lijkfonds di Teloekbetoeng dan
dan banjak memoeat
jasmani oentoek mentjapai loe
ngar
keterangannja
didalam
perkabaKotaagoeng,
agar soepaja baran
ih masjarakat jg. terloeang,
jang soedah basi. Toelis- perkara ini.
dan-badan itoe mendapati haktoelisan Hoofdredactie-nja maperistiwa jang tidak dan beloem
Sesoedah griffier membatjanja oentoek memilih anggota
sih mentah, & Ja Desa dan tidak |kan pengadoean atas diri terdak
Ijoega mendjadi haknja, demi- |
Volksraad
dan
selandjoetnja
waardig bagi pengetahoean oe- wa, dia mengakoe toedoehan? itoe
| kianlah pada gambarnja pesat | Parlement Indonesia.
moem.
,,Boekankah toean
Dari fihak exploitant “Pres:
Lampoeng pada masa ini. |
soera
t-kab
tahoe,
bahwa
apa-apa jang toear
ada
jang
menga
ta
Keadaan alam bertambah rakan,
bahwa
an
pakai
itoe
tak
dapat dibajar
pendo
edoek
tanah
mai lagi karena berdirinja per“Dergerak” !, inilah jang men himpoenan baroe jang gelocali- Lampoeng memang gemar mem oleh toean. Sebab toean beloem
i toetoer tiap-tiap bibir pen seerd atas oesaha para Acade- 'hatja, tetapi malas membajar, mempoenjai pekerdjaan dan tioek. Lampoeng pada masa mici Indonesia ditanah Lam- dikiranja soerat kabar jang di- dak mempoenjai ocang contant.”
kirim padanja itoe jalah wariTerdakwa:
,Saja dinepoeng jang bernama
,,Sedar”.
san
pening
gal
geri
Belanda
dahoeloe
mendjadi
orang
toeanj
a.
Apabila pada masa jang liwat
Denga
n
terloekeada
tidak
an
waktoe
a
reserve-officier
dan
di
Indonesemat
'Soepaj
jam ini
kaoem AcademiciAcademici
g karena tiap-tiap detikan ini berlakoe sebagai toean-toean be soedah tentoe penerbitan itoe sia saja akan mendapat tempat
tikar!
sangat berharga dan detikan sar dan tidak sedikit djoea me- goeloeng
Demikianlah dalam balatentara”.
jang berboenji tidak reka merasakan ke-inginan rak halnja dengan persoerat-kabaKetika terdakwa dari negeri
waktoe
akan kembali lagi, maka intel- jat djelata alias berdjoeal dan ran ditanah Lampoeng pada ma Belanda sampai dinegeri ini,
ectualis Lampoeng-lah jang per berharga mahal, kini keadaan sa jang liwat.
dia hanja mempoenjai oeang
tama-tama kali bersembah dan itoe soedah terpoetar balik oleh
contant 150 roepiah. Dia mesti
Kita melihat dan mengeta- membajar ongkos hotel di Banendjoendjoeng tinggi kedau- roda zaman. Kaoem Academici
“Jatan rakjat Indonesia ditanah moelai tampil kemoeka hendak hoei sekarang betapa hebatnja doeng f 166.— Oleh karena itoe
kemadjoean pergerakan dida- dia tak dapat
membajar semoea
'Lampoeng. Dengan sekoeasa te berdjabat tangan dengan raklam
segala roepa aliran ditanah
1, tiada memandang pahit jat jang soedah lama haoes paocang itoe. Kemoedian terdakwa
Lampoeng,
sehingga
apabila boeat tiga boelan lamanja mengetirnja
&kor oesaha mereka,
da pimpinan jang oeloeng
pendoedoek tanah Lampoeng ti
a
dengan ketabahan hati
djadi opsir pada balatentara indak atau beloem berkesanggoedirilah didalam tahoen 1926
Kesedaran waktoe!
donesia di Malang. Dalam wakpan menerbitkan
soerat-kabar toe tiga boelan itoe dia memy-air dari semoea pergeraKita angkat toedoeng seriboe
harian,
maka kita tetap akan
pemioem ditanah Lampoeng
kali. Kita beri salam kehormaboeat hoetang jang besar, jang
membe
ri makanan otak kepada
ini jalah Persatoean—
tan dengan oepatjara jang bedia tak dapat bajar. Di Soerapendoedoek tanah Lampoeng,
a0em—Moeda—Lam
bajapoen di Societeit dia memsar-besaran! Boekanlah bersysyoeng, jang dipersingkatkan teem satoe per satoe, tetapi ka- dengan djalan menjadjikan be- boeat hoetang poela. Laloe terdengan kalimat ,,P.K.M.L.”. Ki- oem Academici serempak tam- rita aneka warna sepekan seka- dakwa mendapat djabatan pada
' ta poedjikan dengan sangat per pil kemoeka dengan tiada per- li didalam soerat kabar harian N.K.P.M. di Borneo. Gadjihnja
ini dan dengan djalan ini kita
' kasa rochani dan djasmani dari ketjoealian.
seboelan f 250.—
berharap soepaja harian
ini
Tjindarboemi,
| toean2 Adjis
Kaocem pentolan Indonesia tePres: Di Borneo ditengah
Mohamad Ali, Wan Abdulrach- lah berdjama'ah didalam per- »Pemandangan” toeroet djoega rimba, toean tidak mengeloearminggoeannja
»Pembangoen”
Haroen, Entjik himpoenan ,, Sedar
han, Oesman
" jang
kan
oeang.
Dimanakah oeang
asan, Solaiman Bakar dll. lagij akan mendjadi batoe oedjian di- mendjadi miliknja pembatja ki- itoe adanja?
jang memberi semangat perge- dalam pelbagai so'al vakkundig ta jang ada ditanah Lampoeng.
Terdakwa: Dengan oe“kepada rakjat djelata bagi keselamatan rakjat Indone
ang
itoe saja membajar
rekeMoeda
h moedahan semoea
k menoeroet hak berge- sia di Lampoeng.
Nama2 jang
ning2 hotel saja.

Lam-

am masa jang serba semmasa jang masih diang
ja karena beloem
“berapa waktoe pergerakominis di tanah Djawa di-

haroem dan otak2 jang tahan
oedji terbilang diantaranja Notaris R.M. Soerojo, Residentiearts Dr. Pesik, Gouv. arts Dr.
Badrel
Moenir,
Part
arts

Dr.

MM.

Kadjat,

Landbouw-

consulent Ir. Iskandar dan Ad-

oleh Pemerintah, ma | vocaten Mr.G. Haroen al Rasjid
.M.L.” ditimpah mara- |dan Mr.A. Abbas. Semoea
S
ini
,
ib dengan PN.I. Imendjadi djaminan, bahwa pa. Peme- da waktoe jang akan datang se- |
dengan djalan penggere- | moea roepa lapang pergerakan
kan, jang berachir dengan ditanah Lampoeng moedah men |
ygasingan t. Adjis Tjindar- | dapat penasehat jang achli, se- |
(HN
dan t. Mohamad Ali, kalipoen ,Sedar tidak meng2 ke Kotaagoeng dan Tj | nganoet werkprogram kearah
sr. Tetapi waktoe memang politiek dan agama, sedang pe-

ik n sedjarah, Pangan

nerimaan anggotanja wadjib di|

penggemar

pembatjaan

soerat-

kabar harian atau minggoean di
tanah Lampoeng
mengetahoei

berita

ini dan menjampaikan-

nja poela kepada handai tolan.
Kita sangat harapkan!

ES

FONDS KEMATIAN
Abonne's lamanja paling
sedikit 6 boelan, djika
meninggal, asal tidak me-

noenggak, dapat uitkeeringf 25,— (doea poeloeh
Dan roepiah).

Pres:
Apakah toean dinegeri Belanda hidoep selaloe da-

lam ketjoekoepan, bahwa toean
di Indonesia ini hidoep dengan
tak mengenal hemat barang se
dikit? Atau
barangkali toean
berfikir, bahwa di Indonesia ini

selaloe

baik

sadja? Toean di

»Shanghai Dream” mempoenjai
beberapa hoetang jang beloem
dibajar. Antara lain saja melihat disini seboeah hotel champagne jang beloem dibajar, jaitoe sedjoemblah f 7.50.— Toean di ,,Shanghai Dream” mempoenjai "seorang teman perempoean,

jang

menolong

Terdakwa:

toean.

Laloe mem-

Pres:

Soedah

tentoe dapat

dimengarti, djika toean begitoe
banjak meminoem jg. seledjat ini,
sampai toean loepa akan itoe.
Terdakwa: Laloe mendapat djabatan jang tetap pada

jang

toean
G.
Having, jaitoe jang
poenja hotel ,,Beatrix” di Molen

vliet di Betawi. Dari keterangan
saksi terboekti, bahwa terdakwa
selama

dia tinggal

dihotel

,,Be-

atrix”, masih selaloe bepergian
ketempat tontonan jang mahal2.
Terdakwa terseboet sebagai seorang
jang
beroeang. Tetapi
ketika

saksi

pada

ini.

e

Sebagai saksi jang kedoea di
panggil kemoeka toean J .H, Cal
meyer,
kepala
afdeeling
Personeele Zaken N.K.P.M. di Betawi.

lam pekerdjaan.
Pres:
Ketika toean

koe pada N.K.P.M. Adapoen ter
dakwa agaknja dengan tak dibe
ri tahoekan lebih dahoeloe dipe-

dahoe-

pengetahoean

Pres:

saja,

Djika

mempoenjai

tidak.

begitoe

peringatan

arlodji

Terdakwa:
Itoe benar.
Saja membeli barang itoe boeat
toendangan saja di Malang.
Pres:
Apakah temanmoe
itoe biasa mendapat pemberian
jang semahal dan sebagoes itoe.
Atas pertanjaan ini, mendjawab tidak.
Terdakwa dahoeloe dari N.K.
P.M. mendapat perlop sakit seboelan. Dalam perlopnja itoe dia
diam di Malang.
Terdakwa di
Malang

hidoep

lagi

dengan

be-

sar-besaran. Akibatnja dia mem

poenjai hoetang f 575.14, jang
dia tak dapat bajar. Boeat hoetangnja itoe kemoedian
neken wissel.

Pres:
panggil

dia me-

Kemoedian toean di

kembali

ke Soengai-Ge-

rong. Disana toean dipetjat da
ri djabatan toean.
Sebenarnja
kenapa

toean dipetjat itoe?

Terdakwa:
Jang poenja
Splondid Hotel di Malang telah
mengirimkan sepoetjoek soerat
kepada chef saja. Dia memberi
tahoekan, bahwa saja meneken
wissel sedjoemblah f 575.—
Pres:
Sesoedah toean berhenti, toean pergi ke Betawi, di
mana toean menjewa seboeah
kamar
di hotel Beatrix boeat
f 15.— Berapakah oeang toean
dahoeloe, jang ada pada toean.
Terdakwa:
Lebih koeTang

f2

tan dan

tjat

pemetjatan

dari

jang berla-

djabatannja

dengan

tiada mendapat bajaran 3 boelan gadji. Tetapi keterangan

- | saksi berlainan dengan apa jang
saja telah dikatakan
oleh
terdakwa
jang tentang hal ini.

lebih baik. Boekankah toean dahoeloe membeli seboeah
emas seharga f 325.—

WI

penghabisan

boelan datang kepadanja dengan
sepoetjoek rekening, terboekti,
bahasa terdakwa tak dapat memenoehi
kewadjibannja. Oleh
karena itoe timboellah sjak wasangka pada saksi dan laloe mem
beri tahoekan polisi tentang hal

Atas
pertanjaan,
saksi ini,
membentangkan tentang angka-

loe berada dirimboe, apakah t.
memboeat hoetang djoega?
Terdakwa:
Sepandjang

3

semoea per

TN

teroes sampai

boeatan
toean
diketahoei
orang?
Sesoedah
berdiam lama dalam
keragoe - ragoean,
terdakwa menjoenggoehkan pertanjaan itoe.
Kemoedian
saksi-saksi didengar keterangannja.
Saksi jang pertama adalah

PAT

kian,

N.K.P.M. di Soengai Gerong de-

ngan gadji f 250.— Pada kantor
itoe dia mendapat didikan da-

t.

soedah makan. Apakah barangkali toean mempoenjai fikiran
ihendak hidoep setjara demi-

an Aa ea
N aa an

tanah

oentoek

pada masa ini.

tak dapat
apa

Sa

» boekannja

tanah Lam- | sasampai

toean

tjoekoep

hantam
mengeta-

pa,

lia Kena

hoei , bahwa
membajar

main
Toean

AG

Iboekan
ag
moendoer, ma
lah berlipat ganda timboelnja

sadja.

sea Se

kita P.L.

kromo

ida

Oleh: Le
II

Pres: Kemoedian toean per
nesia.
: gi ke Malang sebagai opsir. Ke| Penipoe C.J. Halfi di moeka Raad napakah toean sesoedah tiga
Kita seroekan moedah-moe- |
van Justitie.
'boelan lamanja keloear dari didahan perhimpoenan ,S edar”
Raad van Justitie di Betawi nes militair.
tetap tinggal mendjadi sedar da
hari Djoemahat pagi memoelai
Terdakwa:
Saja tidak
Ham arti kata jang seloeas-loeas
| memeriksa perkara C.I. Halff. mempoenjai
pengharapan.
Senja goena dan oentoek kedaulaTerdakwa sekarang tak mempoe
bab
saja
hanja
dapat
mendjadi
tan rakjat Indonesia se-oemoem |
njai pekerdjaan.
Dia ditahan opsir boeat 5 tahoen sadja. Kenja!
boeat sementara waktoe diroe- moedian saja mentjahari peker»
mah pendjara Struiswijk di Be- |djaan jang tetap.
Tidak
boleh
disangkal lagi
Pres: Toean menerangkan
bahwa tiap-tiap negeri jang ti- tawi sedjak tgl. 24 Oktober 1939. |
Terdakwa
telah
diadoekan,
dalam
pemeriksaan hakim, bah
dak
bersoerat-kabar tidaklah
| bahwa dia sering kali, tanggal- .wa toean tidak mempoenjai pe| negeri itoe dike
nal orang dan 'nja sekarang tida
k dapat dise- | kerdjaan jang tetap. Tetapi t.
selandjoetnja tidak seorangpoen
boet
dengan
pasti,
soedah meni- hidoep - dengan
rojal.
Bajang berdiam
didalam djarak
poe
di
Bandoeng,
Malang dan | gaimanakah toean terangkan ini?
SK. M. dari tempat sesoeatoe
Terdakwa: Dahoeloe kekedjadian akan lekas mendapat | Betawi beberapa orang jang poe
nja
hotel
dan
orang
jang
poenja
tika
saja datang di Indonesia,
tahoe tentang hal itoe, apabila
bioscoop
dsb.
Dalam
waktoe
saja
hidoep
dadengan tak berfikir
hal-ihwal
itoe tidak disiarkan|
ri
boelan
Juli
1938
sampai
Oklagi.
Saja
main menghantam
oleh soerat-kabar
tober 1939 terdakwa ja'ni soe- kromo sadja.
dah bersalah melakoekan peni- “Pres:
Di Malang toean
Didalam
zaman
jang serba
poean.
Dia
tak
membajar
ongmempoenjai
rekening
sampai
tjepat ini roegilah pendoedoek
kos2
makannja
dan
sewa
temsedjoemblah
f 600.— Bagaimasesoeatoe daerah apabila didatinggalnja
kepada orang
nakah
toean dalam
seboelan
lam negerinja tidak diterbitkan pat
jang
poenja
hotel dan jang poe- menghabiskan
oeang f 600.—
seboeah soerat-kabar. Boekan
itoe sadja jang masoek didalam |nja bioskop terseboet. Dan djika Saja lihat disini beberapa bon
poen hanja separo botol champagne. Toean masih
perhitoengan roegi itoe, karena membajar
tahoe berapa toean
sadja
dari
hoetang-hoetangnja.
mengeloesoerat-kabar
jang
sempoerna
Soepaja
dia
dapat
arkan
berboeat
boeat
dechampagne
ini.
bermoeat
pelbagai
karangan
Terdakwa:
Atas pertadan peladjaran-peladjaran jang mikian terd. mengakoe bekerdja
N.V. Nederlandsche
Ko- njaan ini memberi djawab tidak
diperloekan oleh pendoedoek se- pada
loniale
Petroleum
Maatschappij,
tahoe.
tiap hari.

Selandjoetnja
rangan

didengar:

kassier jang

kete-

bekerdja

pada
tempat
bersoeka
»Shanghai
Dream”
di
doeng.

raja
Ban-

Menoeroet
keterangan saksi
ini, terdakwa seringkali me-

ngoendjoengi

,,Shanghai Dream”

itoe, dimana dia dengan pertolongan beberapa njonja pengoen
djoeng ,,tempat menghiboerkan

hati” itoe, dapat mentjitjil pem

bajaran ongkos makan dan minoemnja. Keterangan saksi ini
seteroesnja - tidak memberikan
hal2 jang penting.
Kemoedian ambtenaar O.M.
memadjoekan
beberapa pertanjaan kepada terdakwa.

O. M.:
roes
poen
saan

Kenapakah toean te-

meboeat hoetang. Sekalitoean diadakan pemerikjang

pertama

pada

tang-

gal 2 September jbl. diberi kesempatan oentoek memoelai sesocatoe

penghidoepan

jang

ba-

roe. Toean dapatlah mentjahari
pekerdjaan dan meloenasi hoetang toean.
Terdakwa:

Saja

me-

nganggap
itoe adalah soeatoe
hal jang
tak dapat diperbaiki
lagi.
Saja
melihat tiada ada
kebahagiaan: boeat menjesoeaikan diri saja kepada tjara peng
hidoepan jang lain.
Selandjoetnja president mem
batjakan
soerat-soerat keterangan dari njonja van Sternberg,
beheerster (koeasa) hotel ,,Beatrix”.
Tetapi terdakwa tidak
menjetoedjoei sama sekali kete-

Pres: Djadi toean memoelai lagi penghidoepan toean sebagai dahoeloe: toean memesan
makanan
dan minoeman jang rangan2 itoe dan meminta agar
loear biasa, sedangkan toean ta" Raad menjelidiki
hal ini. Permempoenjai oeang dikantong.
mintaan terdakwa soepaja menTerdakwa membenarkan kete datangkan njonja Sternberg,
jg.
rangan president. Dan atas per- sekarang berada di
Solo, tidak
tanjaan, dia mengakoe toedoe- diloeloeskan, sebab
Raad mehan atas dirinja, jaitoe bahwa nganggap tidak
perloe hal itoe.
dia telah menipoe jang poenja
Maka pemeriksaan perkara
Hotel Beatrix, bahwa dia beker ini ditanggoehkan
sampai hari
dja pada N.K.P.M. ,sedangkan Senin tanggal 12
Februari jad.
sebetoelnja dia Tg berpentjaha pada djam 8 lebih
seperampat.
rian.
(Aneta).

MPA Oa

MANDANGAN” MELEBARKAN SAJAPNJA DI LAMPOENG.

Indo- | - PE

SAM

RAKJAT

Toean selama waktoe

dengan

NM ANT

DIBOEANG, KEDAULATAN
KEMOEKA!

EKIAK

Pres:

hidoep

2 YA

SIFAT AON

oentoek

Dream”.

sj Ag

terboeka

»Shanghai

UN se AAN PN eeOno Sana

djalan selectie,

TI.

DA

PER

II PAGINA

SEAL

Ma

tetapi pintoe perhimpoenan itoe | £”“ A

KE

LEMBARAN

PEMANDANGAN
Sma

dala boekti (tjontoh), kita MALIMPING.
Pemb. menoelis:
pat berdjalan sebagaimana biasa, | dapat melihat dengan ,,perboea|
tan
mesoem”
jang
beritanja
telah
Mutatie Zoutbedriji.
“lantaran railnja terendam, bahkan
Moelai
dari penghabisan boePada sebagian jang roesak terba- kita batja dalam s.k. kita ini. Be|

DIAWA BARAT

“wa air, jaitoe dibetoelan Tjiba- rapa orang perawan2 jang ma'rengkok?

Oentoeng

'Kamodjing
| diatoer

adijah tjabang CheriDa
mengadakan spora
telah

Bestuurs Vergadering
dig
edong
P
50.
Gang Seh M: ge
— Ioeng, dikoendjoengi oleh 90 pCt.
Bestuur dari segala bahagian, di

air

dapat dengan segera

oleh pegawai, kalau ti-

sih dibawah oemoer jang telah di

roesakkan kehormatannja oleh ra
diohandelaar koelit poetih di Bra

Da-

ga itoe, tetapi (dari sebeloemnja)

woean dan tempat2 jang letaknja

kita tidak ada membatja

disebelah

oetara terantjam oleh

hilangnja anak2 perempoean tsb.,
jang telah kena diboedjoek atau
ditipoe oleh tjalo2 sebagai ,,tangan pandjangnja” dari sikoelit

dak tentoe

) Combinatie

pintoe

sebagai

desa

bandjir jang amat dahsjatnja.
Ita
|
Kekoerangan goeroe.

tentang

bawah pimpinan T. Kamil, dimoe
Dari pehak jang boleh dipertja
lai djam 9 malam.
Ija kebenarannja kepada kita di

poetih itoe. Oentoenglah polisi
dapat membekoeknja manoesia jg

Agenda
jang terpenting
pembelian tanah”.

boeas itoe.

Hal | | wartakan, bahwa dalam tahoen
adjaran
sekarang ada beberapa

Dengan

soeara boelat2 telah 'Volksscholen dalam ressort S.O.
memoetoeskan, bahwa ».Moeham Krawang jang kekoerangan goe
madijah tjab. Cheribon pada tang roe, sehingga
moengkin menggal 24 Jan. membeli pekarangan | ganggoe kepada kemadjoean pe-

jang terletak dipinggir Laan Ha|

ngadjarannja.

Djika betoel warta ini, soeng-

ven Cheribon.

Poetoesan terseboet diatas, pa| goeh kita ta' mengerti, kenapada esok harinja telah dikerdjakan

kah goeroe2 pensioen jang doedengan saksama. Kini hal pem- loe dikerdjakan di Volksscholen
belian itoe soedah selesai dan be diberhentikan.
res.
Boekan lebih baik mereka di-|
Sekarang sedang “dipikirkan da tetapkan sadja dahoeloe bekerlam2 oleh Pengoeroes2 Moeham- idja, sebeloem keadaan goeroe
madijah itoe, ialah ramoean atau
(Volksonderwiizers)
mentjoebahan2 oentoek mendirikan ge- koepi.?

Baroe2

tentang pentjoerian (?) atau kehilangan anak perempoean itoe!

P.G.B. disini

tempoh hari telah roboh karena
angin besar.

nja jang ke 12 bertempat digedoeng H.I.S. Pasoendan ke II di
Pasoendanweg Tasikmalaja.
Anggauta
jang
datang
mengoendjoengi
rapat itoe, adalah

daan dan bentoek jang lebih bagoes dan kokoh
soedah.

dari pada jang

.Roemah sakit mata.
Atas initiatief pengoeroes

dari

zending, sekarang roemah sakit
Bajoekerta diperloeas dengan me
ngadakan roemah sakit speciaal
oentoek tempat mengobati orang
jang sakit mata, tempatnja di blok
“Rawakoeda.
Beberapa loods dan zaal kini

sedang dikerdjakan.
Mempelai dapat tjelaka.

Beberapa orang dari desa Tji- |
pondok mengendarai sepeda hen

lainnja,-

tidak

koerang

dari

20,

soeatoe
tanda bahwa perkoempoelan Bank Cooperatie P.G.B. itoe mendapat perhatian jang pe-

noeh dari oemoem.
Diantara wakil2 perkoempoelan itoe, ada hadlir djoega

Toe-

an Voorzitter H.B.P.G.B. dari Be
tawi, Voorzitter P.G.B. Tjabang
Bandoeng dan Tjiamis.
Djam 8 lebih Toean E. Soewitaatmadja
sebagai
Voorzitter
memboeka rapat dengan pidato
jang agak pandjang djoega.
. Selandjoetnja.
membitjarakan

agenda2

jang tiada koerang dari

11 matjam.
Djam

11 didjamoe

makan

dan

minoem sekadarnja. Sesoedahnja
dak mengantarkan mempelai
ke dilandjoetkan lagi membitjarakan
Tjikampek. Diantara orang seba agenda, dan disamboeng dengan
njak itoe termasoek mempelai la' rapat tahoenan dari Partij P.G.B.
ki isteri, djoega bersepeda. Ke- sampai djam 4.45 pagi. .
mantin isteri mengendarai speda
' Segenap rapat penoeh dengan
laki-laki dan berkain pandjang.
keinsjafan, ketegoehan kejakinan,

Dibetoelan

Dawoean

rombo-

ngan penaik speda itoe bersoea
dengan seboeah vrachtauto.

Sepedanja

laloe

dan kegembiraan.

menoebroek

vrachtauto dari samping,

sedang

Pemb. kita di Bandoeng menoe
ia djatoeh dan kepalanja beradoe lis:
dengan roda vrachtauto itoe.
Pentjoeri perempoean.
Dalam keadaan pingsan, laloe | Ada
organisasinja?
ia dibawa keroemah sakit Bajoea
Lagi2 perempoean hilang! Lagi
sih di Poerwakarta.
lagi orang toea kehilangan anak
Pagar makan tanaman.
Baroe-baroe

ini kita kabarkan,

perawannja

jang masih

moeda!

Lagi2 soeami kehilangan isteri-

nama Samian dan doea orang te-

nja! Begitoelah kita sering mem
batja dalam soerat kabar!
Bagaimana djoega, kedjadian ten-

mannja

tang

bahwa

wakil

Loerah

(diantaranja

Adiarsa ber

seorang

,,kehilangan

perempoean

Tionghoa) kini ada dalam tahanan politie, lantaran disangka te-

moeda” itoe, tentoelah hanja sebagian sadja jang masoek keda-

lah mentjoeri babi peliharaan be-

lam roeangan soerat kabar.

berapa orang Tionghoa dikamOrang tentoe dapat mendoega,
poeng Koelipoetjoeng.
bahwa masih banjak lagi kedjadi
.an2 jang seroepa itoe, jang tidak

Bandjir.

“diketahoei

oleh oemoem,

neroes

toeroen, maka pada hari

Bila kita mengikoeti berita ten

negeri

kita)

adalah

soeatoe

kom.

plotan
jang maksoednja
akan
mentjoeri atau melarikan perempoean moeda.
£
Siapa orang jang tidak kenal
dengan nama ,,Sri Gawa?” Apakah perkoempoelan ada, atau

tjoema sangkaan sadja?

Sampai

sebegitoe djaoeh beloemlah ada
jang mengetahoei dengan pasti.
Pada waktoe jang telah lampau
pendoedoek di Soekaboemi, Tasikmalaja dan dilain-lain tempat
lagi, soedah pernah ,,gempar” dengan ,,adanja” Sri Gawa itoe. Te
tapi kegemparan
itoe tidaklah

oleh

seorang

le. Mantri

Begitoe poc-

la so'al personeel-nja oentoek
mendjaga kewarasan ra'jat hen-

daklah sebisanja mendapat tambahan, karena seorang Mantri Ver
pleger oentoek mendjaga kesehatan pendoedoek jang demikian
banjaknja djaoeh dari sempoerna
atau pada oemoemnja jang soeka
berobat di polikliniek hanja jang
berdekatan tempatnja sadja, sedang kebanjakan orang (ra'jat)
jang haroes mendapat rawatan da
ci djaoeh2.

“ Dokter dari Regentschap tour-

sebagian tempat2 (ondernemingen), masing2 onderneming itoe
mempoenjai kliniek dan mantriatau leerling verpleger sendiri.
DJAWA

TENGAH

MAGELANG.
Pindah ketanah Seberang.

Kita mendapat chabar, menoe
roet maksoed pada tahoen 1940
tidak koerang dari 1700 roemah
tangga jang kelak dipindahkan

rang ada gambar hidoep, jang
meloekiskan peri keadaan orang
adalah didirikan oleh para pemoe orang jang pindah dari Poelau
da dan orang2 dari segala bang- Djawa ke Tanah Seberang. Gam
sa
jang
maksoednja hendak bar ini diseboet gambar ,,Tanah
melarikan perempoean2 moeda Seberang”.
semata-mata
.oentoek me
Gambar ini sekarang dipoetar
lampiaskan hawa napsoenja! Dan
di keresidenan
Kedoe. Menoejang lebih ,,menarik hati” lagi, ia roet maksoed
gambar hidoep
lah
orang mendoega, bah itoe akan dipertoendjoekkan pa
wa dibelakang perkoempoelan ini da tiap regentschap 10 hari laadalah soeatoe concern dari ka- manja. (Aneta).
oem modal jang menanam kapitaalnja didalam doenia prostitu- Kepoetoesan dalam perkara peni-

tie dan vrouwenhandel!

Apa con

cern jang sematjam itoe ada atau
tjoema doegaan sadja, tentoelah
soekar bagi kita oentoek mendapat keterangan jang djelas. Tjoe
ma

feit

ada, bahwa seringlah

kita mendengar tentang ,,kehilangan perempoean” itoe!

koempoelan2 di Bandoeng dan a-

kan

diselidikinja sampai dimana

tentang kedjadian2 tsb., dan akan
dioesahakannja

agar kedjadian2

itoe dapat terhindar dari masjarakat kita.
.

beloem dapat terima soga sen-

diketa-|

na

Djika tidak ada aral jang meri

Sebagai makloem congres Pe- | tangi nanti pada boelan Juli'j.a. d.
moeda Indonesia telah lang- Seri Soesoehoenan akan bertama
sgoeng pada boelan December ta sja ke Bali. (Aneta).
hoen jang laloe dan pekerdiaan
Ki Hadjar Dewantara ke
Comite jang mengoeroes pekerSumatra.
Gjaan congres itoe soedah djeSedikit
boelan
lagi K.H. Dewan
las.
.

£-

Aa

Berhoeboeng dengan ini ma- | tara akan mengadakan perdjalaka di Djokjakarta dipendopo Ta nan ke Sumatra oentoek mengoen
djoengi
seko lah2 Taman Siswa
man Siswa diadakan pertemoejang
ada
disana.
an boeat memboebarkan comite
Persiapan
di Sumatra oentoek
jang
diseboet
Comite
K.P.I.
menerima
beliau
soedah dikerdja
Jang hadlir ada koerang lebih
(Aneta).
kan.
200 orang, antara mana banjak
Gjoega kacem poetri. PertemoeG.RM. Daradjatoen ke Imoan itoe diramaikan dengan mugiri,
ziek dan disadjikan djoega djaini hari
G.R M.
Daradjatoen
moean sekedarnja.
mengoendjoengi makam apergi
Dalam verslag ternjata, bah
wa pekerdjaan
baik. (Aneta).

Comite

Dera

at

toean Datoek Simaradjo

di

djang. Tetamoe2
rima oleh toean
tara. Maksoednja
ini ialah oentoek
pendirian

Taman

4

DJAWA TIMOER
ANGKALAN,
Postoesan Landraad Bkl. tentang
googatan Pensioen Bank.

Padang

Pan-

terseboet dite
K. H, Dewankoendjoengan
mempeladjari
Siswa

dalam

Landraad Bkl. pada hari Selasa tgl. 23 Jan. j.b.l. telah melandjoetkan pemeriksaannja ter
hadap goegatan bestuur pl. P.B..
kepada 7 orang anggautanja.
Dari 7 vorderingen tadi hanja
1 jang dapat dan masih diperiksa oleh Lrd., sedang jang 6 lainnja ditolak oleh Lrd. berala-

oeroesan kesenian, keboedajaan
dan kebangsaan. (Aneta).

san

SOLO.

noentoet

Kesoekaran batikkerijen soedah
.

Lrd.

tidak

bevoegd

meme-

mereka

pengadilan

lagi dimoeka

Regentschapsgerecht

atau Dictrictsgerecht menoeroet

Pasar
batik
sepi
Kenaikan
harga

besarnja

soga

Sedang salah satoe dari antara 6 vorderingen tadi ada 1 jg.
ditjaboet oleh bestuur, karena
dirasa
soekar baginja oentoek

soedah

me

lebihi batas
(642 dari
h
harga
tanggal
24 Ha

tus

'39)

$

riksa perkara2 tsb. Selandjoetnja bestuur dapat beroesaha me

pada poenijaknja.

»ANTARA"”

:

dan Da

toek Maharadjo
Diradjo, masing2 Ketoea dan Pencelis Madjelis
Tinggi Kerapatan Adat
Minangkabau

(A

:

Pengoeroes M.T.K.A.A.M,

Bertamoe
ke Taman
Siswa.
Pada hari Saptoe, 27 Jan. Taman Siswa di Djokjakarta men
dapat koendjoengan dari toean

ps

jahnja, Sri Hafnengkoe Boewono

VII, disertai oleh saudara2nja.
neta)

dari Keresidenan Kedoe ke Ta-

nah Seberang boeat tetap bertempat disana. Sekarang soedah tjoekoep orang jang ketarik hatinja oleh kolonisasi ini.
Pada minggoe j.b.l. soedah be
rangkat 85 roemah tangga ketempat
kolonisasi di Loeboek
Linggau, dan pengiriman kedoe
membawa ,,hasil' 'apa2, selain da
a dari 1170 roemah tangga akan
ri pada menimboelkan perasaan ti dilangsoengkan pada pertengadak aman kepada orang2 toea jg.
han boelan Februari.
mempoenjai anak perawan!
Jang 445 roemah tangga lagi
akan berangkat
Ra, boelan
Sekarang marilah kita terangMaart j.a.d.
kan doegaan orang (althans jang
telah kita dengar!) terhadap perSebagai
dimakloemi
seka-

tat dalam soerat kabar, atau oleh

Tram jang dari Tjikampek ke dus tidak diriboetkan!

djaga

tang ,,kehilangan orang” itoe, se aeenja 2X seboelan,
ada lebih
laloe kita dengar, bahwa jang hi sempoerna djika paling sedikitnja
lang itoe adalah......... anak pe- 4X seboelan.
rempoean atau isteri orang jang | Lain dari pada itoe, soedilah ki
masih moeda dan tjantik roepa- ranja jang berwadjib mengoesanja.
hakan soepaja seperti djoega di-

Tentang hal ini — seperti telah

djalanan kendaraan terganggoe. tahoei oleh orang banjak tentang
Sawah-sawah tidak koerang jang| kehilangan anaknja itoe dan dimendapat keroesakan.
| tjobanja ditjahari dengan diam2

kliniek kepoenjaan R.R. jang di-

noengkendeng dsb.

be-|

kita wartakan beberapa hari j.l.
— telah menarik perhatiannja per

. Djoem'at j.b.I. djalan provincie karena si orang toea — karena
antara Krawang dan Tjikampek maloe of ada lain sebab — tidak
banjak jang terendam air. Per-| maoe (tidak mengizinkan) dike-

poli-

mentjaharikannja

karena

Oleh karena hoedjan teroes me tidak tertjioem oleh toekang tja

(nota bene seboeah)

Menilik kepentingan oemoem,
amat perloe sekali djika didaerah
Malimping (Banten
Kidoel) ditambahnja poela polikliniek, misal
nja di Binoeangeun, Bajah, Goe-

koempoelan itoe! Orang mendoega, bahwa perkoempoelan tsb.

BANDOENG.

Di Malimping hanja berdiri seboeah

karena orang jang kehilangan anak perempoean itoe tidak mendiamkannja kedjadian tsb., dan
dimintanja
pertolongan kepada
orang
banjak agar membantoe

Berboelan-boelan terpaksa moe
rid-moerid haroes beladjar didalam tempat jang tidak begitoe | menggembirakan kepada Pengoememoeaskan.
roes choesoesnja, karena dari se
Dengan daja oepaja schoolbe- banjak anggauta jang 60 orang
Dengan adanja kedjadian2 jg.
stuur dengan bantoean orang-obanjaknja jang datang ada 54. kita terangkan diatas, maoe tidak
rang jang tjinta kepada kemadjoe
Wakil-wakil dari perkoempoelan
an onderwijs, maka moelai kini cooperatie dan perkoempoelan jg. | maoe orang akan mendoega, bah
wa sangat boleh djadi disini (dil
gedoeng oentoek penggantinja te

lah moelai didirikan dengan kea-

maka

Comile K.P.I. diboebarkan.

ra'jat.

dapat mengetahoeinja Verpleger zonder pembantoenja.

gitoelah nama anak perempoean|
jang hilang itoe, beloem selang be
rapa lama telah hilang dari roemahnja di Njengseret. Anak itoe
| oemoernja antara 10 dan 11 tahoen, koelitnja sedikit hitam, ram
doeng dipekarangan itoe.
:
boetnja pendek (dipotong). Wak
'TASIKMALAJA.
toe
ia pergi meninggalkan roemah
KRAWANG.
nja
berbadjoe poetih dan berkain
Rapat tahoenan bank cooperasarong lereng.
Jang mendapatPemb. kita SOTJA menoelis:
tie P.G.B.
kan
anak
itoe
kiranja
memberitaM.S. dari P.G.B.
Pada malam Selasa j.b.l. perkan
kepada
familienja
di NjengSebagaimana oemoem telah me
koempoelan terseboet diatas telah
seret
325).
ngetahoei, roemah pergoeroean melangsoengkan rapat tahoenan-

H.LS. kepoenjaan

djoega,

1

Kesehatan

(Nji Emar

hoekoem

hoeilah oleh Bok Amatsahid,
diri dari LG. dengan langsoeng.
diperdajakan |
Bilamana wakil Pemerintah, “
bahwa dia telah
toeroet tjampoer dalam
oleh kedoea orang terseboet. La seeka
lan Januari telah ditempatkan de loe hal ini diberi tahoskan kepa hal adanja kenaikan soga ini,
maka boleh djadi akan besar se'
ngan besluit Provincie West-Java, da polisi.
Perkara ini kemoedian diha- | kali faedahnja bagi doenia bat. M. Danoeatmadja
Zoutmantri
Malimping
dipindahkan tempat dapkan kemoeka Landraad di tik cemoemnja, dan berhoedi Solo sendiri djoega
Magelang. Terdakwa jang per- boeng
kedoedoekannja ke Kawali
Penilikan:
soedah
ada Komite
tama
dibela
oleh
mr.
R.
Soejoe(Tjiamis), tempat mana ialah jg..
"harga,
maka
soal
ini
tentoenyang
mendjadi kenang2an oentoek be- di, advocaat dan procureur di
Djokja. Kepoetoesan Landraad: | bisa disampaikan pada jang ber
liau.
Oentoek sementara waktoe pe- »Kedoea terdakwa bebas dari wadjih di Scerakarta.
kerdjaan kemantrian diwakili oleh segala toentoetan pengadilan”.
Kandjeng Soesoehoenan ke
t. Soedarmo (Zoutbeambte).
Bali.
DJIKJA.

ini terdengar poelalah

Oemoem

KE II PAGINA IL.

as

masing-masing

vorde-

ring.

menoentoet hoetang itoe.
mengabarkan,

bahwa berhoeboeng adanja kenaikan harga cambrics soedah
kl.
(dalam
prakteknja
1540
1870 dari harga tanggal 24 Augustus '39) dan soga2 dari IL.G.
teroetama soga Ergan jang paling banjak dipakai oleh batikkeren jang doeloe harganja
f 4.95 dan sekarang harga toke
agent dari LG.-di Solo f T.—
dan 1046 djadi f 7,70 maka keadaan
pasar batik pada hari2
jang terachir ini soedah hampir
sama sekali berhenti. Kenaikan
harga 104. ini adalah hanja

Tidak

akan

ditoentoet

lagi.

Selandjoetnja terdengar chabar, bahwa bestuur soedah sang
ka oentoek menoentoet anggauta-anggautanja jang masih menoenggak,
berhoeboeng dirasa

bahwa bestuur soedah tak mem
poenjai kekoeatan lagi.

Seorang

Hadji reguest mendjadi
rentenier,

toko2 sadja dan boekan dari I.
G., apa lagi tidak sama sekali
dari Departement Economische
Zaken, maka sebetoelnja dapat
dikatakan jang kenaikan harga

Dari soember jang terpertjaja kami mendapat chabar, bahwa seoring Hadji di kota Bkl.
telah
mengadjoekan
reguest
oentoek mendjadi rentenier.
Lebih landjoet diterangkan 4
bahwa menoeroet boenji reguest
tsb. ia akan mendjalankan oe-

soga

angnja

atas

persetoedjoeannja

dari

LG.

semoea

ditambah

10

itoe ada melebihi dari batas. Se
poean.
bab pada waktoe normaal, soga
Seorang perempoean bernama terseboet oemoemnja didjoeal
Bok Amatsahid, tinggal dibila- dengan harga faetuur ditambah
ngan
Moentilan, dan jang. di- 290, bahkan ada jang didjoeal
toentoet oleh pembesar negeri, tjoema harga factuur sadja,
dibebaskan
dari
hoekoeman |dan
walaupoen dengan harga
boei.
factuur sadja toko2 soedah men
Boeat maksoed ini Bok Amat dapat keoentoengan 24 banjak
sahid mendjoeal roemahnja. De nja dari Disconto.
ngan pendapatan ocang roemah
Oleh karena pasar batik soeitoe
dia
mendapatkan
doea nji sepi, dan adanja
kenaikan
orang bangsanja, jang bersedia harga soga itoe masih beloem
oentoek datang kepada djaksa, bisa dibikin ketjotjokan dengan
agar lakinja jang ditahan itoe harga pendjosalan batik dipadibebaskan.
sar2, maka terpaksa IndonesiKetika lakinja, meskipoen pe sche
Batikkerij
Bond (IBB),
rempoean setia itoe telah berda- oentoek boelan Januari '40 tija oepaja sedapatnja, masih di- dak membagi soga, karena IBB

dengan

dihoetangkan

moelai f 10:— hingga f 150—

Dengan chabaran ini kami ter-'
kedjoet sangat heran, djika hal
tsb. njata
demikian
adanja. 2
Bagi oemmat Islam lagi poela
akan berwoedjoed soeatoe noda
jang tak terhingga besarnja,
karena

seorang

Hadji melakoe-

kan pekerdjaan jang mendjadi
larangan
dalam
agamannja.

Perloe diterangkan

disini bah- JA

wa nota bene ia adalah Tere
lid

dari

Raad

Agama. bae

ma, sekali Lnipon

2

| Wadas dan sebaliknja tidak da- |

sun

ini

agar kedj

2

N

PA

PEMANDANGAN”
Na

an

agan

PT NP

AP Me

Aam

ERA

Ara

"

'Idjadi lebar, dengan diberi penerangan
electrisch.
Banjak

| Djien

ie

Sampan kngmemamam ea

Bing contra Manoppo/We-

nas jang berachir dengan kemaTjatetlah serta Perhatikanlah
( Ingan boeat couple terseboet bela | HANDELS
djembatan2 jang dibaharoei.
MERK jang terloekis dibawah ini jang soedah
kangan dengan score 6-3, 7-5,
wettig gedeponeerd
| Hanja sajang keadaan dalam
Dengan
ini
kesoedahan
mendja
|
|
kan.
menjedih
kampoeng2 masih
Obat-obatan (Dijamoe- NY
WET.GERN? 27900
Tepoeng terigoe: Tjap Kodok di achirnja fihak Minahassa da- djamoe), medicinale olie, (Fx
EASY
S3
Kotor, dan............banjak jang
PASS
YAN
pat
kemenangan
dengan
4—1.
3edak, Stanggi, ketjap |
| meroepakan sarang penjakit. f 2.30 tjap Boeroeng kaleng, |
— Lebih djaoeh pada itoe sore te- dan lain-lain jang dikedan
Harrison
Djalan2 kampoeng kebanjakan 'Koeda merah
sangat sempit dan kotor. Kalau f 2,15 lain-lain merk dari f 2,10 lah dimoelai dengen match antara loearkan oleh:

| PASAR BETAWI

|

kan solokan ketjil.
| Bangkalan ternama

Assalamoe alaikoem w.w.

Pemandangan

mendjadi betjek, ja...

...malah banjak jang meroepa- |

Bang Bedjat jth!

Dalam

'hoedjan

dd. | sarang

1-40 jang berkalimat ,SE

KE”, dan pada dd. 26-1-40,

Samboetan dan tepoek so-

sampai f 2.— per bantal.

reserve

Goela:
Sup. Hoofd
Suiker
f 11.20 per karoeng dari 102 kg.

PTC. en Bangka, dengan kesoedahan tjoema bisa dimainkan 3 |

sebagai terima
malaria, karena letak- | djoeal.

di dalam

goedang

:

| djoestroe fihak tetamoe dari Bang

Minjak kelapa: Harga roepa
nja ditepi laoet. Hal ini, teroeroepa
merk f 1.65 per blik dari
tama hal mendjalarnja penjakit |
malaria, dikocatkan dengan ada | 1434 kg.

nonton Po-

Katjang
tanah:
Keloearan
jang senang menempatg,
poen
menggiGjok, dengan sangat
| kan lobang-lobang dalam tanah |'Cheribon dan Bogor f 10.50 per
-rangkan hati (sympathie),
jang me- | 100 kg.
a tempatnja air
pada pertandingan itoe, se- goenir
Keloearan . Bandari soemoer atau tem- | Kentang:
ngal

hingga salah satoe dari itoe

— “Santeri

kemak- | | pat pemandian, sangat onhygiesa-

moeloetnja

Inisch, sebab ini mendjadi
| kemik membatja dos, boeat rang (broedplaats) njamoek.
jangan sampai itoe kamena

gan

akan

mendjadi

loepoet

(moesnah), althans toenggoe
akibatnja dari anggota Volks
raad Indonesia, boeat mendja
a dan memperkoeatkan itoe

itoe biasanja takoet kepada dok
ter. Djika sakit, meskipoen sangat
bagaimanapoen djoega,

tak kan keloear dari roemahnja.

Intkng jang soedah dobrak
Hore GOA?

dari

G1

uta

seorang

salah

jang

pada

ang-

1. Djandji
mat Islam.

waktoe itoe

ditoentoet oleh bestuur dimoeka

Pengadilan.
.seboet laloe

I. Staatsregeling.
3. Kewadjiban P.LI.I.
4. Samboetan.

ggauta jang tersangkoet tadi
loek menetapkan persaksian

e. Sebeloem commissaris tsb.

| (angg.)

50.
g

Belindjo:

oe Bian Tjoan menang contra Li-

Freddy Lie en Lim Liat Siong, dengan: 5-7, 3-6, dan 6-3, 3-6, 1-6

comm. tsb. di

Beloem

seharga

kannja soeatoe rapat oemoem
Parindra.
:

ata modern. Djalan2 men |

seppetjoek.

pada

Directeur

sowrat

ke

Economi-

kg. Noteering Londen 434 d. per

trum nanti Toean akan dapat ke

Ib pendjoeal (toeroen 14 d.).

terangan dan penoendjoek djalan

Sport

-

Zaken

Batavia-Cen-

jang lengkap serta pertolongan
tentang itoe jang agak baik seka
li.

Kita do'akan soepaja madjoeCompetitie B.T.A.
Competitie tahoen 1939 soedah

lah peroesahaan Toean di Gorontalo.

Toean Jasran, Poerwokerto.
Memanglah, Toean tidak rasaboleh dibilang hampir habis, te- |
tapi
karena selamanja tergang- kan keoentoengan itoe. Baiklah
goe oleh hoedjan, maka terda- nanti kita perhatikan permintaan
pat banjak kelambatan. Begitoe- Toean:
lah pada week-end jang laloe tjoe

ma bisa dimainkan beberapa pertandingan jang beloem klaar paKini ,,Sumatra Post” jang ter da hari Saptoe sore.
|bit di Medan mendengar kabar,
Pertandinagn
Competitie
3e
bahwa pembesar polisi jang dia Klasse antara teams ke-4 dari

doekan itoe, ja'ni wedana dari
Kota Bkl. sekarang
Politieke Recherche di Medan,
n molek, indah, atau bo- tak akan ditoentoet. (Aneta)

kita kirim.
Dengan segeralah Toean kirim

sche

berapa lama

diberitakan, bahwa toean M. H.
Thamrin wakil ketoea Dewan
Rakjat,
memadjoekan
sepoetjoek soerat pengadoean terhadap seorang pembesar polisi di
Medan kepada Raad van Justitie dikota terseboet, jaitoe berhoeboeng dengan memboebar-

akan ditoentoet soem-

“10 th. dari RR. telah

selang

(toe-

Banka contra Minahassa telah di
tamatkan

antara

dengan

dubbelpartij

Ong Tiong

Gwan/Phoa

Abonne No. 20581. D.
Tentang Karangan Toean

PI

Hat

,, 1500.—

HIMPOENAN BOUW- & SPAARKAS ,BOROBOEDCER” ada
satoe badan codperatie satoe-satoenja kepoenjaan bangsa Indonesia, jang mengoesahakan bouwkas boeat seloeroeh Indonesia

kal Pinang f 20.50 nom. p. 100

Tocan Thamrin contra Wedana
dari Politieke Recherche.

dengan tangan hampa,
takoet djika dikemoedi-

ni soenggoeh loe-

Maart 3,88 pembeli

ET

HIMPOENAN BOUW & SPAARKAS
»BOROBOEDOER”
bersedia boeat membelikan atau membikin oentoek Toecan-toean
(Njonja-njonja)
tanah-tanah, roermah-roemah dan gedong-zeGong dalam waktoe jang pendek.
Simpanan tiap boelan f 0.50 dapat pindjaman seharga f 250.-—
Simpanan tiap boelan ,, 1.— dapat pindjaman seharga ,, 500.—
Simpanan tiap boelan ,, 2.— dapat pindjaman seharga ,, 1000.—
Simpanan tiap boelan ,, 3.— dapat pindjaman seharga 5 1500.—
dan begitoe seteroesnja sampai boeat
pindjaman

Sangat betoel kita ingin mengeta-

roen 12 punt) dan Mei 3.97 pem
beli (toeroen 11 punt).
Lada Poetih: Lev. fob Pang-

P2

SranonawEs

OENTOEK KEPENTINGAN TOEAN!
OCENTOEK KEPENTINGAN FAMILIE TOKAN!
OENTOEK KEPENTINGAN BANGSA TOEAN!

Toean J.K.D. Gang Lontar IX
Batavia-Centrum.
f 23.— Tjilegon No. 1 f 25—|
Karangan
Toean kita soedah
dan No. 2 f 22.—per100kg.
|
terima.
Tjobalah
Toean oeraikan
Bawang merah: Cheribon Toa
lagi
dari
awal
sampai
achirnja.
lap f 9.50 Tiongtoa f 8.50-dan

tap)

Ck
an

EnrRun

PEARL

oe dengan 4-6, 7-5, 6-3, sedang |
Latumeten dan Partomo kena dipetjoendangi
oleh
masing2: |

Keloearan

Tiongliap f 7.50 per 100 kg.

Senen 3

BATAVIA - CEN FRUM

100 kg.

MEDAN.

anggauta itoe

ongkos bitjara ini ad
Sedang comm. tadi dakeroemahnja,
terpaksa
i

oem-

2. Artikel: 173, 177 dan dari

Commissaris terberdamai dengan

ng keroemah

Allah pada

Stationsweg

doeng f 7.— sampai f 7.75 per
Emping

Arifin

Mendjoeal Obat moelai djam 8 pagi sampe djam 5 sore.
N.B. Permintaan Frijscourant obat dikirim gratis.

ka jang lebih oentoeng, karena Tji.

hoei itoe oentoek diselidiki lebih
Copra: Barang sedia kwaliteit
Hal ini sebaiknja mendapat
landjoet.
Bantam
9596
kering
f
5.90
per
perhatian dari jang berwadjib,
Santeri
kaoem
dari
— Kami
| agar keadaan dalam kampoeng2 | 100 kg. terima di Fabriek.
Tosan Aswa Koeningan.
Pedilttana djoega kacem Karo- itoepoen mendapat perhatian | Katjang Kadelle: Gendja TeI.
Hak tetap si C.
gal
franco
perahoe
Tegal
lev.
o disakoeliahnja, madjoe- djoega adanja.
:
. N. Tidak akan dapat ganti Si A.
Jan. f 5.50 Bali cif Batavia kwa
kan pertanjaan pada Moealim
HI. Djika soedah ada dalam ta
' Podjok, apakah itoe tanda (?) Ps. Surya Wirawan contra P.S.B. | liteit jang baik f 6.— pembeli|
tanda
ngan
politie, tentoelah ada oeroe
mendjadi
akan
f 6.15 pendjoeal,
Panaroekan
3 goal?
dan p.s. Bar I.
san
hakim.
“AD
Goal!!!!!
fob Panaroekan f 5,26 nom. dan
tg
Bagaimanakah pendapatan
Pada waktoenja Conferentie Djember franco wagen Djember | Tocan R. Moehd H. Kebondjeroek
foealim, anggota Volksraad Parindra jang akan datang di Jan. f 4.61 pendjoeal Mrt.-April . Soerat Toean kita terima. Ta'
. Indonesia itoe akan boleh di- Bk, maka pemoeda S.W. akan | f 4.85/»pendjoeal, Pasoeroeanada harapan oentoek Toean, lain
'harap......1!, sebab pertandi- bertanding bersepak raga de- | Probolinggo fob Pasoeroean Jan golongan jang akan dapat.
gan kiranja soedah dekat? ngan
persatoean2 sepak raga Ff L7TU, per 100 kg.
Tapioca meel:
Kwaliteit A.
| “jaitoe 1 Februari a.s.
di Bkl. jalah P.S.B. dan Bar I.
Abonne No. 20831.
Moealim... BRAvon ana
roepa2
merk
franco
wagen Tg.
Pertandingan2 sepak raga ini
.a. Tidak boleh.
'VO! anggota Volksraad In- akan dilangsoengkan pada hari Priok-Cheribon f 6.95 dan kwaAdvies kita dengan segeralah
liteit AA f 7.25 pendjoeal per Tocan
' donesia, en BRAVO!! kaoem Minggoe tg. 28 Jan. '40.
pohonkan Inl. rechtsper— santeri cs, boeat ,,sediakanlah
Moedah-moedahan
pertandi- 100 kg.
soon oentoek perhimpoenan ToeDamar: Sumatra export kwa an. Sebeloemnja- itoe hendaklah
pembajaran oecang kaartjis- ngan2 tsb. akan dilangsoengkan
liteit A-E lev Jan f 27.— pen- Toean beri tahoekan ini kepada
- nja, djangan sampai noeng- dengan sempoerna.
boeat nonton Podjok
djoeal dan Pontianak A-E f 26.- B.B. ambtenaar tentang itoe.
gak
' Moealim Bang Bedjat.—” A- Toneclopvoering Surya Wirawan. ) per 100 kg. berikoet peti.
b. Boleh hanja minta idzin daKaret: Standard Sheets dan hoeloe dari Bestuur hanja diperchiroel kalam ,,SUCCES”.—
Diberitakan kepada kita, bah
tandard Crepe lev. Januari
Wassalam serta bahagia,
kenankan oentoek pekerdjaan soIwa nanti pada tgl. 28/29 Jan.
SANTERI.
f 6.33!4 dan f 0.34 nom per 1/5 ciaal.
40 Sur. Wirawan tjb. Bangkakg.
jlan akan mengadakan toneelCitronella:
Kemaren
pasar
Goalnja sih soedah terang 'oOpvoering bertempat di gedoeng
Abonne No. 20481 Bintoehan.
"met uitroepteeken. djadi contract A lev. Feb. f 1.10
Menjamboeng
soerat kita deParindra. Adapoen tjeritera jg.
per kg. Ini pagi lev Feb. Maart
Tapi siapa taoe reffreenja ka
ngan segeralah Toean pohonkan
akan dipertoendjoekkan jalah:
'taoe, atau dir@ken out, atau »Terang Boelan a la Miss Roe- djadi f 1.10 masih ada pembeli oentoek perhimpoenan Tcean Inl.
pendjoeal f 1.12”.
rner!
rechtspersoon.
kiah”.
Sekarang mereka telah
Koffie:
Harganja
naikkan,
'Dus grensrechter (di VolksAbonne No. 18019.
d) moesti lekas2 kasih pe- mendapat derma sedjoemlah ek. Telok 15fotriage lev. Jan.
f 23—
Pendapatan opvoering
Tentang soal jang Toean mak
Maart f 10.25 pembeli f 10.50
ini akan dipergoenakan ongkossoedkan itoe menoeroet tjatatan
pendjoeal per 100 kg.
3iar goal, kalau dianggap
ongkosnja oetoesan ke Congres
kita soedah dimoeat oleh kita da
Lada
hitam:
Pasar
kemaren
, wah pajah djoega!
di Bandjarmasin jad.
lam soerat chabar ini dengan dje
djadi e.k. Telok lev. Mrt. April
BANG BEDJAT
las.
dan Juli Aug. f 9— per 100 kz.
Openbaar-vergadering P.L.I.
Pada boelan October 1939 ada
ini pagi e.k. Telok lev. Jan. Mrt.
Berhoeboeng dengan kedatahtiar membikin saksi.
keterangan itoe dengan lengkap
f 9.10 pembeli f 9.25 pendjoeal
wakil
pengoeroes besar
dan djelas.
Dari jang bersangkoetan de- ngan
dan Maart Mei f 8.90 pembeli
Partij
Islam
Indonesia
dari
Peratoerannja, tjaranja dan
“hal ini diberitakan, bahwa
f 9.10 pendjoeal, e.k. Batavia
Djokja,
maka
pada
tanggal 28
bersoedah
Bkl.
staatsbladnja
kita akan kirim ke
er P.B.
sedia karoengan soedah didjoeal
Jan.
jbl.
P.LI.
tjb.
Bangkaseosalah
boengan dengan
f 9.75 per 100 kg. Noteering pada Toean, djika ongkos Toemengadakan
rapat
oesoepaja ia lan
ng commissaris,
Londen boeat partij jang sedia an kirim, harganja boleh djadi
a mendjadi saksi goena me- moem bertempat di Gladakoer- Giatas kapal 884 d. per Ib. pen- f 0.25 atau f 0.10. Lebih baik,
man (gebouw sekolahan Al-Isdjika Toean setoedjoe, kami akan
aksikan jang ia telah menjam
djoeal. Noteering New
York
|laah).
Adapoen agendanja ialah:
dipindjam
jang
kan oecang
Spot 3.90 pendjoeal (harga te- belikan oentoek Toean dan nanti

'kepada

Ramela

partijen single. Dari ini 3 partijen

pen-

nja waterplasjes disamping ti- | Asem: Keloearan Soerabaja
nja jang rioeh dari kami ap? roemah kampoeng. Kebiasa- | No. 1 f 8.25 sampai f 8.75 per
m Santeri a la kaoem Ka |an dari tiap2 pendoedoek kam- 100 kg.

- romo jang soeka

eerste klasse-teams

kita

lagi fikirkan. Djika soedah, tentoe Toean dapat batja itoe dalam
Pemandangan,
djika tidak djanganlah Toean goesar adanja poe
toesan ini.
REALIST.

dan boeat bangsa Indonesia, dengan djalan memberikan pindjaman
oeang tiada pakai rente. Peratoeran sangat menjenangkan. Mintaklah keterangan lebih djaoeh pada Hoofdkantoornja
di Bioscoopweg No. 8, iboekota BOGOR (BUITENZORG).
Directeur: Mr. ALWI.

Dimana
beloem
ada Agent bisa diadakan
jang memoeaskan!

ALMANAK

dengan

peratoeran

SUEDAH

1940

HABIS

Almanak Bedak Virgin 1940. sekarang soedah kehabisan, h ngga boeat langganas2 jang soedah kirim etiket2 boeat teekarannja,
kepaksa Almasak itoe tidak bisa dikirimkan lagi. Boeat itoe semoea
siriman etiket2 kita sipenin sadja certoek kita tockarkan dengan

boekoe jang bakal terbit.

Hoekoe ,,Penghiboer
Virgias No 5 sekarang tinggal sedikit,
boeat dapatken iice boekoe, harap langganar:2 lekas ki
etiket doos Bedak Virgin No. 1. Harga djoeal per 1 koskoe 50
Boekoe ,,Penghiboer Virgin« No. 6 simboengann'a, Peng-

hiboer

Virgin“

No.

5 tidak

lama lagi aken terbit

Dalem

itse

bpekoe Ne. 6 aken lebih banjak terdapei phote”nja orang2 tern2ma dan gambar2 dari roepa2 vorm moska, idoerg, mosloet,
koeping dan laer2 anggota di moeka. Siapa ingin dapet iloe
boekoe, dari sekarang boleh kirim etiket etiket bogat toekarannja
1. Harga djoea! pzr
jalah 3 stuks etiket doos Bedak Virgin No
1

boekse

50 cents.

Bedak Virgin Speciaal boeat Lelaki. Pemoeda2 jang banjak
penjakit di moeka haroes lekas tjoba pake Bedak Virgin Speciaal,
ijang hargarja
per
1 doos No. 3 tjoema fi 040 Dijika kirim
sewang lebih doeloef 0,49 itos bedak aken dikirim postzegel
4 cents-bisa dapet 1 pak monsternja bocat diboektiken

' Bedak Virgin

Kiriman

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

et ket?

atau oewang,

pade: Chun Lim“ & Co.
.
Kantoor & Fabriek,
Tjidengweg West No. 2& No3
Ratavia-Centrum.

Sole Agents:
Indonesia.

Kelandier: Moeda Kombali
lan Kooat didalam 24 djam
Satee Pendapatan baroe mengasih
kasempatan
kepada

Orang-orang

jang

dapat pocla
kasenangan

lekas toea

merasakan
hidoep

Apa tosan merasa lebih toea dari sebetoelnja? Apa tosan tida mempoenjai tenaga moeda
oentoek kasenangan hidoep? Apa toean tida
merasa senang berkawan dengan prampoean?
tjantik? Apa toean kahilangan tenaga, lemah
Ingatan,
badan
letih, kebingoengan,
darah
kotor, tjaja koelit kekoeningan, lesoe atau tida
bisa tidoer? Dengan lain perkatain: Toean
tida merasa djadi laki-laki?
Djika toean poenja badan letih dan lemah
maka tocan tida perloe menanggoeng lebih
lama pocla penjakit itoe, sebab obat pendapatannja satoc doktor termasjhoer membikin
pammpang

kombali
hidoep

kepada

poela

Tenaga

toean

tenaga
4

oentoek

moeda

moeda
poela

dan

mendapat

kasoekain

semboeh

baroe,

moeda

serta

kasoekain

hidoep

dapat poeia disemboehkan oleh ini obat kelandjer baroe.
Doktor2 diseloeroch doenia sekarang mengetahoei jang semoea tenaga hidoep, kemoedaan
dan kasehatan ada dikocasakan oleh kelandjer?.
Sekarang
telah di ketahoci
bahoca
orang" termasjhoer di doeria
tentang
kakoeatan,

kaberanian,

kaoeletan

dan

kepan-

daiannja, seperti Napoleon, Caesar,
Marcus
Antonius dan . Victor Hugo, adaiah
orang2
jang bercentoeng mempoenjai kelandjer? jang
ocar biasa.
Satoe doktor ternama, dengan pengalaman
lebih dari 30 taocn, sekarang bisa dapatkan
satoe obat dengan Katjepatan. jang mengagoemkan bisa membikin darah baroe, mernperkoeat asabat dan
—
ini jang paling
penias dari segala-galanja — mernbangoenan, memperkoeat dan mengoeroes pakerdjain
kelandjer?.
Ini obat loear biasa, bakerdja
dengan
tjara jang
aseli
betoel
terhadap
perbaikan
tenaga dan
kasoekain hidoep
moeda
atas
orang?
lelaki
jang
kelandjernja tjepat
lelah.
Ini (pendapatan
bernaria
Vi-tabs, ada beroepa tablet
dangampang
di telan. Toean
bisa telan ini obat dengan
tida kentara dan didalam
waktoe pendek bisa membikin heran kepada toean
poenja kawan? prihal kasemboehan.
tocan
poenja

Vi-Tabs

tenaga

hidoep,

dan

kasoekaan

Doktorsangat poedji Vi-Tabs
N.

soerat kepada THE

G.

Giannini,
beloem

doktor

Europa

seiang.iama

ters

menerang-

kan: ,,Banjak doktor? sekarang mengetahoel
bahoga didalam kelandjer' itoe ada bersemiboenji resiahnja dari kemocdaan dan kahidoejang lama itoe
b
t
ikin menoeroet iimoe
mperbaik pakermemperkocat
dan
ma
djadi
ja
kelandjer?
den
ih tenaga baroe da
dan. Or
tik.
Pada
o
sekali berobat &
jer — jang satoe lebin
i

toe

orang

akan

Ini obat pada

Dilanggooeng mendapat
hasil baik
Kemoestadjaban Vi-tabs
ocntoek membikin
mogda orang" lelaki jang
ah
moestinja, ada begitoe be
sekarang terdjoeal denj
jang ini obat djangan «
moeaskan
didalam
1
.
djangan koeatir, bolel: beli ini obat
makai garantie. Ini obat moesti tr
tocan lebih moeda, Ie
td
kasoekain hidoep
da
kepada toean dapat mera
ngan hidoep seperti teripu
Djika tida begitoe kirim
jang soedah kosong dan dens
toean dapat kombali oeang
itoe obat. Djangan menangg
dan lekas toea lebih lama poela. &. Makan sekarang djoega Vi-tabs. Garantienja mendjaga
toean.

Terdapat di Roemah? Obat dan Toko"

Ta

Orang? lelaki
Moeda
Koear
Mengoesai
Prampoean
Tjantik
Dr.

Kasoesahan taoen jang sedang berdjalan
Itoe dan boentoetnja kelakoecan? jang melebihi
batas, sekarang telah dapat tertjegah dan
tenaga

...

masjhoer,

besar. Dika

KNOX

COMP.

EN BE BIM

njamboet begini.

at

goal”, ada Santeri me-

KA
PN

san boeng Tab jang berke-

ala

aa
He
Bea

ERHOEBOENG sama toeli

tida bisa dapat,

Batavia

toelis

KE II PA

LEMBARAN

1200 Tanda akan: Pemb.

vo R0.

5 Lagoe gambang-Kromong.

eh
Kemis
00 Lagoe Soenda.
17.30 Lagoe Djawa.

dan dikagoem

| 17.00 Tanda waktoe. Pemb.

14.20

122.00 Hoorspel ,,Tjendoer Mata”.

13.30 Lagoe Krontjong dan Stam| | 23.00 Toetoep.
boel.
:
P.M.N. 29.
14.00 Berhenti.
,,Tjendoer Mata.
pel
22.00 Hoors
17.00 Dalam taman anak2.

” 19.00 Oentoek anak2.

20.00 Ketjapi-Orkest dari ap
mangsang.

PENJIARAN NIROM TIMOER.

Djawa Barat.
Ta
Bandoeng II 192, Batavia II 197,
P.M.H. 45.
Kemis,

Penjiaran Barat.

| Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.—

“ z

Berhenti.

| atas 205 m. West-Java: Batavia
125, Bandoeng 120, Buitenzorg 182,
Cheribon 108, Pekalongan 92, Soe-

kaboemi 192, Oost dan Midden-Ja-

131 dari 7.30 sam-

va: Soerabaja

| pai 2— atas 25 m. Soerabaja III
196, Semarang 122, Malang, Djokja

1 Feb.

17.00 Tanda waktoe.
17.03 Isi programma.
17.05 Lagoe Gamelan Djawa.

181,

:

17.15 Taman pemoeda.
18.00 Tembang Soenda.
18.30 Adzan diteroeskan dengan

lafaz sembahjang.

Solo

sa Soenda
Bandoeng.

oleh

Boepati

21.30 Populair- concert
00 nLief Java”.

oleh

Djoem'at, 2 Febr.
Bandoeng II 192 dan II! 50,
Batavia Il 197.
6.00 Tanda waktoe. Pemb.
6.03 Pengadjian @ur'an.

6.30 Berita Pers.
7.20 Berita Pers.

11.30
12.00

an.

7.30 Te an

solo.

Orkest Louis Voss.

Bagian pertama dari tjerita:
KEMBAGELOENG
RESIA
sama | NGAN

BOENGA SANGOEL.
Oleh: A. Hamid

1 'kedoea pemain opera ini,
hingga loepalah penonton kepa

|

0.

da keadaannja
#. bahwa

0.

baik sekali aksi
sendiri. Loepa,

mereka doedoek dalam

Opera dan loepa poela, bahwa di
| kanan - ki
ada doedoek la-

| in penonton jang sama sekali
tidak dikenal.

Diantaranja ae

soedah

tammat

dan

di-

soesoel oleh bagian jang kedoea,
dalam mana dipertoendjoekkan
penghidoepan orang desa di da
lam desa. Dalam lain bagian lagi diperlihatkan ramainja orang
bekerdja pada satoe pekerdjaan
jang diboeka oleh Irrigatie Wer
ken, dimana soeami tadi soedah
mendapat pekerdjaan lagi seba
atas pertolongangai mandor,
nja seorang opzichter.

Sajang

toean bahwa

jang

Rakastava.
Programma vocaal.
Cello-Recital.
Phohi-relay.
Operette.
Lagoe piano.
Lagoe2 orkest.

anak-

nja mang mandor soedah tidak
ada lagi, berkata seorang djoekepada opzichter daroetoelis

sampai

menangis,

baroe

atau

jang

seedah

bertahoen-

(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas seperti

berapi,

dibagian boeah

sakit

pada

bidji kemaloean,

pinggang (gegindjel) seperti

terbakar.

:

Naat
per flesch isi 200 pil.
»

»

s

obat2

bisa

,...

Ini

115.56

n.

»

Bee
dapat

beli

23

AT

se- |lam satoe kantoran ketika mere

Agent

2

BATAVIA

lihat diloear barangkali ada orang lain jang sedang mende-

ngar-dengarkan.
»Dia ada bintangnja dari ini
kampoeng”.

poe-

la opzichter dengan tertjengang
dan segera melandjoetkan.

»Mana lebih tjantijs dari anak
nja mang Koerdi
dex
»Poetoes, toean!”
,Siapa jang poetoes?!”
,Anaknja mang Koerdi!”
.Begitoe?!”
»Ja! Malah doeloe djoega,
ketika toean ingenieur datang

periksa ini tempat, boekan main

sekarang?”

Bertanja

lagi op-

zichter dengan tidak sabar.
Sajang,
roet tjerita
genieur, dia
dengan dia.

toean.Tetapi menoesoepirnja toean inpernah berdjoempa
Saja loepa dimana.”

Menerangkan

djoeroetoelis

de-

hgan moeka menjesal.

HAKATA

Soeniaradja

Na, 24.

BESAR:

K. TO
Molenviiet West

di Bandoeng :

TOKO

di toko-toko

Japan jang mendjoeal obat.
Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH.

AGENT

kagetnja dia melihat Sarpa anak
- dih melihat keadaan soeami is- ka hanja berampat mata. "Ka- itoe,”
,Soedah berapa Terba dia ti“1 fat diatas panggoeng dan ada | lau memang masih ada............
he,
| dak ada disini, lis?”
djoega jang mendjadi
“wah, pendeknja toean kaget”.
»Saja kira soedah ada 4 ta— noeng karena memikirkan tega. ng
hoen,
toean !”
. nja seorang anak meninggalkan
Mengapa begitoe, lis?” Ber»Apa
kau tahoe dimana dia
: GEA
ERA,
,
tenja opzichter sambil melihat
jang

f osol

Batavia

tahoen, kentjing nanah jang berwarna poetih, kentjing nanah jang berwarna koening
toca, penjakit dialat kentiing, jang teristimewa
oentoek
penjakit digelemboengan
kentjing
jang dari penjakit
prampoean

Soeara laki2.
Orkest Hands Bund.
Lagoe gembira.
Lagoe Orkest.
Lunch-concert.
TYoetoep.

,Begitoe, lis?”Bertanja

5 ' sebab memakainja bisa me29 'noeroet keperiocan,
banjak
atau sedikit, dan meski di-'
Ea
taroeh lama tidak hilang ke
roeatannja,
Harga 1 botol ......

. segala penjakit kentjing pada orang lelaki
dan prampoean, jaitoe: Penjakit kentjing

9.30 Lagoe roepa2.

Cursus menggoenting pake

membikin hitam ram-'

(OBAT PENJAKIT KENTJING)
TRIOS goenanja oentoek menjemboehken

10.00 Opera dan Operette.
10.45
11.10
12.00
12.30
13.05
14.30

Boeat

TRIAS

7.30 Lagoe Aneka warna.
9.00 Orkest2 Militer.

Toetoep.

Permainan

Eenige Imperteur K. ITO & CO.

157,89, Archipelzen-

7.15 Berita Pers (Oelangan).

11.00 Tanda waktoe. Pemb..
11.01

22.00 Tanda waktoe.
22.01 Kamer-muziek.
22.30 Muziek dansa.
23.00 Toetoep.

6.15 Berita Pers.
6.30 Lagoe roepa2.

7.01 Dari plaat gram.
7.30 Berita Pers.
7.37 Dari plaat gram.

6.40 Lagoe Arab modern.
7.00 Poespa ragam.

5

"j boetsangatmengoentoengkan,'

6.04 Soeara pagi. .

6.38 Gymnastiek.
6.50 Dari plaat gram.
7.00 Tanda waktoe.

8.00

lama.

Djoem'at, 2 Febr.
6.00 Tanda waktoe. Pemb.

6.30 Pemboekaan.
6.31 Berita Pers.

24.00 Toetoep.

lain obat dan tidak pakai air |

23.00 Toetoep.

2 Febr.

Ibisa tahan lama.
Bersahadja sekali, sebab tidak oesah ditjampoer degan|

panas.

18.30 Berita Pers Hoslangan):
18.50 Symphonie.

22.00 Tanda waktoe.
| 22.01 Boenga rampai.
23.00 Toetoep.

3

Tidak meroesakkan ramboet,

4.

der 61,66 M.

20.30 Merkelbach-concert.
21.00 Omroep-orkest.

di .

perti warna aseli.

3.

21.58 Koers di Amsterdam.

19.10
19.25
20.00
21.00
21.10
22.00
22.40

tjoema

Memakainja gampang, ramboetnja “bisa djadi hitam se.

le-

Kemis, 1 Jan.
17.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.04 Berita Pers.
17.25 Thee-concert.
17.30 Concert.

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

memakainja

tjampoer dengan air.

2.

oemoem.

20.20 Omroep-Orkest.
21.00 Radio-hoorspel.
21.40 Beberapa lagoe

Stadszender

Febr:
1 s,
Kemi
17.00. Tanda waktoe.
17.01 Isi programma.

Djoem'at,

. 23.00 Toetoep.
P.M.N. 29.
22.00 Lief Java.
| 23.30 Lagoe Melajoe.

der,

B. R. V.

21.58 Koers di Amsterdam.

21.00 Kasidah.
sa
21.15 Lagoe gambang kromong.

120.05 Pemandangan

Tjepoe.

188,

Kasidah.
Pemandangan oemoem.
19.00 Berita Pers dan Oedara.
Lagoe Ambon.
19.25 Dari doenia film.
Berita Pers.
19.40 Accordeon-muziek.
Lagoe Melajoe.
20.00 Doea lagoe operette.
Beberapa ajat Gur'an jang 20.15 Penindjauan.

telah disalin kedalam baha

satoe peroebahan besar.
ng
Karena:
ih
1. Obatnja hanja sematjam poe-

18.40 Dari film loekisan.
19.00 Berita Pers.
19.25 ,,Soft lights and sweet
music.”
19.45 Permainan Solo.
zing.
20.00 Dari plaat gram.

NIROM.

PROGRAMMA

19.30 Pembatjaan kitab Indjil.

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET) 4
Dengan keloearnja ini obat 1
pendapatan baroe soenggoeh ada

19.40 Godsdienstig cultureele

1 24.00 Toetoep.

18.30 Pembatjaan s.k.

Oedara.

17.02 Isi programma.
17.03 Boenga rampai.
18.00 Peladjaran bernjanji.

12.00 Lagoe Melajoe Seberang.
| 20.40 Lagoe Menado.
12.30 Lagoe Gambang Kromong. 21.00 Studio-Orkest.

13.00 Lagoe Tionghoa.

dan

17.00 Tanda waktoe. Wilhelm.

110.35 Berita Pers.
| 20.00 Peladjaran bahasa Belanda

11.30 Lagoe Djawa.

Pers

14.30 Toetoep.

Lagoe Tionghoa.

19.20

Berita

Based pat

10.30 Lagoe Arab modern.
11.00 Lagoe Soenda.

18.30 Studio-Orkest.
119.00 Philosophie Tionghoa.

ON

hitam.

17.05 -Ketjapi Soenda.

& Co.

:

No. 203-204.
Telf, 293 Bt.

namanja
sendiri poen soedah
hampir loepa.”
Ah lis. Apa kau tidak soeka
kalau bangsamoe didesa menikah dengan
bangsamoe orang
kota?”
Sedjoeroes
djoeroetoelis NA
berfikir
dan kemoedian mene-

2

bangsamoe

orang

oe tjoba membela kamoe dan me
ninggikan deradjat orang desa.
Mengartikah

engkau lis?”

.Saja toean,” djawabnja kemaloe-maloean

Sajang
ja, lis? Anak desa
djoega orang, djadi tidak ada
salahnja dia bersoeami dengan

,Hina sekali boeat toean. Satoe opzichter beristeri perempoe

kan

orang kota, seperti dengan akoe

an desa, orang goenoeng”.

sama

oempamanja. Apa sebabnja kalau akoe nanti menikah dengan
anaknja mang Koerdi!”
Saja rasa itoe tidak pantas,
toean! Toean opzichter haroes
dapatkan seorang isteri dari ko

,Djadi kau tidak acc, boekan?

mang Koerdi sih apa?
Keloearan sekolahan djoega,
sekolah kelas moerah. Menoelis

dengan

orang

disoesoel oleh lim:

gadis jang berpakaian
dan sangat loetjoe dipan-

dangnja.

kau
sendiri
Apa
barangkali
Sambil masing-masing ters :
jang maoe kawin dengan dia?!” njoem,
dari bagian
belakang
Menanja poela opzichter dengan badannja
dikeloearkan sema:
tersenjoem.”
.Itjam sapoe tangan poetih jang
» Tidak

sekali-kali

tocan!

Sa-

keloearan

roemah tangga. Anaknja

jang kemoedian -

nampak lajar hidjau ditoeroen-

sekolahan, | toe poen soedah tjoekoep”.
“Habis bagaimana?”
anak me€nak dan bisa memperhiasi

dan

desa dihina

oleh bangsanja
sendiri orang
kota. Oleh karena itoe, akoe ma- ,

rangkan:

ta

Sel ianae Lg Li Ke ebtaba

dari piringan

10.00 Pengadjian

12.30 Matinge-concert.
'13.20 Berita Pers dan Oedara.
113.35 Omroep-Orkest.

| 17.03 Isi programma.

t,.
2 Febr
Djoem'?.a

Soenggoeh

w
Tobalah djoega
JAVA B@CKdan

| Bandoeng II 192, Batavia U 197,
2
MH. 45.

— riwidjaja”
23.00 Berhenti.

|

JAVA BIER

minoam selamanja:

Se-|

Proef-uitzending Mv.

18.45
'19.00
19.20
19.35
20.00
20.15

minoem

disoeka. Orang? jang begitoe kocat

14.30 Toetoep.

| 20.15 Lagoe Arab.

24.00

Orang tegap
dan koeat

laki jang mempoenjai dadah lebar
dan tangan koeat ada jang paling

—fi200 “Tanda waktoe. Pemb.

Amazar.

20.30

nomor

badan koeat dan tegap. Orang” les

5 18.20 Lagoe Hindustan.
112.03 Gamelan Djawa.
' 18.30 Lagoe Tionghoa.
|
12.30 Lagoe gambang.
“18.50 Pendjawaban soerat2 dan|
113.00 Kasidah Arab.
Rapport dari Peneean
—.
13 30. Berita Pers.
19.00 Lagoe Arab.
Krontjong dan Stamboel.
113.45
119.15 Pengadjian ur'an dan ke-l
Pers.
Berita
oleh njonja 14.15
“terangannja
si

badan,

satoe dilihat siapa jang mempeenjai

5 Berita Pers.
1430 Toetoep.
Batavia II 197.

18.00 Pembatjaan dari s.k.

di periksa

Ah

—

Waktoe

:

30 Berita Pers.

Y.D.G. 8 golflengte 5982 |

2 SAR MEN

Tender

BADANNJA SEPERTI TARZAN

12.03 Gamboes.
12.30 Studio Orkest.

Kalau memang betoel
»Ja,
toean tidak merasa hina, baiklah!

.Itoelah dia, akoe tidak soeka

achirnja

meroepakan satoe pa:

tah kata:

” .

PAUZE.

