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ah expansi komoenis, taj 
 moesoehi Roeslan 

uan Inggeris kepada Zweden. 
beliaha meninggalkan minis 

nistan dan India barat laoet 
t 

| 3 
AJONET NEDERLAND. 

eberapa | negeri telah menjiarkan berita2 

alieus jang mengenai Nederland. | 
itoe menimboelkan perasaan sangsi terhadap ketetapan poetoe- 

ntoek dengan segala kekoeatan jang ada padanja menentang 
| dari negeri locar. Berhoeboeng dengan itoe, maka agar soe- 

tidak menimboelkan salah perhitoengan dan poela landjoetnja goena 
shilangkan salah paham, perloe sekali lagi diterangkan, bahwa tidak da- 

rangnja Nederland itoe soedah tak dapat gkal lagi. 2 
Dan tiap2 penjerang dari daerah Nederiand tentoe akan mendjoempai 
jaman sendjata bajonet Nederland. Tidak perdoeli dari manapoen da- 

znja serangan itoe. An A 4 V 

$ 2... BANGSA EROPAH DI INDIA HA ROES BERSIAP. 
Deihi, Minggoe (Reuter): 

- kabar, bahwa pemerentah India-Inggeris telah mempertimbang- 
| i ap orang laki2 bangsa Ero- 

ang I Lags ang oesianja antara 16 hing 
50 tahoen kini telah ditjatat dengan dikoeatkan oleh oendang2 jang ditan- 
tangani oleh Radja Moeda pada 30 Agoestoes ditahoen jang laloe. 

KEMANA TOEDJOEAN ITALIA? ya 
£ (ANP.): 1 
rat kabar ,,Giornaled? Italia”, maka Italia teristimewa hen 
asi komoenis jang mengantjam ketenteraman Eropah. Te- . 
itoe tidak berarti mempoenjai hadjat agressie terhadap 

Sigfriedlinie - bersiap kembali 

: " 'Djerman ingin damai. -Berhentinja Hore Belisha. 

  
D0-Londen, Sabtoe (A.N.P.) 

Dikabarkan, bahwa berhentinja Ho- 
r : .re Belisha dan digantikan oleh Stanley 

yarkan, bahwa diloear negeri timboel |telah menimboelkan banjak perhatian. 
oegaan, bahwa Djerman menghenda- | Kalangan jang bertanggoeng djawab 

ki perdamaian. Dan dikatakan, bahwa | menghendaki soepaja pendapat ten- 
manoeuvre dari negeri2 barat itoe ha- | tang itoe ditanggoehkan, menoenggoe 

njalah oentoek menjemboenjikan ke- | sampai keadaan terang kembali. Te- 
— Jemahannja. Toedjoean Djerman jai- i ikata lebih doeloe, bahwa 

| toe oentoek selandjoetnja memerde- | 1 Chamberlain tidak di cakan serangan dan kehendak mere- | an paham tentang ke- 

.moek dari negeri? Eropah barat. I oentoek meneroeskan pe 
eris dan Perantjis. Red.) ga kemenangan jang gi 

B rlin, Sabtoe (A.N.P): 

Siaran jang setengah sopisil menga- 

perangan 
& | lang goem 

.. AMERIKA SOEROEH 
TANGKAP. 

York, Sabtoe (Reuter): 
pelajaran lokaal menga- 
1 pembesar2 kontrole con 
memberi perentah oen- 

kapal penoempang A 

Konperensi Ministerie Perang. 
I is, Sabtoe (Reuter): 
Oentoek kedoea kalinja dalam wak- | 

24 djam oleh Daladier telah dilang 
gkan konperensi dengan ministe- F 
perangan. Poen djoega Game- | tral 

chef dari generale staf, minister 
angan dan penerbangan telah ha | merika, ttan” jang beratnja 

lam persidangan itoe. 0... 124.000 ton entah itoe diberikan ke 
5 Tn | tika samp Gibraltar, dan akan di- 

Ta SPAN 7 Fa 1 memoeat barang con- 
oeroeh Siegiriedlinie bersiap. 1 30 December kapal i- 

on den, Sabtoe (Reuter): | toe berangkat dari New York menoe- 
'Semoea kaoem boeroeh dari Siegfried | djoe Genuak 

Iin kini berada dalam verlof de | SI 
an pemberi tahoean jang spesial o- 

hn 'radio  Djerman telah diperingati 

epaja hari Senen dan Selasa mere-|  Berh: & dengan pernjataan 
“soedah kembali di linie lagi. Se- | Djerma a keanggotaan Volken- 

0er2 spesial menoenggoe mereka oen | bond tia soeai n Il 
I! embawa ke linie. bari 

N INGGERIS KEPA 
ZWEDEN. "ag 

erdam, Sabtoe (Tr.-Oce- 

: an membantah. 
, Sabtoe (A.N.P.): 

enoendjoekkan oetja- 
baroe2 ini dalam si- 

di Geneve, dimana se 

  
tah Inggeris dengan 
meminta kepada 

  

beri keterangan. 

'dan anak2 jang mati. 
“land telah melakoekan beberapa pener 

i- | hak Roes telah melakoeka: 

Perioek api meledak. 
Londen, MNean (Reuter): 

Kapal Inggeris ,,City of Marseille” 
jang kemaren berangkat dari City linie 
didekat pesisir Schotland telah menda 
pat keroesakan besar,” karena peleda- 
kan perioek api. Seorang matroos las 
car telah meningoel dan 13 orang anak 

h kapal bangsa India mendapat loeka2. 

Lagi kapal tenggelam. 
Oslo, Minggoe (Reuter): : 
Pada laroet malam didekat Stein- 

sumd Sognafjord, 45 mijl dari bocki:2 
telah terdjadi peristiwa tenggelamnja 
kapal ,,Frankenwald” jang beratnja 
5062 ton. « Kapal itoe memoeat 48 a- 
nak kapal. 2 bangsa Noorwegen men- 
dapat pertolongan dan diangkat ke pe- 
sisir. | 

Inggeris kalah. 
'Londen, Minggoe (Reuter): 

— Admiraliteit mengabarkan kehila- 
ngannja treiler marine ,,Kingston Cor- 
nelian” jang semoecanja memoeat 17 
orang penoempang. 

Tenggelam di GibraHar. 
Gibraltar, Minggoe (Reuter): 
Dikabarkan, bahwa treiler patroeli 

dari ,,Kinston Cornelian” pada laroet 
| malam Sabtoe kemaren karena melang 
'gar Kk 

| kapalnja 
kapal Perantjis ,,Chella”, maka 

telah tenggelam diselat Gi- 
braltar. Kapal Treilersitoe tenggelam 
dengan segera ketika melanggar kapal 
Perantjis itoe. '— Daja oepaja oentoek 
menolong semoea pemoempang tidak 
berhasil. Bagian belaggng dari ,,Chei 
la” telah roesak dan Kifit telah diper-| 
baiki disini. 

Selamat berpisah dari Belisha. 
Londen, Minggoe (Reuter): 
Didengar kabar, bahwa Hore Belis- 

ha telah memoetoeskan oentoek me- 
noeroeti adat kebiasaan dari parlement 
jaitoe pada penoetoep waktoe perta- 
njaan jang akan dilangsoengkan pada 
sidang ditanggal 18 Januari akan mem 

Besoek pagi beliau 
itoe akan nampak sebagai penghabisan 
sekali dalam mendjabat minister pepe- 
rangan, sebeloemnja pada hari Sela- 

|sa menjerahkan portefeuille. 

Makloemat perang. 
Paris, Sabtoe (Reuter): 
Makloemat pagi mengabarkan ada- 

M. TABRANI .. 
Administratis, 

  

  

Afghanistan dan India terantjam. 

Penoetoeran s.k. ,,Times” 
Amsterdam 2 Jan, 

(Transocean). Menoeroet ko- 
responden s.k. ,,Times” di Lon- 
den bagian diplomatik katanja 
kalangan politik di Londen da- 
lam  ketjemasan, oleh karena 
ada kemoengkinan akan dise- 
rangnja Afghanistan dan bagi- 
an barat laoet India oleh Roes- 
lan. Selandjoetnja s.k. menga- 
barkan, bahwa boekoe2 bangsa 
jang ada dibatas India dan Af- 
ghanistan takoet, kalau2 kare- 
na pengaroeh Djerman serangan 
Roeslan itoe akan dilakoekan 
dari Usbeskistan kepada Afgha 
nistan tadi. 
Kabar itoe mengatakan djoe- 

ge, bahwa kepala soekoe bang- 
sa itoe akan mempertahankan 
diri mati2an, manakala ada se- 
rangan dari Roeslan, sedang se 
landjoetnja katanja keadaan 
disana tidak begitoe tersoesoen 
sebagai jang diharapkan. Da- 
lam pada itoe keriboetan di Wa 
iristan masih berdjalan teroes 

dan kemoengkinan akan kemba 
linja keamanan dan ketentera- 
man beloem boleh dipastikan, 
selama kaoem Fakir dari Ipi 
masih mempoenjai kemerdeka- 
annja. 

Dalam boelan September dan 
October telah terdjadi keadaan 
jang koerang enak, oleh karena 
soekoe bangsa Afrika telah ma- 
soek ke Afghanistan, dan kea- 
manan tidak akan kembali, se- 
beloem pemerentah India me- 
ngoemoemkan blokkade ekono- 
mi terhadap bangsa itoe. 

serangan 
nja pertempoeran antara patroeli dan : 
artillerie dari kedoea pehaknja. 

Tiada kabar penting. 
Berlin, Sabtoe (Tr.-Ocean): 
Opperbevelhebber tentara Djerman 

mengabarkan tiadanja berita pen- 
ting dimedan barat. 

Ciano akan ke- Boedapest. 
Amsterdam, Sabtoe (Havas): 
Menoeroet soerat kabar ,,National 

Zeitung” jang menerima kabar dari Es 
sen dinjatakan, bahwa moengkin Cia- 
no akan mengoendjoengai djoega Boe 
dapest. 

Belisha akan balik kembali. 
Londen, Minggoe (Reuter): 
Koresponden Reuter mengabarkan, 

bahwa kalangan politiek kini mempoe 
njai kepertjajaan, bahwa pada bebera- 
pa waktoe lagi tentoe Hore Belisha 
mendapat pekerdjaan dipemerentahan. 

Orang Inggeris diserang. 
Shanghai, 6 Jan. (Reuter).: 

Kemarin, beberapa menit sebe- 
loem poekoel 9 pagi terdjadi per- 
tijobaan memboenoeh seorang Ing 
geris, Godfrey Phillips, secretaris- 
generaal pada madjlis Gemeente 
didaerah Nederzetting internasio- 
nal, pertjobaan mana telah gagal. 

Phillips itoe telah ditembaki o- 
leh doea orang Tionghoa jang di- 
dalam betja menanti ditepi djalan 
raja, ja'ni ketika ia dalam autonja 
hendak menoedjoe kekantor. 

Oentoeng tak ada seorangpoen 
jang terkena oleh peloeroe, sedang 
penjerang2nja dapat melarikan di- 

  
      Ti. 

7 

Apa arti persetoedjoean Italia-Hongaria ? 

CIANO DAN CSAKY BERSEPAKAT KATA. 

Venetia, Minggoe (Reuter): £ 
--— x Makloemat « opisil tentang permoesjawaratan antara minister'Oeroesan 

loear negeri dari Italia dan Hongaria menerangkan, bahwa Ciano dan Csaky 
telah bertoekar pikiran tentang situasi Eropah. Dengan tegas dapat dinja-. 
takan, bahwa telah ditjapai dasar2 dimana dapat didjalankan pekerdjaan ber- 
sama-sama antara kedoea negeri itoe. Dan poela antara kedoea pemeren- 

  
tah itoe telah didapat pemandangan j 

Rom e, Minggoe (Havas): 
Pemberi komentar atas berita2 t 

bagian tenggara. 
lankan tindakan pembalasan. 

mendjalarnja peperangan sampai di   seroepa itoe akan tidak berhasil bagoes: 

ang bersamaan didalam semoea soeal. 

PERSAUDARAAN DITOEDJOEKAN KEPADA ROESLAN? 

entang persetoedjoean antara Itali-Hon- 
garia menerangkan, bahwa Roeslan haroes tahoe jang bersamaannja peman- 
dangan antara kedoea negeri dan djika perloe djoega aksi bersama tidak bo- 
leh tidak adalah satoe antjaman terhada 

Kedoea negeri itoe de 
p penetrasi bolsjewistis di Eropah 

ngan tak sangsi2 lagi akan mendja- 
ka Kalangan itoe djoega menerangkan, bahwa 

kedoea negeri itoe menghendaki dipegangnja tegoeh perdamaian. 
lia serta Hongaria akan berdjoeang sekoeat moengkin oentoek me 

Dan Ita 
ntjegah 

Eropah bagian tenggara. Daja oepaja 

    

        

. EROPAH MEDAN TIMOER 

Makloemat Finland. 

Helsinki, Sabtoe (Reuter): 
Sedang pertempoeran berdjalan di 

Suomussalmi, di tjerotjok Karelia te- 
lah terdjadi pertermmpoeran jang lebih 
hebat. Didjoeroesan Raate didapati 
11 tank jang terampas, dengan lain2 
alat sendjata perang. Lebih landjoet 
dikabarkan, bahwa kekoeasaan oedara 
Roes dengan memakai kesempatan ba- 
iknja oedara telah melakoekan sera- 
ngan di Finland tengah dan oetara. Di 
Mikkele didapati beberapa pendoe- 
doek preman diantaranja perempoean 

Pesawat Fin- 

bangan penjelidikan dan bombarde- 

Tiada berita penting. 

Moskou, Sabtoe (Reuter): 

“ .Makloemat generale staf dari dis- 
trik militer Leningrad mengabarkan ti- 
'adanja berita penting.  Pertempoeran 
'patroeli terdjadi dibeberapa daerah. Pe 

| an penerba- 
ngan penjelidikan jang berhasil bagoes 

(terhadap persediaan moesoeh dan poe- 
|la object militer. Ketika 
tempoeran oedara telah « 

terdjadi per-     2. Ntoeh. 
sawat moesoeh jang ditembak roen- 

apat 10 pe-| 

Serangan Roeslan digagalkan di 
Pertempoeran dahsjat dimoesim saldjoe 
Tentara Finland menoedjoe Repola 

Serangan Roes gagal. 
Helsinki, Minggoe (Reuter): 
Makloemat mengabarkan, bahwa de 

tachement ski dari Roes jang berdaja 
melakoekan serangan terhadap tentara 
Finland di sektor Salla telah digagal- 
kan. 300 orang moesoeh telah terboe 
noeh. . Serangan oedara dari pehak 
Roes terhadap Lahti dan Kuopi pada 6 
Januari menjebabkan seorang jang ma- 
ti dan 2 jang mendapat loeka. Keroe- 
sakan materieel tidak besar. 12 pesa- 
wat moesoeh telah tertembak roentoeh. 

FINLAND MENDESAK TEROES. 
Stockholm, Minggoe (Tr. Oce- 

an): 
Ssk. kabar Zweden jang terbit pada 

hari Sabtoe mengabarkan, bahwa ten- 
tara Finland telah bergerak menoe- 
djoe Repola, dengan mendesak 'teroes 
sampai 40 km. didaerah Roes. Dika- 
barkan, bahwa pada hari Minggoe me- 
reka telah mentjapai Rogosero. Me- 
noeroet berita2 jang lain, maka patroe 
li ski dari Finland telah mentjapai me- 
dan perang bagian oetara dari depot 
Roes jaitoe Kantalahti di Laoetan Poe- 
tih. 

Dikepoeng oleh Finland. 
Stockholm. Minggoe (Tr.-O 

cean): 1 | da   Ui  Menoeroet berita dari Pena “inland 

mnnanan: 

dari Petsamo jang hingga kini beloem 
dibenarkan, maka korps tentara Roes- 
lan telah dikepoeng oleh Finland. Dira 
malkan, bahwa dimedan timoer laoet 
ini tentara Roeslan akan mendapat poe 
koelan besar, hingga mengalami nasib 
boeroek jang seroepa di sektor Suo- 
mussalmi baroe2 ini. 

Dari Muomussalmi diterima kabar, 
bahwa sekalipoen moesim saldjoe, ta- 

ngan hebatnja. Menoeroet kabar pada ' 
sorenja ditanggal 7 Januari antara ke- 

Pengharapan Finland mendapatnja ke- 
menangan di sektor Salla, hingga kini 2 
beloem djoega tertjapai . Pehak Roes- 
lan mendapat perkoeatan jang besar. 
Gerakan Roeslan disektor Salla adalah 
tertoedjoe kepada Kemijaervi dan 
moengkin oentoek mentjapai Rovanie 
UN Aa ea dengan Kemi 
an Torneo dipesisir selata i 

den dan Bidang Mei Pa 
2... Opsir Djerman ke Roesian. 
. Londen, Minggoe (Reuter): 
“ Menoeroet siaran radio dari Peran- 
tjis, maka didapati 20 opsir dari gene- 
rale staf Djerman jang menoedjoe Roes 

ang k toeroet dalam memba- 
Ikan kembali tentara merah. 

    pi perdjoeangan berdjalan teroes de- £ 

doea pehaknja tidak ada kemenangan. F



       
   

  

   

       

      
      

         

         
    
    

        
        

  

(INGGERIS GONTJANG. 

  

M ENTERI Inggeris dalam oeroe- 

'san peperangan, Hore Balisha 

telah meletakkan djabatann)4, boe- 

| kan karena kehendaknya sendiri, teta 

pi ia diberi perintah haloes oentoek 

meninggalkan. kementerian pepera- 

ngan dan diberi perintah poela mMe- 

. megang kementerian dayang, tawa- 

ran mana ditolak oleh Belisha, dgn. 

| alasan, bahwa lebih baik ia kelocar 

' sama sekali daripada memegang lain 

djabatan, sebab ia merasa ikoet tang 

goeng djawab atas kementerian pe- 

perangan sedjak permoelaan perang 

iang sekarang ini. : 

: Tetapi bata bahwa petjatan 

ini, boekan sadja mengedjoetkan Be- 

lisha sendiri, tetapi mengedjoetkan 

poela r@'jat Inggeris seloeroehnja, 

dan hingga pada swat ini beloemlah 

Ya 

         
            

             

  

ti hari Reba pagi djam 10 pagi akan 

'gaimana biasanja tiap kantor baroe. 

ada keterangan jang pasti apa. gerd- 

ngan. sebab-sebabnja Hore Belisha- 

.disepak dari djabatannja itoe. 

Soerat-soerat kabar Inggeris ha- 

'nja menerangkan tentang gemparnja 

keadaan, berkenaan dengan kelocar- 

nja menteri jang dianggap tjakar 

itoe. : S $ 

Sebaliknja, tidak tinggal diam ne- 

geri-negeri lain, lebih-lebih Djerman. 

Menoeroet anggapan Djerman, ke- 

loearnja menteri Belisha ini semata- 

mata hanja taktiek Inggeris belaka 

socatoe manoewvre jang haroes dia- 

waskan oleh Djerman. $ 

Bagi mata Djerman, Hore Belisha 

itoe-ialah seorang wakil segenap 90- 

longan Jahoedi didalam kabinet Ing- 

geris, dan Djerman merasa taadjoeb 

djoega, mengapa djagoan Jahoedi 

itoe dilepas dari. djabatannja. 

Sangat boleh djadi, ada benarnja 

kata orang Djerman, bahwa keloear- 

nja Belisha meroepakan soeatoe mocs 

lihat. ena 
Sebaliknja, meskipoen Belisha ke- 

loear sebagai menteri, dari pehak 

Inggeris sendiri dinjatakan, bahwa 

lantaran itoe sekali-kali tidak me- 

nimboelkan keadaan jang menjebab 

kan koerangnja aksi2 peperangan 

Inggeris, bahkan dengan pimpinan 

tentara Perantjis, Gemalin, akan te- 

roes diadakan perhoeboengan jang 

kekal, meskipoen ganti menterinja, 

jani Oliver Etanley. 
“Tentang hal ini tentoe orang be- 

loem bisa. mendoega, apa gerangan 
sebab-sebab keloearga menteri pepe- 

rangan ini sebeloem menteri Cham- 
berlain memberi keterangan, besok. 
Tetapi ada gandjilnja dalam hal ini, 

karena antara Chamberlain dengar 
Belisha beloem pernah terdjadi per- 
selisihan paham, demikian poela de- 
ngan lain-lain, sedang doegaan orang. 
bahwa dikeloearkannja Belisha “toe 
disebabkan Chamberlain dipengaroe- 
hi oleh beberapa orang jang berpe- 
ngaroeh telah disangkal poela. 

Sangat boleh djadi, bahwa keloear 
nja seorang pemimpin Jahoedi ini 
goena mengkoerangkan, kebentjian 
bangsa Djerman kepada badan kekoe 
asaan Inggeris, sebab orang tahoe. 
bahwa bangsa Djerman sangat ben- 

. #ji kepada segala matjam sifat keja- 
hoedian, baik  dinegerinja sendiri, 

|... macepoen dinegeri lain. 
“Hingga pada sw'at. ini menoeroet 

| anggapan bangsa Djerman, kekoca- 

' tan Jahoedilah jang sebenarnja me- 
“radjalela di Inggeris goena melawan 
. Djerman. 
“ Moengkin, bahwa maksoed Cham- 

| berlain dengan memberi nasehat ke- 

| “pada  Belisha meninggalkan koersi- 
3 nja, salah hendak melenjapkan ang- 
| gapan ini dan soepaja bangsa Djer- 
“mam seloeroehnja tidak. soeka.teroes 

|, disoeroeh berperang oleh pemimpin- 
peminpinnja. | Era SI 
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| L . “Taktiek perang sekarang, memang 
1 sebisa? soepaja didalam negeri moe- 1 soeh bisa timboel gadoeh sendiri. na. 

    

        

    

    
   

Sementara itoe Finland tambah 

       

   

Nama & tambah. tampak njata hendak 
“Ididjadikan sebab oleh negeri-negeri 

“Eropah itoe mendjadi sebab berloe- 
asnja. Inggeris merasa teramntjam ka lau Roes menang, dan Djerman mera 

| 8 terantjam kepoengan djika Pin- 

and menang dengan bantogan Ingge- 
B via Zweden vi Wuaua 

“Perloeasan roepanja  berbajang 

| djoega diselatan, Tong orta 'sondah se 

lesai -bermoesjawarat dengan Itaiia, 

    

  

Poen tentang perhoeboengan Honga- 
ria-Roemmenia dimoesjawaratan. 
“Meskipoen Roes meroepakan moes 
bagi kedoea negeri ini, tetap per 

      
    

         

   

  

              

:doeng tadi. 
menonton film itoe. 

Ibabkan oleh karena toeroennja ke- 

| barang2 oentoek. roemah piatoe Mi- 
' inahasisch. Kinder tehuis, jang ber- 

dietbank. 
Hari Rebo pemboeka- 
an. 

Algemeene Volkscredietbank dikota 
ini soedah mempoenjai gedoeng 'baroe 
jang letaknja di Koningsplein Noord. 
Berhoeboeng dengan itoe, maka nan- 

diadakan pemboekaan jg. opisil, seba- 

, —A— : 

Tidak bisa lagi diperpandjangkan 
harinja. 

Haroes bhoeroe2 
Soedah beberapa malam ini orang 

di Sawah Besar selaloe mempersak- 
sikan keramaian dekat pasar, jaitoe 
digedoeng bioskoop Alhambra, sebab 
Jdisitoe dipoetar film Mesir: Dibela- 
kang lajar. Film ini memang mena- 
tik benar, sampai berdjedjal2 ge- 

Segala bangsa penoeh 

Berhoeboeng dengan akan lekasnja 
berangkat film itoe kelain tempat, 
maka. nanti malam adalah malam 
jang pengabisan, oleh karena itoe si- 
ipa jang beloem melihat, lekaslah 
iatang soepaja djangan menjesal. 
Tidak akan dipoetar lama lagi diko- 
ta ini. 

—0— 

Penetapan ordonnantie. 

Dengan besluit goepernemen di- 
tetapkan seboeah ordonnantie oen- 
toek membatalkan defensie-uitvoer- 
recht selama tahoen 1940, djoega ar- 
tikel 16 dari: Indische Comptabili- 
teitswet tidak lagi berlakoe. 

Dengan besluit goepernemen dite- 
tapkan seboeah-ordonnantie jang be- 
risi oendang2 tentang pemboeroean 
ditanah Djawa dan Madoera. 

Dengan besluit goepernemen di- 
tetapkan satog ordonnantie oentoek 
djak penghasilan 1932 dan menetap- 
merobah dan mengisi ordonnantje pa- 
kan djoemlah -opcenten pada aan- 
slag2 dipemasoekan padjak 1940 dan 
zanslag2 padjak vennootschap, jang 
bersangkoetan dengan waktoe, jang 
berachir. antara 30 Juni dan 1 Ju- 
H. 1940. 

Kl 
Ondernemingsrubberfonds. 

Dengan besluit.goepernemen, bah- 
wa persediaan dari Ondernemings 
rubberfonds, jang didapatnja dari se 
Soran pekerdjaan jang dimaksoed da 
lam artikel le. lid 1, dibawah b. dari 
Crisisrubberordonnantie (Staatsblad 
1933 No. 202 juncto Staatsblad 1938 
No. 672), pekerdjaan jang dikerdja- 
kan “oleh proefstation2 partikelir, 
ocentoek kepentingan ondernemings 
rubbercultuur ditanah Djawa dan 
Madoera, diambil f 10.863,11 seba- 
gian boeat keperloean mengongkosi 
pekerdjaan jang didjalankan 1939. 

Te uan 

Pembesar-pembesar Inggeris 
membeslag soerat. 

Soerat kabar. Nieuwe Rott. cou- 
rant mengabarkan, bahwa pembesar2 
Inggeris membeslag. sebagian soerat2 
jang dibawa kapal ,,Baloeran” pada 
20 October. 

AA 

“ Pendapatan Negeri. 

Pendapatan negeri dalam boelan 
November j.l. ada 46.3 djoeta roepiah 
atau 0.9 djoeta lebih dari pada dalam 
boelan itoe tahoen 1938. 

Dari Januari sampai November 
Ijoemlah penghasilan itoe ada 478,4 
djoeta atau 10.” djoeta lebih dari pa 
da dalam tempo tsb. dari tahoen 1938 
Adapoen hasil jang baik ini dise- 

babkan oleh karena pertama padjak 
dan peroesahaan negeri, jang masing 
masing mendapat 5,4 dan 6,6 djoeta 
roepiah. Poen penghasilan dari mono 
polie dan hasil boemi sedikit naik 
djoega, tetapi golongan matjam2 ada 
sedikit berkoerang jaitoe 4,3 djoeta 
koerang dari pada th. jl. Hal ini dise- 

sentoengan aandeel dalam Javasche 
Bank, Billiton-Mij dan peroesahaan2 
“Sepoer partikoelir. 

2 ig 

Het  Menadoneesch Steuncomite dan 
Minabasisch Kinder Tehuis 

Antara” mengabarkan, bahwa 
Het. Menadoneesch .Steuncomite di 
Djakarta telah mendapat izin dari 
"Resident Betawi mengadakan loterij 

  pat di Kernolongweg No. 10, Ba-       gan Hongaria-Roementa beloe 
ebahan, sedang sementara it 

In. Afghanistan, mena 
jerman gadoeh poela 
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CO, jang banjaknya f 1000... 
2 

lembarnja. Mn 

Tma' Cordesius en Lonen di 
'eghoord, ditoko” Bijenkort” Pas 

Gedoeng baroe Algemoeene Volkscre- 1! 

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

atas 1000. lembar loterij dari 
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Minggoel| 7 4 j 

Senen 8 ..Bajar karan 
Selasa |9|,,Pemandangan" 

Rebo jtof 

Kemis (11 3 

Djoem'at 1 ' 1 

| Saptoe lis Tk     
  

PERHIMPOENAN PELADJAR-PELA- 
DJAR INDONESIA DAN KONGRES 

RAKJAT INDONESIA. 
KING 

Sebab-sebabnja P. P. P. I. Keloear dari 
Kongres Ra'jat Indonesia. 

Kepada ,,Antara” dikabarkan, 
bahwa alasan2 jang memaksa 
PPPI meninggalkan rapat tertoe 
toep dari KRL, ialah: 

I. Gapi soedah beberapa boe- 
lan mengandjoer-andjoerkan ra' 
jat Indonesia oentoek mengada- 
kan aksi Parlement, tetapi pada 
Kongres Rakjat Indonesia, Gapi 
masih beloem siap dengan pro- 
gram van actienja. 

HI. Pimpinan Kongres tidak 
maoce menjelidiki oesoel PPPI 
jang berisi, bahwa anggauta2 
raad-raad jang mewakili Per- 
koempoelan2 jang bernaoeng di- 
bawah pandji2 KRI haroes me- 
ninggalkan raad-raad. 
TI. PPPI menganggap djawa- 
ban pemimpin2 dari Gapi, bah- 
wa. oentoek menetapkan oesoel 
PPPI itoe haroes ada kepoetoe- 
san dari Kongres Partei2 Politik 
masing tidak memoeaskan, oleh 
karena pemimpin2 itoe soedah 
mengandjoerkan tjita2 ,,Indo- 
nesia ber-Parlement” dirapat 
oemoem, zonder poetoesan Kong- 
res Partei2 terlebih doeloe. 
IV. PPPI berpendapatan, oleh 
karena pemimpin2 itoe soedah 
menggoenakan -oeang dari per- 
koempoelan2. dan rakjat goena 
mengadakan-aksi, sedang rakjat 
menoengzoe boeah dari pengor- 

    
  

banan hartanja, pemimpin2Rnja 
haroes “menerangkan poela apa 
jang akan iakorbankan. 
Dari sebab 'terseboet dia- 

1 PPPI mengang- 
gap tidak perloe berbitjara lagi 
dirapat KRI, dimana pemimpin2 
nja tidak dapat menanggoeng 
djawab atas perboeatannja itoe 
Perloe diterangkan, bahwa keloe 
arnja PPPI dari Kongres Rakjat 
Indonesia I, tidak berarti PPPI 
mengoendoerkan diri dari Badan 
KRI. Lain dari pada itoe, oleh ka 
rena KRI 4 soedah memilih PPPI 
sebagai anggauta Kommissie K. 
RI. jg. oleh pimpinan Kongres 
tidak dioemoemkan maka P.P.P.I. 
akan meminta keterangan sebab 
apa tidak dioemoemkan. 

Lebih landjoet PPPI sedia oen 
toek memberikan. pertanggoe- 
ngan djawabnja dirapat oemoem 
berhoeboeng dengan tindakan- 
nja. $ 

: ena 

Anggaran Belandja Negeri 
: “'tahoen 1941. 

Oleh karena sekarang soedah wak- 
toenja oentoek mengadakan persedia 
an2 goena menjoesoen anggaran be- 
Jandja negeri (Jandsbegrooting) ta- 
hoen 1941, maka pemerentah telah 
menjampaikan toelisan kepada kepa 
la2 departement dan dienst2 jang ber 
sangkoetan, dengan menetapkan ga- 
ris2nja begrooting itoe. 

Toelisan itoe sebagai biasanja ba- 
roe dalam rentjana ketjil sadja, dan 
'sembojannja poen goena tahoen de- 
nan: sederhana! Segala pengelocasan 
dalam dienst2 akan diteliti sekali, ka 
rena akan diadakan tidak banjak. 

TE maa O— 

| | Kapal O!denbarneveld. 
| Kapal ,,0ldenbarnevelt” pada 16 

Jan. ditoenggoe kedatangannja di Sa 
bang, 17 Jan. di Belawan dan 20 Jan. 
di Tandjoeng-Prioek. 

2 Moehamadijah. 
Sebagaimana telah di oemoenikan 

didalam soerat chabar ini, Moeham- 
madijah Tjb:. Betawi bhg. Tabligh 
telah melangsoengkan ,,Pemboekaan 

hammadijah Kramat 93 dengan men- 
dapat perfiatian jang memoeaskau 
Maka dapat kita memberi kesimpoe- 
lan dari Pembitjara2 jang telah me- 
'ngoepas pandjang lebar dari Agenda 

| Agenda: jang tertjantoem Sialuk 
Programma ialah : 
le. Moehamma 

.. bhg Tabligh setelah menjilami 
tahoen 1988 

  

   

      

   Pu 
    sarbaroe dan sepeda (prijs no. 2) di 

| toko Sneep Noordwijk. 4, 

“at Va ua Le ' 

'Oemmat dan Agama, Islam, 'ma- 
ka Tahoen 1940 ini akan lebih 

Tabligh tahoen 1940 di H.I.S. Moe- 

“Inan jang soedah diterima 

dijah  Tjb: Betawi 1 

dan merasai.beban |' 
“terhadap kepada 

MA Ni Laga aa PELAN NAN. 

Giat dan pesat lagi, dan mem- 
perbaiki apa2 jang beloem sem- 
poerna. 

2e, Islam, adalah Igama jang sesoe- 
tji-soetjinja jang dapat mem- 

| perdamaikan segala kesoelitan 
jang bagaimana poen djoega. 
Kepertjajaan atawa keimanan 
adalah satoe poko' jang memba- 
wa keichlasan pekerdjaan terha- 
dap kepada Masjarakat, w tau 
bagaimana berat dan rintangan 
jang menimpah bagi diri manoe-: 
sia. 
Tindakan kita sebagai Oemmat 

, Islam, moestilah kokoh didalam 
ke Islamannja, tegoeh ke iman 
nannja dan djoedjoer didalam 
segala hal, nistjaja Allah akan 
memberi ke bahagiaan didalam 
Doenia maocepoen di Achirat ke- 
lak. 

Setelah itoe maka diberi kesempa- 
tan seorang tamoe  Hadji Yap A 
Siong Islam Tiong Hoa berbitjara, 
sebagai mengenalkan diri kepada ha- 
dirin dan mentjeritakan tentang pei- 
djalanan beliau dari Medan ke poelau 
Djawa dan mentjintakan soedah be:- 
djalan kita satoe setengah ” tahoen 
semata - mata ialah — mempropa- 
gandakan Agama Islam terhadap ke- 
pada orang2 jang tidak berigama Is- 
lam. 

Tabligh ditoetoep poekoel 12 ma- 
lam. : 

3e. 

4e. 

—0— 

Kongres P.S.LI. ke XXV di Sriwidjaja. 
Dari tanggal 20 sam 
pai 28 Januagi 

Antara” mengabarkan, bahwa 
Kongres Partei Sjarikat Islam Indo- 
nesia jang ke XXV akan dilangsoeng 
kan dikota Sriwidjaja (Palembang) 
dari tanggal 20 sampai tanggal 2€ 
Januari 1940, bertempat  dihalamar 
BPP Islamijah. 

Programma Kongres: 
1. Receptie, hari Saptoe malar 

Minggoe tanggal 20-21 Januari '40 
bertempat di BPP Islamijah moela: 
djam 9. 

2. Rapat Oemoem, bertempat d' 
BPP Islamijah, moelai djam 9 padz 
hari Minggoe malam Senen tangga: 
21-22 Januari '40. ? 

3. Rapat tertoetoep I, bertempat di: 
BPP Islamijah, moelai djam 9, pada 
hari Selasa malam Rebo tangga! 
23-24 Januari '40. 

4. Rapat tertoetoep II, bertempa! 
di BPP Islamijah djam 9, pada hari 
Kemis malam Djoem'at tanggal 25-26 
Januari '40. 

5. Rapat oemoem, bertempat d' 
BPP Islamijah, moelai djam 9, padz 
hari Minggoe tanggal 28 Januari '40 

6. Malam perpisahan, bertempat di 
BPP Islamijah djam 9, pada har: 
Minggoe malam Senen, tanggal 28-25 
Januari '40. 

La 
DOENIA B.B. 

Dari Balai Poestaka disampaikan 
oeraian seperti berikoet: 

Pemerintah telah memadjoekar 
rantjangan beslit gepada Volksraad 
oentoek menambah belandja Neger 
tahoen 1940. Rentjangan itoe pen: 
ting bagi kaoem B.B. Boemipoetera 
'Menoeroet Lampiran . Keterangar 

rantjangan itoe, sebagian B.B. Boemi 
pvetera di Djawa dan Madoera ba: 
njak menanggoeng oetang. Hal mer 
basmi keadaan jang demikian itoe 
soedah kerapkali mn boeak 
pembitjaraan dan pertimbangan. D: 
lam Volksraad perkara itee ada djoc 
ga  dibitjarakan misalnja waktoc 
memperbintjangkan rantjangan be- 
landja negeri oentoek tahoen 1933 
Dari pihak Pemerintah diterangkan 
waktoe itoe, bahwa Pemerentah da- 
pat membenarkan tjita-tjita oentoek 
mentjari ichtiar akam melepaskan 
amtenar itoe dari tjengkeraman oe: 
tang. Ka 

Tetapi Peaan hal itoe ialah 
teroetama pekerdjaan orang jan 
tersangkoet sendiri. Karena aa al 
adalah pekerdjaan jang baik di- 
kerdjakan oleh serikat sekerdja, de- 
ngan mentjari djalan jang baik, soe 
paja anggota-anggota 
mereka mempoenjai p 

   
   
     

    

     
      

     

     

dalam hal itoe dan bahwa mereka 
haroes selaloe ingat akan kewadji- 
ban itoe. 3 

Meskipoen demikian, Pemerintah i- 
ngat djoega, bahwa B.B. Boe 
ra mempoenjai kedoed jang choe 
soesnja dinegeri ini, karena i Ya 
noeroet pendapat Pem: 
keperloean oemoem, pe 
adakan tindakan dari p: 

     
         

            

  

€ djoega di- 
hegeri.    

   

  

      

         

   

"| djalan jang baik bagi Pemerintah oene toek memberi bantocan. Dalam men- 
tjari  djalan itoe, Pemer Itah banjak 
mempergoenakan soerat2 permoho- 

nja dari Per 
Uur Boemipoe 
g soedah di 

'an bagi soe- 

    
        

    

   

'himpoenan Pegawai Be: 
:htera dan boekoe siaran 
“siarkan sebagai keterai 
rat permohonan itoe, 4 

Sesoedah mengadakai 

      
    
   
   

    

   
     

     
Negeri me 

  

pie 

5 “ #9 pero Sal RA) 

hgan itoe, . Pemerintahpoe asaf, | 
sentoek kebaikan perdjalana: ' peme 

  3 

'ngadakan tindakan, oentoek semen- : 

hoeloe, oentaek membesar-besarkan 
nafsoe membasmi keadaan jang boe 
roek itoe diantara amtenar B.B. Boe 
mipoetera. Menilik keadaan sekarang 
menoeroet pendapat Pemerintah, dja 
lan jang sebaik-baiknja ialah djalan 
terseboet ini. Semoea amtenar B.B. 
Boemipoetera jang perloe sekali men 
dapat pertolongan oeang, akan diberi 
kesempatan memindjam oeang kepa- 
da Algemeene Volkscredietbank oen- 

.toek membereskan oeroesan penghi- 
doepannja dengan perdjandjian jang 
enteng. Kesempatan itoe akan berla- 
koe selama waktoe jang masih akan 
ditetapkan nanti. Sedapat-dapatnja ' 
akan dioesahakan, soepaja orang jg 
tersangkoet selama-lamanja tidak 
akan moengkin lagi terdjerat oleh oe 
tang sebagai dahoeloenja. 

Berapa  hebatnja perkara oetang 
itoe tidak diketahoei dengan  njata 
Hal itoe ada djoega mendjadi sebab. 
maka tindakan jang akan ditetapkan ' 
oentoek membasmi perkara oetang 
itoe, mesti dianggap pertjobaan sa- 
dja. 

Pemerintah soedah mendapat per 
setoedjoean dengan Directie Alge- 
meene Volkscredietbank. Oentoek se 
mentara waktoe Directie terseboet 
soeka menjediakan f 1.500.000.— oen 
toek melepaskan amtenar B.B. Boe- 
mipoetera seorang-seorang dari tjeng 
keraman oetang, asal Negeri ber- 
Jjandji soeka menanggoeng 1070 da- 
ri semoea oecang jang sedang dioetang 
kan nanti kepada amtenar itoe. Tang 
goengan itoe tidak akan lebih dari 
f£ 150.000,—. 

Boleh tidaknja seorang amtenar 
diberi bantoean jang aenusxian, ada 
wdendjadi pertimuangan reslagat ge- 
weSt tempat amtena, itoe, seaang re 
siaent 1roe akan mendapat penera- 
ugan dalam hai Itoe dari poepawi jang 
aua Mendjadi sep amtenar jang mIn- 
va pantocan itoe, 

Soepaja Negeri sedapat-dapatnja " 
djangau menaapat keroegian, uenaak 
sdil UzadaKan aLveran jang demikian 
al, Harta benda orang jang henaak 
wemindjam  ocang Gauri ALger 
vOiksereuetbank itoe, her 
menajadi tanggoengan djo 
amtenar itoe uengakiah ing 
ussoeransi, sehingga oetan 
aKan terbajar Gjucga, kaiau 
coeiah Mati sebeioem oetan 
iGenas. Lain dari pada ito 
iah poeia ditetapkan, bahwa 
itoe haroes divbajar denga 
memotong gadji amtenar itoe 
tiap boelan. 5 

Hal djaminan terseboet diatas 
moengkin membawa keroegian oeang 
pagi Negeri, karena itoe hai itoe hen 
gakiah diatoer dalam rantjangan be 
iandja Negeri, sebab itoe perioelah 
mengadakan post oeang voor memo- 
“1€ Galam rantjangan belandja Nege- 
fi 

—i Jaman 

Communigue dari Sec. Gapi. 
ara" 

dah diseboet dimalam resepsi KRI, 
maka jang mengadakan moment-ac- 
tie Indonesia Berparlement ada lagi 
20 tempat jang mengirim pemberian- 
tahoe kepada Secr. GAPI. “ 

Tempat-tempat itoe ialah: Taba- 
nan dikoendjoengi 500 orang, Mem- 
pawah (Kalimantan Barat) 1200 
orang, Toeban djoemlah pengoen- 
djoeng rapat tidak seboet Balikpa- 
pan 1500 orang, Kediri 300 orang: 
Batang Toeroe (oleh Gerindo) 500 
orang Kotaboem: 300 orang, Koto- 
nopan (oleh Perindra) 2200 orang: 
Sibolga“ 1000 orang:  Tjibeber"400 
orang Kotaboemi 300 orang: Kota- 
Amoentai 400 orang: Klaten 600 org 
Pontianak 1800 orang: Binginteloek 
nopan (oleh Parindra) 2200 orang: 
820 orang dan Gorontalo 2600 orany. 
Rapat-rapat di Tasikmalaja dan di 
Natal (Tapanoeli) diboebarkan. 
ian 

Jang mengadakan rapat sampai 
sekarang soedah lebih 110 tempat se 
dangkan jang mengoendjoengi rapat 
itoe adalah djoemlah orangnja lebih 
dari 100.000 orang. (Antara). 
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DITJARI 
oentoek teroes bekerdja: seorang 
Mantri-verpleegster jang berdiploma 
Soerat2 lsmaran soepaja dialamat- 
kan kepada: 

. Nereeniging nZlekenverpleging 

TP Tjepoe?   

tara waktoe sebagai pertjobaan da- 

Selainnja tempat-tempat jang soe 
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. PLAN 4 TAHOEN. 
ea peroesahaan s.k. harian 

da, Tionghoa, Indonesia dll.) 
| waktoe ini menghadapi kesoe- 

AN. ri-hari haroes ,,repot” 

pasal ke 5 Disamping harga ting- 
(m ama makin tinggi) soekar 

dapatnj enggoehpoen — semcca 
Barra dengan kontan dan ada 
ontrak poela. Hanja berkah perha- 

tian baik dari sidang pembatja dan 
adverteerder, maka perdjalanan plan 
4 tahoen "bisa langsoeng. Dari hari 

   

     
   

   

   
   

  

” serta ,,Pembangoen” 

bruari 1940 semoea perobahan jang 
'kita kehendaki boeat sebagian besar 
'soedah selesai.  Oentoek berdjaga- 
djaga, soepaja plan 4 tahoen itoe ti- 
dak mendapat rintangan, bersama 

“ini kita meminta bantoean para pem 
'batja dan adverteerder -beroepa...... 

. 1, Soedilah beroesaha sekoeat moen 
kin, soepaja djangan sampai ada 

“toenggakan. Dan kalau ada toeng 
gakan, soepaja lekas lekas diloe- 
nasi. 

“2. Soedilah membantoe kita dalam 
oesaha kita menoedjoe bertam- 
bahnja djoemlah pembatja ,,Pe- 
mandangan dan . Pemba- 
ngoen”. Kalau  satoe  abone 
lama soedi mentjarikan satoe 
abonnee baroe, baik boeat ,,Pe- 
mandangan” sadja maoepoen boe 
at ,,Pembangoen” sadja (apalagi 
boeat kedoea-doeanja), kita soe- 

dah berbesar hati. Sedikit boeat 
Toean, banjak boeat kita. 

Gotong-rojong menoedjoe harian 

.Pemandafigan” dan  minggoean 

'Pembangoen” jang moerah harga- 
nja tetapi mahal isinja! Ini hanja bi- 

sa diwoedjoedkan kalau djoemlaa pen! 

batja diperbanjak, lebih banjak dari 

pada jang soedah soedah. : 

Atas bantoean Toean sebesar itoe, 

sebeloem dan sesoedahnja kita meng 
toerkan terima kasih banjak. 

Dakopenan DIREKSI 
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'Rapat Boendo Kandoeng. 

Dengan dihadliri oleh kira2 180 o- 

1 rang kaoem iboe jang berasal dari 

Ya Minangkabau, kemarin telah dilang- 

soengkan rapat Boendo Bandoeng. 

me Pada rapat ini Voorzitter M.B.M. 

H3 T.K.A.A.M. membitjarakan adat Mi- 

4 nangkabau jang bersangkoetan de- 

1 ngan kaoem iboe. Digambarkanlah 

  

'kehari isi dan techniek ,,Pemanda-'f DEA . 
. kit m moeanja disoesoen berbaris. 

perbaiki. Insja'Allah permoelaan Fe- | 

  betapa besar erti iboe dinegeri itoe 

Gan betapa penting kedoedoekannja. 

Poesaka gelar dan harta benda di- 

dapat dari ketoeroenan iboe sedang- 

kan” socara jang dibawa 'kerapat 

“ol&h penghoeloe2 adalah soeara ka- 

72 oem iboe poela. Se 

Pada jang hadlir diberi kesempa- 

tan oentoek mengemoekakan pera- 

sain2 hatinja terhadap pada adat di 

# sana, perasaan2 mana akan disampai- 

kan oleh Rkj: Datoe' Toemenggoeng 

pada Congres Boendo Kandoeng jang 

Y. #kan diadakan oleh M.TK.A.A.M. 
23 .di Soematera Barat pada tahoen ini. 

3 Rkj. Dt. Toemenggoeng adalah men- 
djadi algemeene leidster dari Cong- 

res. 
KN Oesoel2 jang dikemoekakan ialah: 

# IL. 1. Soepaja diizinkan gadis Minang: 

1 kabau dari satoe negeri kawir 

: dengan laki2 dari lain negeri 

Dengan djalan demikian akar 
agak loeas lapangan perkawinar 

boeat kaoem iboe di Minangka- 

bau. 
Soepaja pemoeda2 dinasihati o- 

  

13 4 kawin dengan “bangsa Huropa 
3. dan lain-lain. 
Ht Soepaja perkawinan djangar 

: terlampau dipengaroehi oleh fa- 
Ka, milie kedoea belah fihak. 
1 Oesoel2 'ini akan dikembsekakar 
$ ". pada Congres jang terseboet. 
1 Poekoel 5 sore rapat ditoetoep o- 
? I&h Rkj: Datoe Toemenggoeng. 

  

Berita P.T.T. 
Telegram partikelir ke'Birma di 

$ bolehkan ' memakai code a.b.c- dar. 
te P.e.t, | 
134 Perhoeboengan telegram dengar 

Nieuw-Zeeland haroes memakai co- 
de seperti code telegram kekeradja- 
an Inggeris. 

  

IM holehkan memakai code lebih dari 
3 SG satoe. : 

Padjak sepeda 1940. 

TN | Harga padjak sepeda tahoen 1940 
, “dalah f 1.— (satoe roepiah). Oentoek 
(#0 memberikan kemoedahan kepada 
Li Ta kantor - kantor atau paberik, maka 
Tg bajaran padjak itoe boleh dilakoekan 

dalam kantor atau paberik tsb. 
Oleh karena pemasangan penning 

sepeda itoe adalah pekerdjaan ge- 
3 f .meente sendiri, maka pegawai ge- 
2aai mecnte akan datang kekantor atau 

paberik itoe oentoek memasangnja. 
Sjarat2nja seperti dibawah ini: : 

5 1. Permintaan soepaja penning se- 
pra peda itoe dipasang dikantor jang 

b mempoenjai, sepeda bisa disampai 
kan tjoema Sala boetan JAMUN 

£ dan dengan djalan telpon kepada 

leh njinjih mamak tentangar. 

Telegram boeat Inggeris tidak di- 

Tjara2 membajarnja 

     ERA LA LS 
Tr xp 

kantor gemeente ontvanger (WI. 
2139). Didalam pembitjaraan itoe 
akan ditetapkan djam jang sebe- 
narnja oentoek memasang pen- 
ning tadi. 

2. Soepaja permintaan itoe bisa di- 
loeloeskan, maka sepeda jang 
akan dipasangi penning itoe 
djoemlahnja paling sedikit ialah 
50 (lima poeloeh).. 

3. Sepeda2 jang akan diberi penning 
itoe soedah mesti disediakan se- 
moeca pada waktoenja jang soe- 
dah ditetapkan dan sebisa2 se- 

. Djoemlah oeang goena pemasa- 
ngan penning itoe soedah haroes 
dibajarkan kepada pegawai ge- 
meente jang memasang penning 
tadi, sebeloem pemasangan pen- 
ning itoe dilakoekan. 

5. Dalam pembitjaaran dan telpon ta- 
di, mestilah diseboetkan nama dan 
pekerdjaan orangnja, jang akan 
membajar oeang - penning itoe 
nanti kepada pegawai gemeente 
jang akan melakoekan pemasa- 
ngan penning nanti. Pemasangan 
itoe adalah dalam. tanggoengan 
pegawai tsb. Hn 

———— 

Repotan sorsoe. 

Dari “tanggal 29. De: 
een ber.1939 sampai 
4 Janu ari 1940. 

Il. Mohd. Ali b. Abdoeldjalil, Kalibata 
Lt. agoeng klas 4. 

2. H. Achmad b. Tabiih, Mampang 
Teg. Parang klas 3. 

3. Boerd. ,,De Friesche Terp”,- Laan 
de Riemer klas 1. 

4 2 Aboelmadjit, Pela - lama klas 

5. H. Mohd. Chair, Koeningan klas 2 
9. Aa Mamp. Teg. Parang klas 

klas 2. 
71. H..Djaeni, Mamp. Teg. Parang 

klas.2. 
3. H.“ Entong, Mamp. Teg. Parang 

klas 2. 
9. H. Mesir, Djati Padang klas 3. 
10. H. Abdoerachim Nanoe, Mamp. Teg 

“ Parang klas 2. 
li. Oesman, Kampong Rawa klas 3. 
12. Asmawi, Mamp. Prapatan klas 2. 
13. H. Noekin, Koeningan klas 2. 
14-H. Amsir, Mamp. Tg. Parang tjam- 

poer air. 
15. Sarmili b. Midi, Kalibata Lt. agoeng 

klas 2, 
16. Ashari, Koeningan klas 2. 
17. Mohd. Ali Beri, Kalibata Lt. agoeng 

». klas 300. | : 
18. H. Abdoelloh Piatoe, Mamp. Teg. 

Parang klas 2. . 
19. H. Soaib, Kemang klas 4. 
20. H. Amat b. Entong, Mamp. Teg. Pa 

rang klas 2. 
21. H. Achmad b. Tabiih, Mamp. Teg. 

Parang klas 2. : 
22. H. Mohd. b. Tobri,'Mamp. Teg. Pa- 

rang klas 2. | 
23. H.. Abdoerachhim Piatoe, Mamp. 

Teg. ghrang klas 3. 1 

'Madrasah Aisjiah. 
Groep Kemajoran. 

Selamaboelan December '39 Comi- 
t€ Madrasah terseboet terima derma 
dari: $ 

Nj. St/Amar f 5—,  Nj. Rodiah 
f1-—, Nj. Loeat f0.50, Nj. Djamilah 
f2 Zeinab Pane f 0.50, Nj. 
Bandjar $- 1.—,  Nj. Maemoenan 
f 0.20, Njt Rosani f 0.25, Nj. Rodiah 
Datoek f 0.505 Zaenoedin f 0.25, Nj. 
“R.A. Soewito f 0.50, Nj. Soepiah 

f 0.50, Ne Maesari f 0.50, t. Loeat 
f 0.50, t#Herman f 1.—, t. Moesa 
Pen ah F rmantsah f 2.—, t: Kari- 

i .50,t. Soejoto, f 0.25, t. Soe- 

  

    

     

    

   

    

roso f-0.25, t. Soeto f 1.—. 
A.n. Comite kami membilang di- 

perbanjakterima kasih, moedah-moe- 
dahan tertjapailah tjita-tjita kami 

ikan sekolah terseboet dalam 

  

  

  

   

      

      

    

an oemoem Perpindo. 
rkan oleh ,,Antara”) 

Pergerakan Pemoeda 
Indonesia. 

Pergaboengan ini bernama perpoesa- 
tan Pergerakan Pemoeda Indonesia, di 
singkat. Perpindo didikan pada 
h.b. 25 Desember 1939 djam 1.40 me- 

| nit siang oleh Kongres Pemoeda In- 
donesia III (Commissie tidak dapat 
mentjari nam: 
da Bon MN Te dam 

' asal 2. Dagar:   
      

Meninggikan deradjat noesa dan 
bahgsa Indonesia, menoedjoe kepada 

kemoeliaan Tn 

  

a
m
a
 

  

Fasal 2. Maksoed dan toedjoean ' 
a Perpindo bermaksoed menyoesoen 

barisan pemoeda Indonesia dari 
pada pergerakan2 pemoeda Indo- 
nesia dengan mengambil sikap dan 
beroesaha bersama-sama. 

b. Sikap neutral terhadap Igama. 
c. Tidak mendjalankan politiek. 

Fasal 4. ' Oesaha. 

a. Mewoedjoedkan Kongres Pemoeda 
Indonesia dan Pergaboengan Pe- 
moeda (Perda). 

Mendirikan Centrale Jeugdraad. 
c. Mendirikan Studie-Commissie. 

d. Mendirikan centrale lichamen jang 
dipoetoeskan dalam kongres. 

d. Melakoekan pekerdjaan social. 
Memadjoekan keboedajaan Indone- 
sia. 

e
n
 

g. Menerbitkan Madjallah sebagai lijfs 
blad sekalian Pergerakan Pemoeda, dan 

menoelis karangan jang berman- 
faa'at. : 
h. Dan lain2 oesaha jang ta' melang- 

gar gar oendang2 dan kesopanan 
cemoem. 

Fasal 5. Anggauta. 
a. Jang boleh masoek mendjadi ang- 

gauta Kongres Pemoeda Indonesia 
2 Perda (Pergaboengan Pemoe 
da). 

b. Jang boleh mendjadi anggauta Per- 
da hanja perkoempoelan pemoeda 
Indonesia jang mendjoendjoeng 
tinggi deradjat noesa dan bangsa 
Indonesia  menoedjoe kepada ke- 
moeljaannja. 

Fasal 6. Perhentian anggauta. 

a. Permintaan sendiri dengan alasan 
jang sjah. $ 

b. Diperhentinkan. 

Fasal 7. Madjelis pemimpin. 
a.. Madjelis Pemimpin terdiri dari P.B. 

-P.B. pergerakan pemoeda Indone- 
sia. 

b.. Madjelis Pemimpin haroes membe- 
rikan pertimbangan kepada secre- 
tariaat tentang segala oesaha pe- 
kerdjaannja. . 

c. Madjelis Pemimpi# berhak memba- 
talkan segala kepoetoesan kong- 
res jang bertentangan dengan azas 
dan toedjoeannja salah satoe ang- 
gauta. : 

d. Oesoel dari dalam satoe Pengoeroes 
Besar oentoek membatalkan poe- 
toesan sebagai terseboet dalam fa- 
,sal 7 sub c haroes diterima oleh ma 
djelis.# : 

Fasal 8. Soesoenan Secretariaat. 
Secretariaat terdiri dari: 

a. Secretaris I. 
b. Secretaris IL. 
c. Penningmeester dan beberapa ang- 

gauta oentoek mendjadi kepala da- 
ri Badan Pengawas oesaha, jang di 
pilih oleh dan didalam Kongres Pe 
moeda Indonesia. 

Fasal 9. Kongres. 

3 tahoen sekali diadakan Kongres. 
Didalam Kongres secretariaat mem 
berikan verslag tentang pekerdjaan- 
nja dan keadaan kegeangan. 

S
T
 

c. Kongres hanja dapat mengambil ke 
poetoesan jang sjah djika 2/3 dari, 
pada “djoemlahnja anggauta jang 
hadlir menjetoedjoeinja. 

d. Pimpinan Kongres dipegang oleh 
Secretariaat Oemoem dan dimana 
perloe boleh memilih salah seorang 

“ dari Kongres. . 

e Fasal 10. Hal socara. 
Tiap Perda jang beranggauta 2 — 5 
mempoenjai 1 soeara, 6 — 19 mempoe 
njai 2 soeara, 11 — 20 mempoenjai 3 
soera, dan lebih dari 20 mempoenjai 4 
soeara. : 

Fasal 11. Penghasilan. 

Penghatsilan terdapat dari pada: 
a. loeran dari anggauta2. 

b. Sokongan. 

c. Penghasilan senditi jang halal 
d. Sokongan jang ta" mengikat lahir 

bathin. Pa 

bu Fasal 12. Perwakilan, 
Tg NG 

2 

pindo diwakili oleh secretariaat. 
a singkatan lain dari pa- |“ “Didalam dan diloear hoekoem Per- 

“Jani ter eng kepada erakan   
  

1 Wil 3 sa 

SETAN emoeda2 Indonesia. 
ln rs 

me
m 

n
g
,
 

  

  

TIMOER DJAOEH. 

PERHOEBOENGAN DJEPANG-AME- 
RIKA MASIH TETAP SOELIT. 

“Pemerintah Centraal jang baroe. 

Tokio, 7 Jan. (Tr.-Ocean): 
Menoeroet orang2 jang tahoe, . per- 

moesjawaratan jang terachir sekali an 
'tara wakil2 pemerintah Djepang de- 
ngan Wang Ching Wei menjebabkan 
terdapatnja kata-sepakat tentang plan2 
jang berkenaan dengan pembentoekan 
Pemerintahan Centraal baroe boeat 
Tiongkok Oetara dan Tiongkok Te- 
ngah. 

Kalangan itoe berpendapatan, bah- 
wa sjarat2 boeat membikin berlakoe- 
nja Pemerintahan Centraal itoe dalam 
beberapa pekan ini akan diatoer, ja'- 
ni jang berkenaan dengan Nanking dan 
Peking. 
Ka 

Nasib Kabinet Abe. 

Tokio, 7 Jan (Tr.-Ocean): 
Orang2 dari kalangan politik di- 

sini mempoenjai pendapatan, bah- 
wa nasib Kabinet Abe akan men- 
dapat kepoetoesan selaat2nja pa- 
da pertengahan boelan Januari ini. 

zK 

Lebih djaoeh didengar kabar, 
bahwa 'Marinemin Yoshida pada 

hari  Sabtoe 'j.l. telah mengadakan 
pertemoean lama dengan perdarta 
menteri Djepang goena mendapat 
keterangan betapa pendapatannja 
tentang keadaan kabinet jang se- 
karang ini, mengingat kepada oe- 
dara-oedara jang makin lama ma- 
kin bertambah tidak soeka kepada 
kabinet Abe itoe. 

Soerat kabar ,,Tokio Asahi 
Shimbun” menerangkan, bahwa 
langkah Marinemin ini tidak ha- 
nja menarik perhatian orang2 da- 
ri kalangan episil, tetapi djoega 
menarik perhatian oemoem, kare- 
na sampai dewasa ini Marinemin 
tidak pernah menjatakan perasa- 
annja terhadap kesesatan2 jang di 
lakoekan oleh kabinet-Abe itoe. 

Bagaimana sikap Amerika sesoedah 
26 Januari. 

Tokio,7 Jan (Tr.-Ocean): 
Oleh karena hingga sa'at ini Peme- 

rintah Amerika tidak memberi djawab 

atas oesoel Pemerintah Djepang soepa 

ja antara Djepang dengan Amerika di 

adakan perdjandjian sementara wak- 

toe sesoedah tiba tanggal 26 Januari 

(sa'at poetoesnja perdjandjian dagang 

Amerika-Djepang), maka menoeroet Ss. 

k. ,Tokio Asahi Shimbun”, maka No- 

mura mengatoer pertemoean baharoe 
dengan ambassadeur Amerika Grew, 

soepaja bisa menentoekan apa jg. di- 

maksoedkan oleh Washington sesoe- 
dah laroet tanggal 26 Januari itoe. 

x 

Orang2 dari kalangan ekonomi Dje- 
pang berkejakinan, bahwa mengingat 
kepada tindakan Amerika jang moen- 
doer madjoe itoe, tidak boleh tidak 

akan timboel zaman zonder perdjandji 
an terhadap perhoeboengan dagang an 
tara Amerika dengan Djepang. 

Terhadap permoesjawaratan antara 
Nomura dengan Grew, maka s.k. ,,Shim 
bun” itoe menerangkan poela, bahwa 
Menteri Oeroesan Loear Negeri “Dje- 
pang akan menaroehkan sjarat-sjarat 
terhadap kepada ditjaboetnja larangan 
laloe-lintas di soengai Yangtze, lagi 
poela perloe membitjarakan soe-al oe' 
moem jang berkenaan dengan hak-hak 
bangsa Amerikan di Tiongkok. 
  

Fasal. 14. Hal lain2. 

Segala hal2 jang tidak tertera dalam 
Peratoeran Oemoem dipoetoeskan oleh 
Madjelis. Pemimpin dan diatoer di da- 
am Reglement van Or- 
de. 

Bapa 

AMBARAWA. 

Rapat B.I.G.M. 

Pada. rapat jang diadakan di Amba- 
rawa oleh Bond Inheemsche Gepensi- 
onneerde  Militairen (B.LG.M.), jang 
dikoendjoengi oleh koerang lebih 500 
orang diambil poetoesan, bahwa sele- 
kas2nja akan diambil tindakan, soe- 

paja dipoelangkan oleh Goebernemen 

Poetoesan ini diambil, sehabisnja 

a pengoerangan pensioen terseb 
poelangkan oleh" bern 

Hg     Ha 13. Hito pakan pinta 
koeatkan kas fonds Baloe, jang kelak 

didirikan, 3 SUK 

  

KABAR TONTONAN. 

ALHAMBRA . SAWAH BESAR 
Behind the Curtain. 

w 
: Rx 

RIALTO SENEN. 
Flash Gordon trip to Mars ke II. 

ak 

THALIA MANGGA BESAR. 
All Guiet on the Western Front. 

KR 

CINEMA ORION GLODOK. 
Judge Hardy's Children. 

  

Berhoeboeng dengan perajaan bin- 
tang Militaire Willemsorde di Ban- 
doeng, empat orang dari tjabang Am- 
barawa, jang memegang bintang ini, 
pergi nanti kesana sebagai oetoesan 
Ambarawa. 

— 2 o— 

BODJA. 
Loerah meratjoen kawan sekampoeng. 

Akibat 
rah. 

Kita menerima chabar, bahwa loerah 

Tampingan dibilangan Bodja ditahan 

oleh polisi, sebab ia disangka mera- 

tjoen seorang pendoedoek desa Tam- 
pingan djoega. Selandjoetnja dikabar 

kan, bahwa loerah tadi dan korban pe 

ratjoenan toe doeloe2 ada sahabat 

kental. Ketika pemilihan loerah, orang 

jang ditahan itoe mendapat bantoean 
besar dari korban itoe. Dia berdjan- 

dji memberi djoemlah jang besar pada 
pembantoenja, djika ia terpilih mendja 
di loerah. Akan tetapi sehabisnja pe- 
milihan loerah tadi merasa tidak koe- 
at menepati djandjinja dan kemoedian 
dia merasa lebih baik merajoeni ka- 
wannja itoe. 

pemilihan Loe- 

  

  

  

  

Rapat oemoem Komite Aksi Parlement 
Indonesia. 

Ditoenda karena ban 
prt. 

Antara” mengabarkan, bahwa ber 
hoeboeng dengan bandjir jang maha 
hebat, rapat oemoem aksi Parlement 
Indonesia di Bingin Teloek Rawas 
(Palembang) tak dapat dilangsoeng- 
kan pada hari jang telah ditentoe- 
kan. 

Walaupoen pada tanggal 24 De- 
cember '39, kota Bingin masih teren- 
dam air bandjir, akan tetapi roea- 
ngan Pergoeroean Ra'jat dimana a- 
kan dilangsoengkan rapat oemoem 
tsb. telah penoeh sesak, sehingga ke 
koerangan tempat, jang mana menje 
babkan banjak orang2 jang terpaksa 
poelang kembali. Jang hadlir k. 1.820 
orang, sementara kaoem poetri poen 
banjak jang hadir. Djam 8.30 rapat 
diboeka oleh t. H. Maljan dan ke- 
moedian laloe membitjarakan ten- 
tang sedjarah pergerakan Indonesia 
dari sedjak Boedi Oetomo sampai la- 
hirnja Gapi. 

Toean Zaikadir, sebagai pembitja- 
ra jang kedoea membatjakan pedato 
nja toean Soekardjo Wirjopranoto 
jang disamboet dengan applaus jang 
ramai oleh poeblik. 

Kemoedian pimpinan diserahkan 
pada toean Zaikadir, karena toean 
H. Maljan akan membitjarakan ten- 
tang soal Indonesia dibandingkan de 
ngan loear negri. 

Ketika kesempatan diberikan pada 
hadirin oentoek berbitjara, maka te- 
lah toeroet mengambil bagian dian- 
taranja toean2 M. Noerdi Thais, Kms 
Abdoerroni dan A. S. Brohim jang 
menjatakan persetoedjoeannja atas 
toentoetan Gapi. 

Kemoedian diambil motie, jang di 

  

  

Abonne No. 21224, di Menggr a, 
toelisan toean soedah ditangan kita. 

Oentoek memoeatkannja,' lebih 
baik, kalau tocan kirim kabaran jang 
biasa sadja, dan soesoenlah' menoe-   

— Ipengoerangan pensioen 179Fo0 dari ta-, 
K. #hoen 198751. | 

roet kabaran didalam s.k. kita. Maaf. 
' Penoelis Arjos Pare-Pare, kara- 

ngan toean beloem mentjoekoepi sja- 
rat2 mengarang. Kalau toean Ja 9 

h ki-   Pa aan jang pandjang lebar. Dii dl 
   
    
   

   

"1 Goeber Oi 
'maka ocang ini akan dij kai memper- | 

mendapat kemadjoean, tjobala 
kabaran doeloe. Ini lebih doeloe 

    

    

ra ang dioetamakan y ha roes 

toean sesoeaikan ke ra kita: 
pendek ringkas! Actueel poela! 
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setoedjoei oleh segenap soeara hadi- 
rin, dan disamboet dengan seroean:” 
Setoedjoe! & 
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LBEA BIOSCOPE 

Mangga Besar       

      

     

   
     

   

  
  

      

    

  

  

  
  

  

  

»ALL OUIET onthe war tooms Sa 

dibikin begitoe sampoerra oleh 

perangan di Europa jang sebenernja. Liat kesengsarahan 

ATTENTIE: Sebagi Extra film: 

AWAS! 10 Jan. '40 

sel! Film ,PERDJALANAN KA TANA SOETJ1” satoe film 

Mekka dan Medina Penoe dengen pemandangan jang indah. 

- Atas permintahan orang banjak ini film ditambah 2 malem 

lagi 8 — 9 Jan. '40 

WESTERN FRONT" IN FUROPE! 
Satoe film peperangan jang A3 ka 

jasa AS 
New Universal hingga penon- 
ton seperti berada dalem pe- 

dari korban2 peperangan jang sanget mengenesken hati... 
Anak2 tida boleh nonton. 

Boks film jang keujem, seroe, rame dan heibat antara: 

JOE LOUIS Versus TONYGALENTO 

FILM MEKKA 
PERLOE menonton Penonton soepaja djangan sampe menje- 

jang moesti dilihat oleh semoea Kaoem Moeslimin teroetama 
di ini waktoe. Liat pegimana tjantiknja keadaan di negri 

Sedikit hari lagi. : 

KE RN NA UR 

REGD. TRADE MARK 

Kaloe toean beli pisau 

Nacet, toean dapat 

singkirkan itoe kasoe- 

sahan jang seringkali 

terdapat di pisau? moe- 

rah jang tida terkenal. 

Pisau Nacet sangar di 

soekai dan tida ada 

jang kalahkan, sebab 

harganja moerah dan 

kwaliteitnja baik dan 

    
      

  

    
         

     

   

    

    

  

      
    

    

     

   

  

     

MADE IN ENGLAND 

  

tocan bisa pakai ber- (a
d 

tjoekoer berkali-kali 

dengan satoe pisau. Ia 

bisa dipakai di perka- 

kas jang bergigi tiga. 
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KAS - BOEK 
boeat tahoen 

1940 
dan kita ada sedia matjam' 

boekoe dengan harga speciaal. 

Toko ORION 
Kramat 14 Aa Batavia - Centrum 

Tel. 1981 Wi. 

  , Pen REA AAA 

ng ng ng K1 1 

| Ilap-tlap kari Advertentis «Patjar» F 1.- sekali macat 
Ban Pe KO KN Benang Ke Men 03 AN Ea Kan 

MATAH 

  

  

  

  

Djamoe Industrie 
Es 

SERA PA TE, segi 
Ea , KA 

     
Si 4 
Wiz 3 13 7 5 £. 

sky 3 nia al 4 d 5 5 1 bedah 
St SAMA by Di ah NE Na Ry PES IAK 

Sah 7 , s e 

  

   
  

RIALTO BIOSCOOP 
SENEN 8, SELASA 9 dan REBO 10 Januari 1940 

New Universal pertoendjoekkan dengan penoeh kebanggaan 
djempolannja film loear biasa, Aneh, Mengherankan dan 

Mengagoemkan dari bermoela sampe penghabisan. 

sFlash Gordon tip o Mars" 
(Perdjalanannja Flash Gordon ka Planeet Mars) 

Bagian Penoetoep — Pake titels Belanda 

Di dalam Hoofdrol dengan djago Athleet jang berbadan 
tegap dan kekar, serta kampioen bernang: 

BUSTER CRABBE 
11 Jan. '49 — Tjoema satoe malem — Satoe Columbia film 

sIhe Best Man Wins" 
dengen EDMUND LOWE dan JACK HOLT 

  

  

    

  

Ini malam     penghabisan 
Sawah Besar — Bat.-8. 

: (Filim MESIR (Egypte) jang paling baroe sekali. 
100 pCt. Bitjara, Njanji, Dansa. 

| 
| 

  

| BEHIND THE CURTAIN 
(Di belakang lajar) 

dengan ABDULGANI SAYID — RAGA ABDOU 

  

Vrijkaarten tidak berlakoe. Harga tempat naik sedikit. 
Datanglah lebih siang soepaja tida kehabisan tempat -»" 

Loket diboeka moelai djam 5 30 sore 

Anak-anak boleh nonton. 
en ea AA aa NN NE na PA ENDE UR TINTA 

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

PARLEMENT INDONESIA! 
Itoelah nama brosoer ,G A P I” jang memoeat versiag 'ste- 
nografis daripada andjoeran GAPI tentang: INDONESIA 
BERPARLEMENT dalam rapat ramainja di Djakarta, dan 
jang dapat dipakai sebagai pedoman oentoek mengenali an- 
djoeran: INDONESIA BERPARLEMENT. 

Penerbit: GABOENGAN POLITIEK INDONESIA. 
Pentjitak: Drukkery ,, PEMANDANGAN”. 
Tebalnja: 80 katja, ditjitak diatas kertas baik dan di-zet dengan 
intertype, djadi enak boeat dibatja dan dihiasi dengan tidak 
sedikit gambar. 
Harga 1 brosoer (terhitoeng ongkos kirim): 5 

50 sen boeat langganan soerat kabar ini, 
15 sen boeat boekan langganan soerat kabar ini. 
Dikirimkan hanja sadja setelah oeang harga pesenan sampai 
ditangan badan jang oleh GAPI dipasrahi mentjetak dan me- 
ngoeroes pendjoealan, ja'ni: $ 
DRUKKER Y ,, PEMANDANGAN” Senen 107, Batavia-Centi 
Pesenan bisa ditrima moelai sekarang dan meloeloe pada & 
»Pemandangan” terseboet. $ 

: Sekretariaat ,,G A P I”,   

B3 ON K3 Ka Ai ai anak AE , 
BNPT Ae TN EN Dili RE BTS OA SALES Sona san Oi sisi bi 

  

ARI - GEL 
  

  

Itoe, jalah tjapnja DJAMOE DJAWA jang symphatiek, jang asli, soetji dan mandjoer, penoentoen sehat- koeat dan tjantik! Jang soedah men- 
"7 dapat banjak soerat2 poedjian dari orang2 jang ternama, sebab chtasiatnja jang oetama! 

Keloearan Fabriek Djamoe Indonesier satoe2nja, jang ternama dan terbesar diseloeroeh Djawa Barat. 
Persediaan tjoekoep compleet dari segala matjam Djamoe2 goena memelihara keseh 

hasilnja amat memoeaskan,. dan boeat saudagar pasti mengoentoengkan. : 
Mintalah keterangan lebih djaoeh atau boekoe ,Pedoman kes€hatan dan ketjantikan” gratis pada: : s 

,SOEKANAGARA"- 

Pi 

Tanah-Abong Heuvel 12-     

Ga
ma
t 

7, 

  
atan-dan mengobati matjam2 penjakit: jang boeat pemakan 

Uh Batavia.C. 

          
Cinema Orion 
GLODOK — BATAVIA 
  

  

Ini malem Pengabisan 

METRO GOLDWYN MAYER 
pertoendjoeken satoe film jang 
Loetjoe dan Kotjak, dalem ma- 
na ada satoe tjerita tentang 
penghidoepannja dari familie 
Hardy jang tersohor di Ame- 
rika jang sasoeatoe orang ha- 
roes taoe kerna tjeritanja ada 
mengandoeng nasehat baekdan 
berfaedah boeat penghidoepan 

oemoem. 

»JUDGE HARDY'S 
CHILDREN" 

(Anak2 dari Hakim Hardy) 
Dalem hoofdrol dengen Stars 
jang tersohor permaenannja: 

MICKY ROONEY — LEWIS 
STONE — FAY HOLDEN — 
CECILTA PARKER — ANN 
RUTHEFORT — BETTI ROSS 
CLARKE dan lain-lain lagi. 

Moelai tanggal 9—10 Jan. 1940 

KEEP SMILING" 
dengen 

IRACIA FIELDS — MARY 
MAGUIRE — ROGER LIVE- 

SEY — PETER COKE 

  

    

  

   

    

      

    
         

  

MOELAI 17 JAN. 

Itoe film Indonesia jang 
sampoerna 

  

  

  

OUEEN THEATER 
Ini malem tanggal 8-9 Jan. '40 | 

Dubbel Programma jang actie M 

1. »,THE BFST MAN 
WINS' 

dengen JACK HOLT 

2. .THE CALIFORNIA 
TRAIL" 

dengen BUCK JONES 

  

Bisa dapat di Administratie Peman- 
dangan boekoe masakan dari TOKO 
DELIMA harga f 0.50 ongkos fran- 
co f 0,04 

  

  

  

Boekoe penoentoen boeat bikin SA- 
BOEN TJOETJI harga f 1—, ongkos 
drukwerk 0,04, dengan aangeteekend 
tambah 0,20 bisa dapat di adminis- 
tratie Pemandangan. 
  

BOEKOE PEMIMPIN BIKIN PO- 
TRET terhias dengan 64 gambar 
bergoena sekali oentoek jang baroe 
beladjar harga f 0.70 ongkos f 0.05 
bisa dapat di Adm. Pemandangan 
Senen 107. 
  

Boekoe penoentoen boeat bikin 
SABOEN MANDI ftoilet Lymzee- 
pen| harga f0,80, ongkos 0,04, de- 
ngan aangeteekend tambah f0,20, 
bisa dapat diadministratie Peman- 
dangan. 

OENDANG2 SEWA MENJEWA 
ROEMAH perloe sekali centoek ei- 
genaar dan penjewa roemah harga 
tjoema f 0.90 ongkos kirim £ 0.08 
bisa dapat di Adm. Pemandangan. 
  

Boekoe masakan dan koewe2 re- 
cepten dari kookmeester POPO jang 
terkenal, tjitakan jang ke III, gam- 
pang dimengertikan, lebih sempoer- 
na dari jang doeloe, harga compleet 
bagian ke I dan ke II f 1,68 aange- 
deekend tambah f0,20. Rembours, ti- 
tak dikirim. Pesan sekarang djoega 
di administratie Pemandangan. 
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AA aaan maya Pama MENATA INN 

   
soeratkabar ,,Beroem”    

        

di 
ada batja tentang- siaran studio-or- 

" kest beroelang-oelang Berhoeboeng 

“dengan kepentingan oemoem, maka 
“terpaksa menoelis tentang itoe, 

     
               
   

  

      
   
   

  

    

      

      & " dio-orkest teroes-meneroes menjiar- 

“kan permainannja. Barangkali kira2    
   
       
     

  

   
   
   

"Tempo moela2, penjiaran Nirom 

Ketimoeran diboeka lagi di Batavia, 

ipoen atas desakan pendengar- 

. pendengar boleh dibilang s.o. (stu- 

dio-orkest) “bermain tidak sering, 

dan  sebaliknja tiapz perk. muziek 

'maoepoen ketjapi d.Ll. diberi kesem- 

“patan main distudio. Tiap-tiap kali 

' orkest2 habis main, maka omroeper 

''minta pada pendengar2 rapport2, 

perloenja soepaja diketahoei apakah 

permainannja baik dan disoekai pu- 

bliek. Kalau disoekai, maka dapat 

“ disoeroeh lagi main dan jang koerang 

“baik, teroes tidak dapat tempat lagi. 

Atoeran ini, baik sekali. Memang 

pendengarpoen soeka pada “siaran 

jang baik. 
Sekarang boleh dibilang hanjalah 

8 atau 4 orkest2 krontjong dan begi- 

toe djoega muziek haw. Ketimoeran 

(lagoe2 Ambon d.l.l.) dan haw. Ke- 

baratan jang terdengar dirago. Ini, 

boleh dibilang sisa-nja (reffantnja) 

dari eclub-club krontjong dan haw. 

jang disoeroeh main didepan micro- 

foon Nirom, dan jang dipandang di- 

soekai oleh publiek. 

  

Akan tetapi pada masa itoe S.0.- 
poen asik meloeaskan sajapnja, jai- 

toe dengan mengambil zangeres2 dan 
zanger2 sampai dari Solo, Soerabaja 
dan Betawi habis, disoeroeh datang 
di Bandoeng boeat main distudio-or- 

ph kest. Sesoedah itoe moelai dibagi2 
2G jaitoe: bagian krontjong, bagian 

8 haw. barat, bagian lagoe2 Tanah Se- 
brang (Melajoe) bagian lagoe2 Mo- 
lukken d.s.b. 

Sebagaimana kita telah seboetkan 
: tadi tiap-tiap kali main, maka dimin- 

da
te
, 

ta rapport2. Roepanja tidak ada jang 
keberatan, artinja disoekai pende- 
Ngar2. 

3 4. Dan meelai boelan November 1939, 

£ programma ,Socara - Nirom” diro- 

berkali-kali, (ini pendengar2 soedah 
/ 7 bah. “ Studio orkest disoeroeh main 

tahoe adanja) maocepoen krontjong 

dan lain2. Selama tidak ada kebera- 

| 3 tan2 dari pendengar2 diterima di 

  

  

Bandoeng, artinja siaran dari s.o. di- 

Vj soekai oleh pendengar2. 

u Lain2 orkest, maka jang biasanja 

: dapat giliran 2 atau 3 kali seboelan, 

dikasih kesempatan 1 kali satoe boe- 
“ 

# 

1 lan, dan jang biasanja 1 boelan, nan- 

ti 2 atau 3 boelan lagi diberi tempat. 

aa Lama-kelamaan jang 1 boelan sekali 

: djadi 1", boelan sekali dan seteroes- 

nja, Sampai ......:.. habis sama sekali 

dan studio orkest, main sendirian. 

! seperti...... omroep-orkest Nirom I. 

(Barat). 

.Itoelah kira-kira maksoed dari 

adanja Studio-orkest, oleh sebab itoe 

Aa sekarang maoe dibikin populair, sam 

Ipai tiap2 malam waktoe membatja 

rapport dari Bandoeng, lamanja 5 

'minuut, Tidak lain terdengar poe- 

djian oentoek s.o. dan orkest jang 

53 — dain, hampir tidak terdengar (kita 

rasa banjak soerat poedjian boeat 

orkest lain-lain jang tidak kalah ba- 

goesnja dengan studio-orkest). mak- 

loem kita tidak terima soerat-soerat 

itoe. 

Hanjalah jang tahoe jang menoelis 

soerat poedjian atau critiek pada 

orkest-orkest lain atau s.@: sendiri. 

Tentoe didalam hati mereka berkata: 

' tahoe sendiri. Sama djoega sendjata 

orkest, kalau sekiranja tiap-tiap 

soerat poedjian oentoek orkest2 jang 

lain disiarkan dengan radio... 

   

  

Dan 

TINGGAL 

'HARGANJA: 50 sense 

  

- Nirom 

Bandoeng, baroe2 ini, kita | 

  

   
   

ialah menoeroet pendapatan kita dan | 

rasa kita, maksoed2 apa, maka stu- Fa 

apa sebab poedjian saja pada orkest | 

| A, atau B. tidak dioemoemkan dide- | 

pan” microfoon'........ Itoe haroes 

makar" toean ....iid bagi studio.| ng 

SEDIKIT : 

Btoeran Pengadilan '/ 

0 ditanah Djawa dan 
j | (Dalam bahasa Ind 

PENOELISNJA : Mr. Notosoesanto, 3 T 

PP . kamah Islam Tinggi 

“ PENERBITNJA: M.Tabrani, Tolbrug 

. Boeat abonne Pemandangan“ jang tid 

'30 sen seboeah, terhitoeng ongkos kir 

diadreskan pada tocan Anwar : 

dangan", Senen 107 Batavia - Cent 

      

etimoeran 
Oleh: radio bezitter 

Dan djoega kalau ada critiek pada 

toc-ito8  djoega jang dimainkannja, | njanji 

ngar lagoe itoe djoega. 

jaitoe ontjom goreng jang enak rasa- 

pa tidak. 

tentoe kepingin, kripik tempe, atau 

ro Solo atau Djokja. 
Sekarang kita bitjarakan hal sia- 

ran s.0o. Boeat kita (tentoe pende- 

Tanggalnja kita tidak toelis, pada 

soeatoe malam tempo siaran hendak 

Gitoetoep, biasanja terdengar lagoe 

penoetoep dari Nirom II. « Ini lagoe 

hawaiian roepanja hendak dimain- 

kan sendiri oleh leider dari s.o. Kita 

dengar “lagoenja tidak tjotjok, se- 

dengan sempoerna, akan tetapi kita 

ada dengar sendiri, sebab tidak enak 

dikoeping). 
Toean omroeper roepanja tahoe ge 

teroes microfoon distudio ditjaboet 

Gemandang 

  

Senen 8 Januari 
Dean DI ia BLN 

  

YENTANG TOEAN HANAFI, EX 

ZANGER NIROM. 

M.A, menoelis: 

Beberapa minggoe jang laloe Co- | ngar2 jang beloem menanda tangani 

Betawi telah mengedarkan | soerat permohonan2 jang terkirim 

Hanja diseboet nanti kita (kata om- sepoetjoek soerat permohonan kepa- kepada Nirom. Dan djika ada di- 

roeper Bandoeng) djawab dengan da pendengar2 jang mempoenjai a- | antara pendengar2 jang beloem me- 

Be Re ha ” habis bitjara. ' lat radio, soepaja pendengar2 terse- ngetahoei tentang ini dan ingin djoe- 

"Kembali kita pada ,,seringnja ma- boet jang setoedjoe dengan permoho | ga mendengarkan lagoe2 jang mer- 

s.0.” disini kita berpendapatan bi- | nan itoe soeka mMenoeroet menanda | doe, baiklah mengirimkan soerat 

dibawahnja, agar soepaja permohonannja kepada Directie Ni- 

pi kalau tiap2 kali terdengar soeara permohonan itoe mendjadi lebih te- | rom di Betawi. Djanganlah diala- 

si A dan si A lagi tentoe djemoe kita goeh. Maksoed permohonan itoe ia- | matkan ke Nirom Bandoeng. 

mendengarnja. Apa lagi lagoenja i- lah soepaja toean Hanafi, seorang pe 

krontjong dan extra's jang soedah mengetahoei tentang pengang- 

biarpoen dipoetar2 besoknja terde- merdoe soearanja, jang dahoeloe se- katan seorang candidaat anggauta 

ringkali memperdengarkan soeara- oentoek doedoek dalam madjelis 

microfoon dari Nirom | Raad van Advies. Sahnja pengang- 

doeng sebagai Kostbaas (toean roe- d: Bandoeng, diterima kembali menja | katan dari seorang candidaat, ialah: 

mah) dan kita pendengar, bajar ma- nji di studio orkest dari Nirom-Ban- 

kan padanja, sedang siaran studio or doeng. Penjanji ini tidak asing lagi | 1. 

kest kita pandang sebagai makanan bagi pendengar2 seoemoemnja. 
Oleh karena penjanji ini, dengan 

nja. Tentoe kalau tiap2 hari disoe- soearanja jang merdoe, dapat banjak | 2. 

roeh makan ontjom goreng, biarpoer sekali menghiboeri hati pendengar 

enak rasanja, kita pembajar makan sekalian, $ 1 

(kostgangers) mendjadi bosan dan toe banjak sekali pendengar2, jang 

sakit peroet sampai mabok, dan dja telah dioendjoekkan soerat permoho 

ngan2 ada jang moentah. Betoel a- | Xan terseboet, dengan senang hati 
mengikoet memboeboehi tanda ta- 

Kita sebagai orang bajar makan, ngannja dibawahnja. cm : an Ha- 

Soerat sematjam ini telah djoega nafi diterima kembali menjanji di 

gado2 Betawi dan sajoer goedek tjo- dibosat oleh Comite di Bandoeng dan | studio orkest Nirom-Bandoeng. 

$ di Telok Betong. 

studio orkest tentoe tidak terdengar ntedi 

'Doen $.o. mainnja baik, akan teta- | tangani 

Kita oempamakan Nirom Ban- | nja dihadapan 

maka soedah barang ten- 

Soerat permohonan dari Comite di ngar2. 

ngar2 jang lainpoen ada dj : Betawi pada tanggal 12 December 

Ba naa Pn 1939 telah dikirimkan kepada toean | honan dari pendengar2 jang mengi- 

selamanja memoeaskan. Adakalanja Chef dari Nirom sdi Bandoeng. Co- |rimkan langsoeng kepada Nirom. 

main sembrono.. Kita dapat boekti mite terseboet telah menerima ba- | Sarat2 permohonan itoe lebih sem- 

|kan. lasannja. Dalam soerat balasan itoe | poerna dari jang semoestinja. Boleh 

dengan #seboeah kalimat: | dikata lebih sempoerna dari pengang 

perbintjangan ten. | katan seorang anggauta dari Raad 

tang penjanji itoe kita toetoep sam- | van Advies. 

pai pada waktoenja jang tiada diten 

toekan.” 

tertoelis 
,Boeat sekarang 

Comite merasa tidak poeas dengan | ri sebegitoe banjaknja pendengar2 

dang accordeonnja poen tidak sama. Man ter Ne teroes mena 2 aa an nana ea 

i 5 i rimkan soerat pengadoeannja kepada | GJaknja Il ak diperhatikan atau tl- 

(walaupoen kita tidak tahoe muziek Deneene Bar INGIN di mn Ta 1 dik dapat dikaboelkan. Se aa 

lasan dari soerat pengadoean inipoen | Miss Lee, jang dahoeloe telah berhen 

telah diterima oleh Comite. Menoe- | ti dari Nirom dapat diterima kemba- 

roet soerat balasan itoe, pengadoean li jmenjanji di studio orkest dari Ni- 

lagatnja akan brantakan atau kaloet, terseboet sekarang ada dalam per- | rom di Bandoeng. 

bintjangan. Dengan kalimat seper- 

'ti terseboet diatas, ternjatalah, bah- 

wa masih ada harapan, djika masih 

banjak lagi permdhonan dari pende- 

Lain dari itoe, pendengar2 tentoe 

Sedikit2nja 50 (lima poeloeh) 

pendengar2 jang menanda tanga 

ni soerat permohonannja, 

Candidaat anggauta itoe haroes 

memberikan soerat katerangan- 

nja, menandakan bahwa ia re- 

la diangkat sebagai anggauta 

Raad itoe. 

Begitoe djoega soerat permohonan 

oentoek meminta soepaja toean Ha- 

Soerat permohonan2 itoe ditanda 

tangani oleh lebih dari 150 pende- 

Beloem terhitoeng soerat2 permo-' 

Banjak pendengar2 jang merasa 

heran sekali, bahwa permohonan da-     

1940 

Penostoepan Post 

ke Indo-Chma 

Selasa 9 Jan. dgn. Knilm boeat 

Palembang (Djambi, Bengkoelen, 

Bangka Singapore (Straits), dan 

Saigon (Indo-China, Hongkong, Ti- 

ongkok, Djepang, Mantsjoekwo, Si- 

beria, Philippina, Guam, poelau? 

Hawaii dan Amerika). 

Berhoeboengan dengan ,,Trans 

Pacific 
Pengambilan pengabisan soerat2 

aangeteekend Senen ,djam 6 sore 

soerat2 biasa Selasa djam 6.30 pagi 

ke Balikpapan. 

Selasa 9 Jan. dengan Knilm boeat 

Soerabaja, Bandjarmasin dan Balik- 

papan. Pengambilan penghabisan 

soerat2 aangeteekend djam 1.45 si- 

ang dan soerat2 biasa djam 1.55 si- 

ang. 

ke Medan. 

Rebo 10 Jan. dengan Knilm. boeat 

Palembang, Djambi, Singapore 

Straits Soematera Barat dan Ti- 

moer, Tapanoeli, Atjeh dan Sabang. 

Pengambilan penghabisan soerat? 

aangeteekend Selasa djam 6 sore 

dan soerat2z biasa Rebo djam 7.15 

pagi. Na 

ke Makassar. 

Rebo 10 Jan. dengan Knilm boeat 

Soerabaja dan Makassar (Selebes, 

Maloekoe dan Samarinda ). Pengam- 

bilan penghabisan soerat2 aangetee- 

kend Selasa djam 6 sore dan soerat2 

biasa Rebo djam 6 pagi 
    

Pengharapan besar dari pendengar 

pendengar jang soeka dengan lagoe2 

dan soeara jg. merdoe, ialah, soepa- 

ja permohonannja dapat diperhati 

kan oleh segenap anggauta Raad van 

Advies serenta Pengoeroes2 Nirom, 

dan soepaja permohonannja dika- 

boelkan. 
Dengan termoeatnja penoelisan ini, 

diharap soepaja segenap anggauta 

Raad van Advies jang merasa dirinja 

adil, dapat mempertimbangkan ada- 

nja. 

  

    

(uitgeschakeld) dan plaat-gramo- 

foon, (sebagaimana biasanja) dipoe- 

tar. Kita djadi geli mendengarnja 
diwaktoe malam itoe. : 

h Begitoe djoega, waktoe siaran kron 

tjong hendak dimoelai, waktoe lagoe 

minuut dan teroes diboeka lagi. Kita 

tahoe violistnja melantoer, sebab ki- 
ta tidak asing pada lagoe itoe jang di 

meisje”, itoe lagoe ,uit de maat” di- | 1939. 

njanjikan. 

tidak perhatikan. 

boektikan bahwa TIDAKLAH sela- 
manja $.0. main dengan soenggoeh2, 

Akan tetapi mereka 1 boelan sekali 
main, djadi tidak diperhatikan, akan 
tetapi studio-orkest main tiap2 6 dj. 

ping kita tidak sebagai disogok. 
Advies “kita: Studio orkest, dja- | 1939. 

nganlahtiap2 hari main: pendengar2 

toe. 2 ) & 

Hal ini harap diperhatikan oleh 

ton. 

     

   

    

   

   

    

     

      

     
   
   

a di ,,Soeara Nirom” jang 

0. Bandoeng. Ss 
Harap diperhatikan oleh pende-     

aadoera 

riffier pada ,,Mah- 

   erhitoeng ongkos kirim. . 

k ada toenggakannja: n) 

'Pemesanan haroes 
inoto p'& ,,Peman- 

0, telefoon 1440 WI. . 

oek membelinja, soepaja   
KEADAA 

Dari Verslag Kantor central boeat 

sAssalam-alaikoem” terdengar, ada- Statistiek tentang keadaan economie : 5 

lah violistnja melantoer, sampai mi- | di Indonesia pada boelan. October hal mana Tn an Karan 

crofoon uitgeschakeld lagi sampai 1 1939 kita koetip sebagai berikoet: goela jang diangkoet boeat negeri-ne- 

CIRCULATIE DOEIT. 2 Nas 

Oleh karena cirulatie doeit kertas choesoesnja ada toeroen banjaknja. 

mainkan oleh s.o. tiap2 kali. Jang | ada toeroen, maka djoemlah doeit 

paling njata lagi tempo siaran ddo. | jang berpoetar pada boelan October 

3-12-.39 Minggoe pagi, kalau tidak sa | 1939 toeroen djoega dibanding de- 

lah lagoe,,signorita” dan ,,klein lief | ngan keadaan pada boelan September 

Djoemlah pembajaran dengan per- 

Dan begitoe jang lain2, jang kita | antaraan clearing djoega toeroen se- 

dikit daripada dalam boelan Septem- 

Hal ini kita toelis sekedar mem- | ber 1939. 
FAILLISSEMENT. 

Orang jang failliet pada boelan Oc- 

. Hendaknja, kalau beloem lantjar | tober 1939 hampir sama banjaknja 

betoel lagoe2 djangan dimainkan. Ki | dengan pada boelan October 1938 dan : 

ta tidak bilang, jang lain2 orkest, ti- | ada sedikit lebih banjak dari pada | Hasil 

dak bikin salah, o, sama sekali tidak. | dalam boelan September 1939. 

BARANG KELOEAR NEGERI. 

: 
barang dari Indo- 

sekali, boleh dibilang, dan tiap2 kali | nesia pada boelan 1 October 1939 toe- boelan October 1938 (13.516 ton). 

kita dapatdengar. Bagaimana koe-| roen 14.3000 ton dibanding dengan 

keadaan pada boelan Dec. tahoen 

Pengeloearan 

ANN 5 Banjaknja barang jang diangkoet 

mendjadi bosan. Selinglah dengan | keloear negeri dari Poelau Djawa 

lain? orkest sebagaimana dahoeloe i-| dan Madoera toeroen dengan 69.600 

f ton. Barang jang berkoerang keloe- 

Tan ar pada .boelan October ialah goela aon 

RAAD (VAN ADVIES KETIMOE- |84.100 ton dan minjak tanah 1.900 

i 'sng bertambah ke- | ar negeri dan pada tahoen 1939 begi- 

a akan diadakan ,,Studio- ba at Bet Sista aan, karet | toe djoega. Pengeloearan barang-ba- 

'“poela. Sebaik?nja djangan, | 4900 ton, residu goela 11.300 ton, | rang dari cassave naik dengan 2.700 

Ba jang sekarang ini de- | copra 5.900 ton dan barang dari cas- ton, djika dibanding dengan keadaan 

save 2.700 ton. 
c 

Pengeloearan dari tanah Seberang kan oleh karena bertambah banjak 

berkoerang pada boelan October de- tepoeng  tapioca jang diangkoet ke 

ngan 4.700 ton di dibanding de- | Amerika-Sarekat. 

ngan k n -boelan ' September 

1989. Pena MU eharang bih besar diboelan October 1939 da- 

ada jang toeroen dengan banjak dan | "! pada diboelan September 1939. 

ada djoega jang naik dengan banj ak. 

Jang naik ialah batoe bara dengan 

24.400 ton, minjak kelapa 6.600 ton, 1ja 

tali rami 6.400 ton dan getah karet | invoer Indonesia ada koerang sedikit 

2.500 ton. Jang toeroen ialah penge : “dari pada boelan September 1939. Pe 

: 00 ton, barang- | masoekan besi dan tjampoeran besi 

$ . Mi- barang dari minjak tanah 17.000 ton, | tambah dengan 7.100 ton., tepoeng 

z8, Mr C.-Tel.610Mc. “: BM. copra 3.700 ton, lada 8.800 ton, dan | gandoem dengan 6.100 ton, karoeng 

“Ekopie 3.400 ton. ipsi 
. Pendj 
dioemoemkan. 

loearan bauxiet 10.200 

oealan goela oleh Nivas jang | gemoek tanah dengan 1.500 ton. Seb: 

pada | liknja pemasoekan hasil? minja “ka 

boelan October daripada dalam boe- | tjang tanah 6.900 ton,,arang besi 5.900 

Ian September 1939 dan hampir sama | ton, portlandcement 5.600 ton dan 

dengan pendjoealan pada boelan Oc- | tas boengkoes 1.000 ton lebih ke 

tober 1938. 
Djoemla ha pendjo alan goela pada September 1939. : 

boelan#Oetober 1939 lebih besar dari 

N ECONOMIE DI ! 
“dalam boelan October 1938, tetapi 

djaoeh lebih ketjil daripada pengeloe- 

aran dalam boelan September 1939, 

geri disebelah Timoer pada oemoem- 

nja dan boeat Britsch Iindia pada 

Pengeloearan goela boeat negeri-ne- 

geri disebelah Barat Suez lebih besar 

pada boelan October 1939 daripada 

dalam boelan September tahoen itoe. 

Getah karet jang diangkoet keloear 

negeri pada boelan October 1939 

22.460 ton atau 2.300 ton lebih dari- 

pada goutum boelanan boeat kwar- 

“taal keempat dari tahoen 1939. 

Djoemlah export J anuari/October ta- 

hoen 1939 23.000 ton lebih be- 

sar dari pada diboelan pertama jang 

10 dari tahoen 1939. 

onderneming-onderneming 

getah karet lebih besar diboelan Oc- 

tober 1939 (19.623 ton) daripada di 

boelan September 1939 (16.040 ton) 

dan djaoeh lebih tinggi daripada di- 

tah karet pendoedoek negeri (23.266 

ton) lebih besar daripada goutum 

jang diidzinkan. Bedanja boeat boe- 

lan itoe 3.400 ton, sehingga export 

Januari/October 1939 melewati batas 

dengan lebih dari - 14.000 ton 

Senantiasa pada boelan October ti- 

dak banjak djagoeng diangkoet keloe 

pada boelan September 1939 disebab- " 

Pengeloearan bahan tali djaoeh le- 

INVOER. 

Baik banjaknja, maoepoen harganja, 

'goeni dengan 3.900 ton dan bahan2 
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NDONESIA 
lihat ada kemoendoeran djoega sedi- 

kit. /'Kemoendoeran itoe teroetama di- 

sebabkan oleh karena pemasoekan da 

ri tanah seberang mendjadi ketjil. Pe 

masoekan ke poelau Djawa dan Ma- 

doera ada naik sedikit. 

Pengangkoetan padi dari Poelau 

Djawa dan Madoera ketanah seberang 

dan pemasoekan padi dari loear nege 

ri ketanah seberang, diboelan Oktober 

dalam boeian September 1939. Seba- 

liknja pemasoekan padi dari Poelau 

Djawa dan Madoera ketanah seberang 

sangat besar djika dibandingkan de- 

ngan boelan September 1939 dan de- 

ngan boelan Oktober 1938. 

' PPemasoekan badja (teroetama besi 

dan tjampoeran besi) lebih banjak da- 

ri pada dalam boelan jang laloe. 

Sebaliknja terhadap pemasoekan da 

ri pelbagai hasil tambang (portland- 

cement, arang besi, welirang) keliha- 

tan socatoe kemoendoeran terhadap bl. 

September 1939. 

HANDELSBALANS. 
Exportexcedent (terhitoeng djoega 

Diboelan October 1939 export ge-f| emas dan perak) diboelan Oktober '39 

besarnja f 41.8 milioen (September 

1939: f 39.1 milioen, Oktober 1938: 

f 15.7 milioen). Re 

Pemasoekan emas jang besar sedjak 

lan Oktober. 

PERDJALANAN PERHOEBOE- 
NGAN. 

Pengangkoetan penoempang dengan 

kereta api dalam boelan Oktober 1939 

hampir sama banjaknja sebagai dalam 

boelan Oktober 1938, dan lebih banjak 

Sept. Angka jg didjadikan satoe'te 

tang pengangkoetan dengan keretarapi 
dalam boelan  Januari/Oktober 19 
boeat djalan kereta api di Poelau Dja 
wa ada sedikit lebih baik, dan boeat 

Soematera ada sedikit koeran - dari 

pada dalam tahoen 1938. | 
Pengangkoetan barang dala 

    

   

dari pada dalam boelan Oktober 1938. 
Djoega boelan Januari/Oktober 1939 
memperlihatkan angka jang bagoes se 
kali dari pada dalam boelan Ha 
Oktober 1938. anu 
"Pendapatan Telegrafie dan Telefo- 

nie dalam boelan Oktober lebih koe- 
rang dari pada dalam boelan Septem- 
ber 1939, tetapi teroetama Telegrafie 

e pendapatannja teroes lebih tinggi dari 
ada biasax "Pendapatan Telegrafie di 

tanah Seberang sampai 2 kali besarnja 
“dari pada dalam boelan Oktober 1938.     Terhadap boelan Oktober 1939 jter-. 

               
(Akan disamboeng), 

ternjata sekali koerangnja dari pada : 

boelan Juni 1939, berhenti dalam boe- 

sedikit dari pada dalam boelan 

1 boe- 
lan Oktober 1939 ada sangat/banjak 
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ISLAM TELAH DIAKOFI 
OLEH BARAT. 

ASIH banjak lagi sifat? Is- 

IM lam jg. menjebabkan Euro- 

pa telah dapat menerimanja dengan 

kegembiraan. 

Barang2 jang doeloe oleh Huropa 

di tjatji, oempama: permadoean di 

“dalam .iggma Islam, hal pergaoelan 

antara laki dengan perempoean, hal 

hak2 kaoem perempoean terhadap pa 

da hak?-nja kaoem lelaki dan seba- 

gainja, sekarang ini telah di-poedji 

dengan terang-terangan. 

Fatsal2 jang doeloe di-oengkiri o- 

leh Europa, oempama: kenabian Na- 

bi kita Moehammad, fatsal bahwa 

@oer-an itoe ialah sabda Allah jang 

Gi ilhamkan kepada Nabi kita dan la. 

in2, sekarang ini telah djoega dia- 

koei dengan sepenoeh2nja. 

Hal ini semoea soedah tentoe men- 

djadi sebab, bahwa kritikan2 terha- 

dap pada Islam di doenia Barat itoe 

tidak sadja makin lama makin koe- 

rang, bahkan boleh dikatakan: am- 

pir? ta' ada lagi, akan tetapi — ini 

lah jang lebih penting bagi kita — 

dengan hari keseharinja maka tem- 

bahlah bilangan orang2 Barat jang 

telah memeloek igama Islam, tidak 

dengan paksaan (Lihatlah @oer-an 

II 256), akan tetapi dengan keichla- 

san dan kesoetjian hati. 

JANG MEMELOEK IGAMA ISLAM 

DIDOENIA BARAT. 

Pemeloek igama Islam di doenia 

Barat itoe ialah orang2 bangsawan 

dan hartawan. Ialah orang2 jang 

berpangkat dan berkenamaan ting- 

gi, poen ilmoenja tinggi djoega. Me- 

reka itoe merdeka fikirannja, poen 

merdeka djoega sepak terdjangnja. 

Masoek mereka ke igama Islam itoe 

tidak terboeroe? akan tetapi sesoe- 

dah mereka menjelidiki igamanja i- 

toe dengan tenang, sabar dan teliti. 

Mendjadilah satoe pemeloek Islam 

dari bangsa Europa jang sematjam 

itoe gualiteitnja ada lebih djaoeh 

tinggi dari pada seriboe pemeloek 

Islam dari bangsa kita Indonesia, 

apabila nama atau bibirnja sahadja 

jang. Islam, sedang hati dan sepak 

terdjangnja bahkan soedah djaoeh 

menjalahi adjaran igama jang di a- 

koeinja itoe. Sebab 1000 pemeloek jg. 

sematjam itoe tidak mempoenjai da- 

sar kebatinan atau dasar kejakinan 

jang tinggi, maka moedahlah mereka 

itoe akan dapat tergoda oleh 

propaganda  igama lain jang 

hanja didalam dahirnja agaknja 

akan memberi kemenangan atau 

kebanggaan atas dirinja. Mereka itoe 

ialah memang masih kosong di 

tentangan faham igama Islam. Di- 

tambah lagi ketiadaan kebatinan dan 
kejakinan jang tinggi pada dirinja i- 

toe menjebabkan bahwa mereka itoe 

tidak maloe2 akan memoengkiri i- 

gama ketoeroenannja itoe, ialah Is- 

lam. Mereka tidak tahoe, bahwa boe 

kan 'igama Islam jang djelek atau 

boeroek, akan tetapi ialah kepitjikan 

pengetahoean mereka sendiri dan 

kesoekaran mereka pada kehidoepan 

Gan penghidoepannja, sampai tergo- 

dalah segala hati jang dalam atau 

fikir jang pandjang akan bersetia ke 

pada igama nenek mojangnja itoe. 

Djaoeh benar pemeloek2 igama Is- 
lam di benoea Europa itoe dari kea- 
daan2 jang terdjadi dari hari kese- 
hari di tanah kita Indonesia ini, se- 
kalipoen haroes djoega kita akoei, 
bahwa banjak djoega bilangannja o- 
rang2 Huropa jang hanja berkehen- 
dak atau memperkakaskan igama 
Islam akan menoedjoe kepada mak- 

soednja. 

KESIMPOELAN?. DAN. PELADJA- 
RAN? DARI PADA OERAIAN JANG 

DIATAS ITOE. 

. Dari oeraian igama dan pemeloek 
Islam di doenia Barat itoe maka ki- 
ta dapat mengambil kesimpoelan2 

' dan banjak peladjaran2. Ia 

&. Oentoek memaham dan menghar- 
“gai peladjaran2 itoe, maka kesim- 
'poelan?nja itoe saja sertai beberapa 
pertanjaan2, jang djawabnja dengan 
sengadja hanja saja serahkan kepa- 

. da jang berkepentingan. 

“Islam di doenia Barat 
Oleh. Mr Kasman Singodimedjo. 

1 V (Penoetoep) 

1. Bangsa Europa jg. boekan Is- 

lam telah bergiat menjelidiki igama 
kita Islam. 

Pertanjaan saja: Bagaimanakah 

kita jang orang Islam? Djoega me- 

njelidikikah? 
2. Orang Europa jang berigama 

Nasarani menjelidiki Islam. 
Pertanjaan saja: Adakah kita jg. 

orang Islam menjelidiki igama Nasa- 
rani? 

3. Mereka bangsa Europa menje- 
lidiki dengan telitinja. 

'Pertanjaan saja: Bagaimana kita? 
Djoega teliti? 

4. Di Europa tanah Ndasarani ma- 
ka Islam itoe diterimanja dengan 

gembira. 
Pertanjaan saja: Bagaimana di 

Indonesia tanah Islam? 

5. Di Europa ialah kaoem inte- 
lectueelen jang mempeladjari dan 

memeloek Islam. 
Pertanjaan saja: Bagaimanakah 

halnja dengan kaoem terpeladjar ki- 
ta di Indonesia ini? 

6. Kaoem Nasarani Europa dja- 

oeh2 datang kemari mempropagan- 
dakan igamanja. 

Pertanjaan saja: Adakah kaoem. 
Islam Indonesia soedah berpropagan 
dakan agamanja di Europa? Atau di 
tanah lain? Soedah banjakkah? 

7. Orang Europa memeloek Is- 
lam sesoedah diselidiki dengan te- 

nang. | 
Pertanjaan saja: Adakah kita 

bangsa Indonesia djoega begitoe? 
Atau adakah kita bangsa Indone- 

sia, jang memeloek agama selain da- 
ri pada Islam, tadinja soedah djoega 
menjelidiki dengan tenang akan iga- 
manja itoe? 

8. dan lain?! Masih banjak lagi ke- 
simpoelan2 dan peladjaran2 jang da- 
pat kita ambil. Terserahlah pada 
jang berkepentingan oentoek menam 
bah kesimpoelan2 dan peladjaran? 
itoe. 7 

Hanja jang mendjadi kepentingan 
kita sebagai bangsa Indonesia ialah 
boeat waktoe ini boekan fatsal2 se- 
bagai: Bagaimana kita bangsa Indo- 
nesia dapat mengislamkan Europa sa 
ma sekali, atau sebagiannja! Apa se 
bab? Sebab bangsa Europa oemoem- 
nja adalah djaoeh lebih pintar dari 
pada kita. Mereka djoega sanggoep 
dan tjakap akan mengislamkan diri- 
masih banjak djoega jg. beloem ber- 
agama atau jg. baroe ber-selam dan 
atau jang baroe ber el a m dan 
beloem beri slam! Lagi poela 
banjak djoega dari antara mereka i- 
toe jang soedah berigama lain, lain 
dari pada Islam! 

Bagaimanakah haloean kita ter- 
hadap pada mereka dari bangsa kita 
itoe jang soedah memeloek igama 
lan? 

Terhadap kepada mereka itoe hen- 
daknja kita kaoem moeslimin anak 
Indonesia djangan berkepala tinggi 
'atau bermarah hati, apalagi berben- 
tji atau berdengki, sebab mereka i- 
toe memang merdeka akan memilih 
agamanja sendiri. Kebanjakan dari 
mereka itoe djoega sebenarnja ma- 
sih kosong dari pengetahoean Islam 
di dalam keasliannja, dan orang jg. 
tidak tahoe itoe djangan kita persa- 
lahkan jang melampaui batasnja. Le- 
bih baik kita bertafakoer di dalam ha 
ti kita sendiri, maka njatalah bahwa 
kita sendiri didalam hal ini bersa- 
lah djoega, sebab kita masih banjak 
tentangan bertablighoel Islam. Pada 
sekarang ini masih tetap djoega ki- 
ta, berkewadjiban akan memoelang- 
kan mereka soedara kita jg. kesasar 
itoe kepada ,,sirothol moestagiem”, 
kepada djalan jang loeroes atau hag 
ialah Islam. 

Didalam kita bertabligh itoe kita 
dapat djoega mengambil tjonto. atau 
peladjaran dari padri2 kaoem Nasa- 
rani Europa itoe jang dengan giat- 
nja menjelidiki igama Islam jang 
boekan igamanja itoe, dengan mak- 
soed lain tidak agar soepaja mereka 
itoe dapat keringanan akan mensera 
nikan orang2 selam: itoe. '   
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Betapa lebih giatnja kita sendiri 
haroes bertabligh akan mengislam-' 
kan orang “jang soedah selam. itoe 
ialah memoelangkan, mereka ke pa- 
da igama tanah airnja, kalau perloe 
kita selidiki djoega agama mereka jg. 
sekarang ini! 

PEMIMPIN INDONESIA TERHADAP 

PADA RAKJAT INDONESIA. 

Maka siapa di antara kita jang 
menamakan dirinja sebagai pemim- 
pin rakjat Indonesia, soedah barang 

tentoe tidak dapat mereka itoe me- 

lengahkan igama rakjatnja, apalagi 

membentji atau mentjatji maki, se- 

bab memang ta” dapat disangkal la- 

gi bahwa igama itoe didalam oemoem 
nja memang mendjadi sendi dan da- 
sar dari segala lagak lagoe atau se- 
pak terdjang pemeloeknja. Begitoe 
djoega halnja dengan agama Islam 
terhadap pada rakjat Indonesia. Ma- 
oe tidak maoe maka pemimpin rak- 
jat Indonesia itoe haroes mengakoei, 
bahwa rakjat Indonesia ini telah be- 
ratoes2 tahoen hidoepnja dengan iga 
ma Islam. 

Sampai timboellah soeatoe traditie 
atau adat kebiasaan Islam jang soe- 
dah mendarah daging, jang ta' soe- 
dah di pisahkan lagi dari penghidoe- 
pan rakjat Indonesia. 

Didalam beberapa hal maka haroes 
kita akoei djoega, bahwa sebagian 
dari kebiasaan, itoe adalah djaoeh 
sekali dari keaslian atau kehakika- 
tan adjaran igama Islam, sampai a- 
dat kebiasaan itoe tidak boleh kita 
namakan adat kebiasaan Islam, akan 
tetapi paling banjak hanja dapat 
kita namakan adat kebiasaan selam? 

Djoega hal ini tidak boleh dan ti- 
dak dapat membebaskan pemimpin2 
rakjat Indonesia itoe dari pada kewa 
@Gjibannja akan memperlihatkan dan 
menjelidiki igama Islam, sekalipoen 
mereka sendiri sama sekali tidak 
berigama Islam! Sebab sebagai ,,lei- 
der” dari pada rakjat Islam Maka 
mereka itoe haroes djoega mempoe- 
njai: real knowledge of Moslem ways 
of thinking and living...... in order 
te make of such an opprooch to Mos- 
lems ,,(Lihat The Moslem World, 
January 1939) 

Perkataan ini adalah perkataan da 
ri toean Dr. 'Kraemer, ialah boekan 
sleider” rakjat” Indonesia, akan te- 
tapi soeatoe propagandist dan pe- 
ngandjoer Nasarani jang ingin men- 
seranikan tanah2 Islam. 

Mendjadilah kewadjiban dari pe- 
mimpin. rakjat Indonesia itoe — 
sekalipoen ia itoe tidak berigama Is- 
lam — adalah sangat penting oen- 

toek mempoenjai: ,/pengetahoean ig. 
sebenar?nja akan tjara?nja orang 
Isiam berfikir dan berhidoep.......... 
agar soepaja dapat dipakaimenda- 
tangi kaoem moeslimin. 

(Begitoelah maksoed kata Dr. 
Kraemer di atas ini.) 

PEMIMPIN RAKJAT INDONESIA 

JANG BERAGAMA ISLAM. 

Lebih: kewadjiban itoe didalam 
kepentingan dan  kegentingannja 
menoedjoe kepada pemimpin2 rakjat 
Indonesia jang memang soedah ber- 
igama Islam sendiri, sebab Allah me 
mang ta' soeka kepada orang -orang 
jang hanja mengakoe sadja akan ke- 
islamannja, sedangkan lahir dan ba- 
thinnja 'memang tetap asing dan 
djaoeh “sekali daripada adjaran Is- 
lam, seperti jang djoega telah ter- 
maktoeb di dalam al @oer-an oelka- 
rim: ,Kaboeto maktan indallohi. an- 
takoeloe amaalaa taf, aloen”, jang 
artinja: ,,Besar dosanja disisi Allah. 
bahwa kamoe katakan jang tidak ka 
moe kerdjakan.” 

Mendjadilah pemimpin Islam itoe 
memang mempoenjai kewadjiban jg. 
berlipat ganda akan menjelidiki dan 
mengerdjakan igama Islam. 
karena: 

1. dia sendiri ialah orang Islam. 
2. rakjatnja ialah rakjat Islam 

djoea. : 
Oleh karena itoe segala keboeroe- 

kan2 jang terdapat di doenia dan pa- 
da rakjat Indonesia ini soedah ten- 
toe ta' dapat djoega akan membebas- 
kan si pemimpin itoe dari pada kewa 
djibannja, bahkan ia sebagai ,,pe- 
mimpin Islam” haroes djoega membe 
ri penerangan dan tabligh Islam 
oentoek membersihkan segala keboe- 
roekan2 dan membetoelkan segala 
kesalahan2 tahadi itoe. 
Maka saja soedahi oeraian saja ini 

dengan apdjoeran: 

1 Dengan Islam kita haroes poe- 
lang kepada rakjat kita Indo- 
nesia. k 

2. Dengan Islam . kita haroes pim- 
pin dianja K3 

3. Dengan Islam kita haroes me- 
noedjoe, kepada Indonesia Mer- 

» ate ka. Aa 
see Na 
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POSTSPAARBANK — 
. EFFECTEN 

— boleh  digadaika 
Agentschap Postspaa 
Soerabaja, 

VENDU- ACCEPTEN 
bolih ditoekar dengan oeang pada 

sekalian Kantor-pos, Landskassen dan 

Agentschap Postspaarbani 
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pada - sekalian 
nk di Batavia-C, 

Medan dan Makasser.   
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Djawa Barat 

TJIREBON 
Padjak radio. 

Seorang anggauta gemeenteraad di 
Tjirebon mengoesoelkan mengadakan 
padjak radio sebanjak f 2.— setahoen- 
nja. Oesoel ini tidak diterima oleh si- 
dang, karena dipandang tidak perloe. 

—0 
BANDOENG. 

  

Lantaran takoet sama isterinja. 

Dapat 2 boelan 
pendjara. 

Landraad . Bandoeng telah meme- 
riksa perkaranja seorang pendoedoek 
dalam kota terseboet bernama Sla- 
met, achirnja ternjata kesalahannja 
dan diberi hoekoeman doea boelan 
pendjara. 

Doedoeknja perkara demikian: be- 
berapa boelan jang laloe Slamet te- 
lah berkawin, sebab waktoe itoe ia 
masih bekerdja, setelah perkawinan 
berdjalan beberapa boelan lamanja 
dengan tidak tersangka-sangka ia di 
lepas dari pekerdjaannja. Sesoedah 
tidak bekerdja itoe selaloe ia dapat 
omelan sadja dari isterinja, iapoen 
tidak berentinja mentjari pekerdja- 
an kian kemari, tetapi memang na- 
sib baroe kodjoer, kemana ia berdja- 
lan selaloe kembali dengan tangan 
hampa. Maoe poelang takoet diomel 
oleh isterinja, tidak poelang peroet- 
poen soedah kerontjongan. Pikir poe 
nja pikir menemoelah akal, nanti di- 
terima oleh rasa kasian sama iste- 
nja. Kemoedian ia laloe mentjabik2 
pakaiannja dan laloe mandi dengan 
loempoer, sesoedah demikian laloe 
poelang, dengan perasaan sedih me- 
ngatakan ia habis dibegal ditengah 
sawah, dan dalam, perlawanannja 
hingga badjoenja dll. mendjadi ko- 
jak2, isterinja dan keloearganja me- 
rasa amat kasian. Maka mereka se- 
toedjoe merapportkan hal terseboet 
pada politie, agar sipembegal itoe da 
pat hoekoeman jang setimpal. Teta- 
pi setelah politie mengoeroes dengan 
tjermatnja, achirnja ia mengakoe 
teroes terang akan perboeatannja 
itoe, adanja ia berboeat demikian 
itoe, karena takoet dimarahi akan 
isterinja. Kemoedian karena iapoen 
membikin soesah politie ta' loepoet 
dihadapkan dimoeka medja hidjau, 
dan dapat poela tempat tinggal gra- 
tis dalam doea boelan. 

Bahasa Indonesia pertama dalam 

Gemeenteraad. 

Pada hari Rebo tanggal 3 Januari 
1940, Gemeente Bandoeng telah me- 
ngadakan rapat oemoem, oentoek 
mengadakan pemandangan oemoem 
tentang rantjangan begrooting ta- 
hoen 1940 dimoelai djam 6 sampai 
djam 11 malam lebih. 

Setelah Burgemeester memberikan 
selamat tahoen baroe, dan memperi- 
ngati kedjadian2 tahoen jang baroe 
silam jang berhoeboengan dengan ke 
adaan Internationaal, laloe membi- 
tjarakan agenda jang telah ditentoe- 
kan. Beberapa lowongan dalam ba- 
dan commissie dengan sigera di-isi, 
selandjoetnja soerat kepertjajaan 
pada anggauta jang baroe dipilih ja- 
lah t. R. P. Soenarjo, diperiksa oleh 
t. Ir. Rooseno dan Mr. Visser. 

Kemoedian datanglah saatnja oen 
toek memberi pemandangan oemoem 
tentang rantjangan begrooting ta- 
hoen 1940. Jang minta bitjara ada 
tertjatat 17 anggauta. Dalam pem- 
bitjaraan2 itoe kalau diambil dalam 
garis besarnja  sadja, kebanjakan 
memoedji akan segala kedjadian jang 
telah dilakoekan oleh Gemeente pa- 
da tahoen jang laloe, tetapi disam- 
pingnja itoepoen banjak poela kekoe- 
rangan-kekoerangan jang dimadjoe- 
kan. Misalnja perbaikan? jang dekat 
djalan besar kelihatan begitoe men- 
tereng tetapi sebaliknja perbaikan 
dalam kampoeng2 masih sanyat me- 
ngetjewakan. Li 

Poen nasib kaoem boeroeh renda- 
han Gemeente dikoepasnja oleh T.A. 
Tirtosoewirjo dengan djelasnja, ti- 
dak hanja itoe, poen keadaan pe- 
gawai menengah sampai tinggi, jang 
sama sekali tidak selaras dengan 
panggilan waktoe, jang mana bangsa 
awak selaloe ditjap koerang tjakap. 
“Spreker ini berbitjara dalam baha- 

sa Indonesia, baroe sekali inilah ba- 
hasa Indonesia didengoeng-dengoeng 
kan dalah gedoeng Gemeente. 

Setelah habis pembitjaraannja ma 
ka dapat samboetan ,,HIDOEP” dari   

para anggauta Parindra jang menjak 

sikan bagaimana sepak terdjang wa- 
kilnja itoe. 

Disini kita mentjatat keheranan 

kita waktoe mendengar protestnja ' 

Fractieleider Pasoendan R. Moh. E- ' 

noch, jang minta pada Voorz. soepa- 

ja publiek jang ikoet memberi ap- 

plaus dioesir dari roeangan, tidak se- 

pantasnja mereka ikoet boeka soeara 

katanja. 

Voorzitter dan anggauta2 bangsa 

lainnja tidak memperdoelikan hai 

itoe, karena publiek memberi ap- 

plaus itoepoen bersama? dengan te- 

poektangannja anggauta didalamnija- 

Dus sekali2 publiek tidak membikin 

gadoehnja rapat. 

Ketjoeali t. A. Tirtosoewirjo poen 
t Idih berpidato dalam bahasa In- 
donesia, karena adanja protest tadi, 
maka waktoe t. Idih berpidato pu- 
bliek soedah poelang semoea. 

—0— 

SOEKABOEMI. 

Begrooting Gemeente 1940. 
Hari Kemis jang baroe laloe Madje- 

lis Gemeente Soekaboemi telah bersi- 
dang digedoengnja di Tjikoleh, diba- 
wah pimpinan Mr. van Wanning. 

Sebeloem membitjarakan begrooting 
1940 terlebih dahoeloe , diperoending- 
kan soerat2 jang masoek dan djoega 
oesoel2 antara mana jang telah diteri- 
ma soal penetapan hari liboer sekolah2 
Gemeente, pemberian subsidie kepada 
pendirian2 dan soal kesehatan. Ten- 
tang pengeloearan loear biasa jang me 
ngenai overwerkgelden djoega dibitja- 
rakan. . 

Baroe dimoelai soal begrooting dan 
sebeloemnja toean Burgemeester mem 
beri pemandangan sedikit jang  me- 
ngenai soerat pengantar ontwerp-be- 
grooting itoe. 

Toean Rij ks moelai 
dengan pemandangan oemoem. 
poen didalam ontwerp begrooting itoe , 
kelihatan kenaikan2 gadji dari perso- 
neel, jang berarti naiknja pengeloea- 
ran, toch masih terdengar tentang ke- 
koerangan  personeel dengan adanja 
perkerdjaan jang makin loemajan itoe. 
Selandjoetnja ia menggoegat kesehatan 
disekeliling wijk Eropah berhoeboeng 
dengan djalanan2? air jang botjor dan 
djelek itoe. 

Yoean. T o'eb es 
poela kesehatan 
nja. F 

Kalau melihat pengeloearan boeat 
perbaikan kampong jang berdjoemlah 
f 6000, manakah atau tiadakah ad 
pengeloearan boeat wijk: Eropaki 
itoe. Apalagi kalau diingat masih adah 
restant f 200.— pada begrooting jg." 

dahoeloe 

menggoegat 

soedah, patoetlah diberi bagian. l 
Toean ThungLiang Tjay 

setoedjoe dengan soerat pengantar 
ontwerp begrooting itoe dgn. th jg ba 
roe silam. Menoeroet post pengeloea- 
ran boeat pembagoesan kota ia hanja 
memperingatkan soepaja dalam beleid 
burgemeester lebih hati2, djanganlan 
pengeloearan itoe terboeang sia? bela 
ka. Accoord betoel2 dengan adanja 
post itoe sebab Gemeente Soekaboemi 
djangan nanti dianggap orang tempat 
jang biasa sadja, tetapi soeatoe tem- 
pat beristirahat dan tempat week-end. 
Penghabisannja wakil Tionghoa itoe 
memandang bahwa kekoeatan2 atau te 
naga2 pemoeda Tionghoa pada forina- 
tie personeel ta' begitoe tampak dan 
soedah beberapa banjak pemoeda2 
Tionghoa jang melamar djika 'ada lo- 
wongan tetapi ditolak. Perhatian diha 
rap dan mintakan pada tahoen baroe 
Ini. 

Wethouder Iljas Sasmita 
hendak memakai bahasa Indonesia dan 
sebeloem burgemeester memberitahoe- 
kan hal itoe kepada anggauta? lain- 
nja dgn. keterangan bahwa hal pema 
kian bahasa itoe djangan dianggap de 
ngan katjamata politiek dan oentoek 
keberesan perdjalanan rapat diharap 
Bana dengan senang dan tenang 

ati. 1 
Bermoeia ia menerangkan, bahwa 

pemakaian bahasa Indonesia itoe boe- 
kan soal baroe dan ta' ada seboeah 
oendang2 jang melarangnja. Maka 
dari itoe ia 'berseroe djoega bahwa, 
kapankah waktoenja tocan2 akan me- 
ngarti kalau tidak dari sekarang 
dibiasakan. Soedah 25 tahoen oesia- 
nja dan terlihat perhatiannja makin 
bertambah,  dahoeloe dalam lingkoe- 
ngan kaoem B.B. sadja tetapi seka- 
rang dari fihak particulier djoega. 

Soedah itoe soal perbaikan kam- 
poeng teroes dikoepas dan' minta per: 
hatian jang lebih besar, ditambah pos | 

Biar- $ 

  

Ng 

pe 
3 

K
e
i
 

Fa
 

2 

2 

13 

& 
1 

. 
A3 

disekeliling roemah- 

5 

5 

: 

& 

. 

a
t
a
 

Ha
na

 

Pe 
M
N
 

an
 

in
na
 

la pengadaan penerangannja. Pendi- 
rian polikliniek  Gemeente ada pada | 
tempatnja djika nanti polikliniek Re- | 
gentschap 
kota. Tentang onderwijs disorongkan 
angan? pendirian sekolah pertoeka- 
ngan dan roemah tangga (huishoud- 
school) jg. dapat didjalankan dgn, re 
gentschap. 

djadi dipindahkan keloear 4 
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DIKOTA BETAWI JANG ..... ? 
    

“EMBATJA di Betawi tentoe ka- 
|» ga' asing lagi, bahwa kalau 

'moesim oedjan dikota Betawi, boekan 
djeblok. 

Wel, berhoeboeng dengan itoe di 
.Pembangoen” jang terbit kemareri 

doeloe ki Goegah pasang gambar bla- 

kang Molenvliet jang kebandjiran dan 

ditambah satoe sjair, jang nootnja per- 

sis noot dari lagoe ,,Di poelau Sawo- 

Tapi sajang, sjair itoe salah. tjitak, 

dari itoe baik bang Bedjat moeat seka 
“li lagi di ,,podjok” jaitoe jang benar- 
nja! 8 

Begini: 
Matahari moelai silam, ajam-ajam moe 

lai ngantoek, 

Dikota Betawi jang......... boeroek. 

Sinar boelan amat indah, bintang-bin- 
tang sangat molek, 

Dikota Betawi jang............ betjek. 
Kalau datang penghoedjan, 
Roemah kampoeng ta' aman, 

Bandjir moelai mendjadi kawan. 

Hamita pengoeroes kota, hanja taoe 
orang kaja, 

Jang miskin dianggap biasa! 

BANG BEDJAT. 
  

Hal koeboeran bangsa kita djika di 
bandingkan dengan koeboeran2 Belan 

da, Tionghoa sangat mengetjewakan, 

sehingga bangsa kita lebih soeka me- 

nanam majat2 itoe diloear Gemeente, 

djadi didaerah Regentschap. Formatie 

personeel pasar beloem sempoerna dan 

berhoeboeng dengan adanja pasar cre- 
diet, maka perhatian dan toendjangan 
Gemeente diminta.  Penghabisannja 
perbaikan “nasib personeel Gemeenie 
diharap setjepat moengkin sebab mere 
ka itoelah jang membantoe moetar ro 
da mesin Gemeente. 
“Berhoeboeng dengan ta' ada lagi jg. 

berbitjara, maka burgemeester men- 
djawab pembitjara2 dalam termijn per 
tama. Oentoek pembagoesan kota a- 
pa salahnja kalau dipasang reclame di 
station seperti kota lainnja. Tentang 
pengeringan (assenering) djika seloe- 
roeh kota memakai pemboeang air ig. 
tertoetoep (gesloten riolering) itoe me 
nelan ongkos 8/9 ton roepiah. 

Pengharapan dari anggauta? Toe- 
' bes dan Rijks soal itoe dibalikkan oleh 
voorzitter, soal kampoeng haroes di- 
dahoeloekan, sebab itoelah jang mem 
boeat tidak sehatnja kota dan begroo- 
ting jang sekian tidak tinggi. Permin- 
taan bantoean pasar-crediet bolehlah di 
oesoelkan nanti ke College Burgemees 
ter dan Wethouder. Na 

Pada termijn kedoea toean Rijks me 
ngoelangi dan mengeraskan pembitja- 
raannja. Toean Toebes merasa poeas 
dengan djawaban voorzitter. Begitoe 
djoega toean Thung dengan perbaikan 
kota soeka2” itoe. 

Habis termijn kedoea laloe dibitjara 
kan ontwerp-begrooting jang sebagai 
berikoet dalam garis2 jang besar roe- 
panja. 
Pengeloearan Dienst 

biasa: algemeen beheer f 39.863.— 
openb. werken f 51.773.-, Openb. vei 
ligheid f 20.028.—, Kesehatan f 800.- 

Wetenschappen 
#f 16.197.—, Rooiwezen f 1.765.—, Koe 
boeran f 6.702.—, Viterinaire diensi 
f 8.047,—, Pengadaan Sociaal Econo- 

“mie f 2.000,—, Rente f 14.168.—, Ong 
kos pensioen, verlof, onderstand f 33. 
415, Pengeloearan lain f 14.055.—, Pe 
ngeloearan loear biasa f 7.572.— 

Djoemlah semoeanja f 216.385.— 
Pengeloearan Dienst 

loear biasa: roegi 1939 f 9.428. 
pemberian kapital bedriji2 f 4.600.—, 
lening - hoetang f 28.774.—, fonds -- 
reserve f 3.700.—, voorschot2 f 193. 
365.— pengeloearan lainnja f 2000.— 

Djoemlah f 242.867.— 
Pendapatan dienst 

s a: restant '39 f 5.961. Uitkeering ne- 
geri f 47.971.—, Belasting f 67,425.—, 
sewa2nja f 5.152.— Bedriji2 f 19.7999, 
pendapatan lainnja f 10.077.— 
Pendapatan dienst Toe 

ar. bi asa: totaal f 22bgn aa 
Pada hari Djoem'at malam diroen- | 

dingkan begrooting bedrijf sadja. 

N.V. Tan lux Omnibus Westerlijnen. 
Semoea autobus-on- 
derneming hampir ha 
brsdipa.ck Laga 

Officieel moelai 1 Januari 1940, ber- 
lakoelah soeatoe maatschappij omnibus 
jang besar sekali jang berdjalan dari 
Soekaboemi ke Bandoeng dan Betawi. 

Semoea autobusonderneming2 jang | 
telah ada jang berdjalan ke Bandoeng: 
oempamanja Ali Babah, The & Zonen, 
Setia Familie dan jang djalan Betawi 
misalnja Radio, Tjiang Thian, Liber 
ty soedah diborong. Kabarnja tinggal |    

  

bas: 

        

ngasihkan dan masih dalam tawar-me 
nawar. Jang paling banjak membeli- 
nja jalah dari Tjiang Thian jang ber 
dioemlah 21 autobus dengan. harga ki- 
ra2 f 80.000.— Dengan timboelnja N. 
V. jang besar ini, siapakah sekarang 
jang merasa tidak €naknja? Ta' lain- 
ta' boekan - penoempang dan djoega 
personeel N.V. itoe. Kenaikan harga 
itoe jang “mengedjoetkan sekali dan 
kalau koerang sesen sadja disoeroen 
tveroen lagi. Jang tidak enak lagi ja- 
lah pelajanannja jang koerang baik. 
Dahoeloe pembantoe conducteur ada 
doea, sekarang tjoema satoe 'dan ka- 
dang2 tidak pakai, djadi jang mati2- 
an conductenrnja.  Menoeroet verslag2 
conducteur2nja sekarang djarang seka 
liada penoempang jang pergi djaoeh2. 
Djika nanti betoel2 N. V. itoe soedah 
bisa memborong semoeanja, bagaimana 
akibat2nja nanti, kita toenggoe sadja. 

  

Djawa Tengah 

SOLO. 
»Wahjoe tetap mendjadi maandblad. 

Directie ,,Wahjoe” menoelis : 
Menoesoeli pekabaran kami dalam 

boelan jang laloe, dengan officieel 
kami wartakan, berhoeboeng dengan 
kegentingan doenia pada ini waktoe 
jang menjebabkan harga kertas te- 
roes naik dan soekar didapatnja, ma 
ka sampai sekarang beloem ada druk 
kerij jang sanggoep boewat mentje- 
tak madjallah ,, WAHJOE” doea. ka- 
li seboelan. 

Dari sebab itoe, boewat sementara 
waktoe terpaksa madjallah terse- 
boet tetap diterbitkan sekali seboe- 
lan. 

Harap disabarkan dan mendjadi- 
kan periksa adanja. 

Rapat kaoem wanita. 

Djoem'at-siang 5 Jan. ini ,,Wanita- 
Oetama” bersama-sama dengan ,,Da- 
mes-Club” telah mengadakan rapat, 
bertempat di roemahnja njonja Sas- 
trosasmito di Pasarkembang (Solo). 
jang dihadiri oleh koerang lebih 100 
kacoem poeteri, diantaranja ada se- 
mentara kaoem lelaki. 

Djam 10 pagi rapat diboeka oleh 
njonja Poerbokoesoemo sebagai ke- 
toea, jang setelah mengoetjapkan se- 
lamat datang dan terima kasih, la- 
loe mempersilahkan kepada toean R. 
M.Ng. Doetodilogo, boeat berpidato, 
oentoek menerangkan tentang tjerita 
»Srikandi magoeroe manah” dari Ma 
habharata, jang biasa mendjadi la- 
kon dalam pertoendjoekan wajang, 
baik wajang-koelit maoepoen wajang 
-orang. 

Setelah diterangkan oleh spr. aloe- 
ran tjeritanja, laloe diboeboehi kete- 
rangan akan artinja, bersandar pada 
pengetahoean kebatinan, djoega di- 
tjotjokkan dengan azas-toedjoean- 
nja pergerakan kaoem wanita di In- 
Gonesia, jang menoedjoe pada keloe- 
hoerannja noesa dan bangsa, dengar 
mengingati dan menetapi kewadji- 
bannja sebagi ,,iboe”. 

Rapat melandjoetkan agendanja, 
membitjarakan beberapa hal keper- 
loean roemah-tangga, mitsalnja a- 
kan pindahnja madjallah ,,Balewar- 
ti” dari Djakarta ke Solo (kedoedoe- 
kannja pengoeroes-besar W.O.), soe- 
al ,,Hari-Iboe” jang telah ditetapkan 
diadakan tiap2 tanggal 22 December, 
dan lam-lainnja. Djam 1 siang rapat 
ditoetogp dengan selamat. 

Rapat'Moehammadijah di Wonogiri. 
Malam-Djoem'at 4/5 Jan. ini di 

Soos Wonogiri telah diadakan perte- 
moean Sebagi ouders-avond oleh per- 
him n Moehammadijah, jang di 
'hadliri oleh koerang-lebih 500 orang, 
diantaranja ada beberapa kaoem poe 
teri, o ra ng toea moerid dari semoea 

lahan M.D., dan beberapa toean- 
lainnja jang mendapat oenda- 
Djoega anak moerid banjak jg. 

      

   

  

   
   

    
       

    

   
    

    

    
    

    

     

      

          

. Djam8 sore pertemoean diboeka 0 
leh toean R.M. Danoedihardjo sebagi 
ketoea,'j 
rid sama mengadakan pertoendjoe- 

diantaranja ada panembrama 
| j(standaardschool, dolanan-anak 

frobelschool, dolanan dan nja- 
1 dari meisjesschool ,,Nasjiatoel 

001 ,,Mardi-Kenja”, klucht- 
ari schakelschool dan lain-lain- 

   
            
      

  

        

   
   

Setelah selesai, rapat laloe dimoe- 
lai, setelah diadakan pembatjaan Al- 
@oer'an Oleh Kjahi Hadji Abdoerrach 
man dan penoelis toean R. Sastro- 
soeharto'membatja soerat2 jang di- 
terima, laloe toean R. Asnawi Hadi- 
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BADMINTON. 

Badminton Bond Tjirebon. 

Competitiewedstrijd 

ED, O. —B.IT. 

Baroe2 ini di baan B.B.T. di Kebon 

baroe dilangsoengkan competietiewed- 

strijd antara doea clubs diatas dengan 

berkesoedahan. 6 — 1 boeat kemena- 

ngan B:c. E.D.O. 
Stand sebagai'dihawah ini. 

Sim eles: 
EDO. 

IT. Toif 15, 15,, T. Memed 3, 5. 

pa Nenek hh 18)o Tan 3. 
jan 

3. T. Soekonori5. 13/—, 13, T. Soe- 

brata 11. 13/5, 

4. T. Said 15.15, T. Soemarna 1. 0. 

Single ke 3-dari B.I-T. (toean 50e- 

brata) menjerah kalah. 

BT. 

nou bb kes: 

IT. Toif/h. Dick '9, 21, 21 T. Moti. 

“AH/T. Soeparno 21, 13,17. 

2. 'T. Soekono/T. Martasoebrata 5. 14, 

T. Memed/T. Soerabaja 21, 21. 

3. 'T. Prawira/T. Endo 12. 21.20/3, T. 

Soejat/Soemarna 21. 12.20/2. 

Melihat stand diatas, maka publiek 

Tjirebon mengertilah bahwa B.C. E. 

D.O. betoel2 ada didalam kemadjoe- 

an jang pesat sekali. Didalam compe 

titie 1939 ronde ke I ada didalam no- 

mer paling bawah, tapi sekarang BO. 

D. O. dapat menggoelingkan B.I.T. 

(kampioen dari 1935-1938) Sebalik- 

nja B.I.T. ada didalam kemoendoe- 

ran. 
Open tournament B.B.T. 

Kita dengar kabar dari soember jang 

dapat dipertjaja, B.B.T. di dalam boe- 

lan Februari “1940 akan mengadakan 

open tournament (tou rnament , boeat 

coemoem). : 

Moedah2an open tournament jang 

akan datang itoe, dapatlah samboetan 

dari segenap penggemar badminton da 

yi dalam-dan loear kota Tjirebon. (A. 

G.S.) 
  

Djawa-Timoer 

BODJONEGORO. 

Autobus Liong 8ik. |... 
Tjepoe—Babat. 

Sedjak moelai pertengahan boelan 
December Autobus Liong Tik, jang 
biasanja boeat djalan Bodjonegoro- 
Babat menginep di Bodjonegoro, se- 
karang perdjalanan di teroeskan Tje 
poe — Babat, mendjadi penoempang 
penoempang dari Bonjonegoro seka- 
rang boeat bepergian dengan bus per 
tama haroes menoenggoe kedatangan 
bus dari. Tjepoe.  Dapatlah disini 
membawa kekoeatiran, kalau2 bus 
jang di toenggoe itoe soedah penoeh 
di djalan. Moengkinlah ini dapat ke- 
djadian-berartipoen Bodjonegoro 
moendoer selangkah. 

Menggantoeng diri. 

Entah apa jang mendjadi sebabnja, 
| beloem lama ini ada seorang prem- 

pcean nama Taslinah dari desa Moe- 
ken-Padangan pada tengah ma- 
iem ketemoe mati menggantoeng di 
kamar dengan iketan stagen idjo. 
Djelas sebabnja beloem diketahoci, 
banjak pendoegaan dari perboeatan 
sendiri, karena terdorong dari dje- 
leknja keadain. Itoe orang mening- 
gaikan anak doea, sedang dia soea- 
toe djanda agaknja soekar mentjari 
samboeng penghidoepan, 

  

Tanah Seberang 

LAHAT, 

Rapat Parindra. 

Pada malam Rebo, 26-27 Dec. Pa- 
rindra tjabang Lahat mengadakan 
rapat, karena kedatangan wakil pe- 
ngoeroes besar, t. Roeslan Wongso- 
koesoemo dan t. Soedjono. Rapat itoe 
bertempat di Soos ,,Pamitran”, diha- 
dliri Ik. 100 orang, dan dimoelai djam 
8.30 malam.. 

Wakil2 dari Parindra tjabang Pa- 
lembang, Benkoekan, Teloekbetoeng, 
dan kommissaris dari Soematera Se- 
latan kelihatan djoega. 

Rapat dipimpin oleh t. Abdoelah 
Kadir, dan dimoelai dengan njanjian 
Indonesia Raja. | 

T. Roeslan Wongsokoesoemo me- 
herangkan -azas dan toedjoean :Pa- 
rindra dengan terang dan djelas, dan 
t.Soedjono soal bangsa. ar 

M.J.Soeoed, comissaris Soe- 
I-matera Selatan mengandjoerkan, soe- 

    

      

yr   (paja bangsa Indonesia soeka mema- 

| soeki: sperkoempoelan jang disoekais 
“3 Tah Ke ai MN: Head, Pena 

       

    

  
  

Bedji 33-P,x 
telf, no 4” 

WSPAARKAS 

MrO33ekei: 
Soerjosoebrot 
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APAKAH RAKJAT INGGERIS PRO 
PERANG? 

(Oleh corr. Antara di negeri Belanda). 
Madjallah ,,Picture Post” pada bebe 

rapa minggoe jang telah laloe menga- 
dakan satoe enguete diantara pemba- 
tja2nja, dalam mana ditanjakan: 
Apakah toedjoean2nja peperangan 

kita sekarang ini?” 
Djawaban2 itoe menerangkan de- 

ngan djelas perasaan diantara rakjat 
Inggeris. Disini kami akan sadjikan 
beberapa koetipan dari djawaban? 
itoe. 

Seorang toekang keboen jang ber- 
gadji 50 Shilling satoe minggoe toelis 
seperti berikoet: 

Chamberlain menganggap, bahwa 
maksoed peperangan sekarang ini ia- 
lah oentoek  melenjapkan ketakoetan 
Eropah terhadap serangan? Djerma- 
nia jang teroes meneroes dan beroe- 
lang-oelang itoe. Bagaimana seka- 
rang keadaannja dengan serangan dari 
Italia? 

Dan di Timoer Djaoeh kita dan A- 
merika Sarikat memperlengkapi Dje- 
pang dgn. perkakas? perang soepaja 
ia bisa meneroeskan serangannja te:- 
hadap negeri Tiongkok. Bagaimana 
tjaranja premier ini dikala dia menjoe- 
soen toedjoean peperangannja seka- 
rang 
lah mendjadi satoe teka-teki bagi saja. 

Perantjis teman kita jang demokraat 
itoe mengirimkan kembali sekalian o- 
rang2 pelarian bangsa Spanjol jang 
berdjoeang dgn. sangat menghadapi 
Hitlerisme — agar mendjadi oempan 
pelornja Franco. Tindakan2 jang se- 
matjam ini pada perasaan saja ialah sa 
toe anggapan kemerdekaan jang aneh 
sekali”. 

Seorang Pembatja dari London toe 
lis: 

Peperangan jang sekarang ini ialah 
satoe peperangan antara Hitlerisme dan 
Imperialisme. Hitler maoe memboek- 
tikan jang keradjaan Brittania dapat di 
hantjoer leboerkan dengan tjara jang 
telah terdjadi dengan lain2 imperia. 
Kita menganggap jang kita berkelahi 
oentoek demokrasi, akan tetapi saja 
sendiri tidak pertjaja akan ini sebeloem 
India diberi hak oentoek memerintah 
dirinja sendiri. 

Kita menjesali sangat jang Hitler 
hendak memerintah doenia ini, tetapi ki 

  

ta soedah lama mempoenjai tanah jg. 
sangat besar2. 

  

  

PASAR BETAMVI. 

Goela Pasir: 
102 kg. terima di 
# LEAN 

Tepoeng terigoe: tjap Kodok f 2.30 
Koeda merah, Boeroeng kaleng dan 
Harrison f 2.15 dan lain-lain tjap 
dari f 2.— sampai f 2.10 per bantal: 

Minjak kelapa: per blik dari 1434 
kg. bruto dari f 1.72”, sampai f 1.75. 
Bawang merah: 'Toaliap f 8.50. 

Tiongtoa f.7.50 dan Tiongliap f 7.— 
per 100 kg. 

Katjang tanah: keloearan Bogor 
dan Cheribon f 10.50, Tangerang 
$ 10.25 per 100 kg. “ 

. Emping menindjo: Laboean no. 
if 25.50, no. 2 f 22.—: Tjilegon no. 
1f 24— nd. 2 f 21-— per 100 kg. 
netto. £ 

Kentang per -100 kg: dari f 6,75 
sampai f 7.15. : 

. Damar: A-E Pontianak f 26. 
Sumatra f 27.-— per uli , » 
berikoet peti pendjoeal. 

Copra: melihat” kwaliteit d 
6.“ sampai f 6,25 per 100 kg. 
Tantang “kedele: Gendja Tegal 

franco prage: Tegal f 5.341, pen- 

per karoeng dari 
goedang pendjoeal 

     

      

      

dapat meloepakan hal2 ini, ada- 

Orang2 jang terbanjak mendjadi kor 
bannja peperangan ini ialah mereka ig. 
miskin. Mereka ini tidak sadja haroes 
toeroet berkelahi di medan perang a- 
kan tetapi djoega mesti toeroet memi- 
koel ongkos2nja. Dan kalau pepera- 
ngan telah habis, maka semoea orang 
di segenap negeri akan menderita pe- 
nganggoeran jang hebat. Pahlawan: 
jang poelang dari medan perang akan 
lekas djoega diloepakan. Toedjoean 
dari pemimpin2 kita boekanlah demo- 
krasi.akan tetapi hanja kekajaan”. 

Seorang dari Kent bernama Neville 
berpolemik tentang adanja ,, Toedjoe- 
an2 Peperangan” dan toelis seperti be 
rikoet: 

, Tetapkanlah hati dan sokonglah per 
damaian, ialah: 

I.  lenjapkanlah peperangan. 
2. hendaklah ada kemerdekaan dan 

rasa persaudaraan di seloeroeh impe- 
rium2 Brittania moelai dengan India. 

3. adakanlah oesoel2 jang djoe- 
djoer oentoek mengatoer satoe tjara 
persamaan kemoengkinan dalam hal 
economie, dan tjara bekerdja bersama 
sama diantara sekalian bangsa”. 

Djoega Bernanti Shaw telah menoe 
lis dalam madjallah ,,Picture Post” 
dgn. mengharapkan perdamaian sele 
kas-lekasnja. 

Seorang pembatja dari Bristol menja 
takan samboetannja terhadap toeli- 
san Bernard Shaw jg. tsb. diatas, 
samboetan mana berboenji seperti be- 
rikoet: 

»Bila 904 dari sekalian ,,oempan pe 
lor” dalam negeri ini, jang saja sen- 
diri termasoek dalamnja, akan dapat 
mengemoekakan pendapatan mereka, 
terhadap seroean2 jg. gagah dan bera 
ni dari sekalian ahli? politiek jg. ber 
semboenji di belakang garisan perang, 
niaka urang tentoe akan mengetahoei 
bahwa mereka setoedjoe dengan perka 
taannja Bernard Shaw itoe. Orang? 
jang tidak berdosa mendjadi korban, 
sedang paberik? sendjata jg. menda- 
pat keoentoengan jg. besar2. Menga- 
pakah sebabnja tidak diadakan pe- 
moengoentan soeara oentoek menjeli 
diki apakah mereka ,,Oempan pelor” 
tadi maoe didjadikan korban ?? 

knguete dari ,,Picture Post'“itoe me 
nendjoekkan dengan djelas baguima- 
na perasaan jang terkandoeng  dakun 
kati sanoebari sekalian rakjat Inggeris 
dari berbagai-bagai lapisan. H 

djoeal, Panaroekan fob Panaroe- 
kan f 5.18 pendjoeal, Pasoeroean- 
Probolinggo fob f 4.771, pendjoeal, 
kwaliteit Amboeloe franco wagon 
Djember f 4.771, pendjocal Djem- 
ber franco wagon Djember Febr.- 
Mrt. f 4.70 pendjoeal dan Mrt.-April 
f 4.85, pendjoeal dan poetih mata 
item Bali cif. Tandj. Priok Jan. Feb 
f 5.70 nom: per 100 kg. 5 

Tapioca meel: kwaliteit. Medium 

sampai f 6.705 AA f 7.10 per 10ogkg. 
pendjoeal. 

K 

kemaren djadi Jan.-Mart. f 9.85 “ini 
hari Jan.-Mrt. f 9.75 mn f 9.90 
pendjoeal dan Mrt.-Mei f 9.60 pem- 
beli, f 9.80 pendjoeal. Kk. Batavia 
Jan.-Febr. f 10.— pembeli 410.25 pendjoeal per 100 kg. Noteering | New York Spot 430 djadi, naek 5 Jan. 422 pembeli, 
"3 pembeli, naik 2 : 

ada poeti Muntok: fob Ps Pinang Jan. f 20.-— pem 2 
pendjoeal per 100 kg. 

Koffie Robusta Lampong: Inc) 18 Telok Jan.-Mrt, F Too MA ji, .00 pendjoeal 7, Citronella ole Ananta ge 

naek 1 dan Mrt. 

  

re djadi Jan,-Mrt. Jadi ai nani 

Aan ente fkilBi ini hari 
Pe Ta          

He
 

nom. n Jan.-Dee. $ 1.15 
Karet: Jan. kemaren diadi 2404 Thi 'maren djadi 

    

Sheets   3574 cts. per kg. pembeli. 
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boeat roepa-roepa merk dari f 680 

Lada “item Lampong: ek. Blok 

ron “A-contract kema- 1 ren djadi Jan. dan Mrt.-Dec. fi Lama. 1 

hari ' Sheets 3414, Crepe 
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V.O.R.O. 

Zender Y.D.G. 8 golilengte 89,82M. 
Studio Mentengweg 20. 

Senen, sj an. 

17.00 Lagoe Arab. 

17.30 Lagoe Hawaiian. 

.18.00 Lagoe Melajoe Seberang. 

18:30 Lagoe Djawa:” "53. 

18.50 Pembalasan soerat2 dan rappori. 

"19:00 Pembatjaan soerat2 kabar. 

19.30 Lagoe Soenda. : 

20.00 Ketoprak. . 

24.00 Berhenti. 

Setasa, 9Jan. 

Lagoe krontjong dan Stamboel. 

Lagoe Arab. 
Lagoe Soenda. 
Lagoe Belloni.' 
Lagoe Tionghoa. 

Lagoe Ambon. 

Lagoe Leloetjon. 

Lagoe Hindoestan. 

Berhenti. 1 

Keterangan tentang Agama Is- 

lam. , 

10.00 
10.30 
11.00 
11.30 
12.00 
12.30 
13.00 
13.30 
14.00 
17.00 

17.30 
18.00 
18.30 
19.06 

Lagoe Gamboes. 
Lagoe Melajoe Seberang. 

Lagoe Gambang Kromong. 

Pembatjaan dari soerat kabar. 

19.30 Lagoe Djawa. 

20.00 Krontjong-orkest 

23.00 Berhenti. 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 
Djawa Barat. 

Lief Souvenir 
“ . 

Bandoeng II 192, Batavia Il 197 

P.M.H. 
Kan 

Senen, 8 Jan. 

Tanda waktoe. Pemb. 
Isi programma. 

Lagoe dari Laoetan Tedoeh. 

Taman pemoeda. 

Kamermuziek ,,Studio-Orkest '. 

Lagoe Hindustan. 

Pemandangan oemoem. 

Loedroek Doerasim dari S'baja. 

Mendjwabi soerat dan rapport. 

Berita Pers. Ea : 
Gambang-concert. 
Krontjong-concert ,,Studio-Or- 

kest”. 3 

Toetoep. 

P.M.N. 29 

Kroritjong-concert ,,Studio-Or- 
ee. 

24.00 Toetoep. 

22.00 

Setasa,9janm 

Bandoeng II 192 dan Bandoeng III 50, 
Batavia Il 197. 

6.00 Tanda waktoe. Pemb. 

6.03 Lagoe dari Laoetan Tedoeh. 

6.30 Berita Pers. 
6.40 Gamboeng kromong. 

7.00 Gamelan Djawa. 
7.20 Berita Pers. 
7.30 Toetoep. 

: Bandoeni It 192 dan IT 50. 

Tanda waktoe. Pemb. 

Lagoe Tionghoa. 
12.00 
12.03 

  

Irabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 

Loedroek Doerasim dari S'baja. F 

  

   

  

       

  

   

aan 

PROGRAMMA NIROM. 
Penjiaran Barat. 

Archipelz. 99 dari 11.— t.m. 12.— 

atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, . Che- 

'ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe- 

mi 192, Oost dan Midden-Java: Soe- 

25 m. Soerabaja III 196, Semarang 
122, Malang, Djokja 181, Solo 188, 

Tjepoe 186. 

Senen, & Jan. 

Tanda waktoe. Pemb. 

Isi programma. 
Aneka warna. 
Taman Pemoeda. 
Cabaret Inggeris. 
Berita Pers dan Oedara. 
Sibelius 1e symphonie in e kl. 
Pemandangan oemoem. 
A-B.€C.-Cabaret. 
Concert. 
Koers di Amsterdam. 
Tanda waktoe. 
Swing-muziek. 
Aneka warna. 
Toetoep. 

17.00 
17.01 
17.03 
18.00 
18.30 
19.00 
19.21 
29.05 
20.30 
21.30 
21.58 
22.00 
22.01 
22.30 
23.00 

1 

Selasa, jan: 

Pemboekaan. 
Berita Pers. 
Gymnastiek. 
Dari plaat gram. 
Tanda waktoe. 
Dari plaat gram. : 
Berita Pers. 
Dari plaat gram. 
Toetoep. 
Tanda waktoe. Pemb. 
Concert oentoek pagi. 
Roemah tangga. 
Billy Reid's Accordeon Band. 
Matinee-concert. 
Berita Pers. 
Matince-concert. 
Berita Pers dan Oedara. 

Toetoep. 

6.30 
6.31 
6.38 
6.50 
7.00. 
7.01 
7.30 
TE 
8.00 

11.00 
11.02 
11.40 
12.00 
12.30 
13.20 
1307 
14.20 
14.30 

17.01 
17.00 
17.03 
18.00 
18.30 
19.00 
19.25 
19.40 
20.00 
20.40 
21.00 

Isi programma. 
Tanda waktoe. 
Boenga rampai. 
Tiga matjam lagoe. 
Hawaiian Syncopators. 
Berita Pers dan Oedara. 
New -Mayitair Orkest. 
Agama Kristen. — ' 
Permainan Piano. 
Merkelbach-concert. 
Causerie tentang orang boeta 
dan toeli. 
Omroep-Orkest. 
Koers di Amsterdam. 
Tanda. waktoe. 
Omroep-Orkest. 
Muziek dansa. 
Toetoep. 

Pemb. 

21.30 
21.58 
22.00 
22.01 
22.30 
23.00 

B. R. V. 

Stadszender 157,89 M, Archipelzen- 
der 61,66 M. 
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MOETASI. 

SS. 

Moelai 1 Dec 1939 diangkat hoofd- 
mandoer, t.Adjis, ass hoofdmandoer. 

Moelai 1 Des. 1939 diangkat mante- 
ri tekenaar 1 e klas, t. Joenoes gelar 
Sari Mardjo, mantri- teekenaar. 

Diangkat dalam dienst negeri tetap 
tt. JLA.Viot, IdrisII, Majoedin dan 
Zainocen, semocanja stoker. 

Dipindah dari Padang-Pandjang 
keBatoetabal, t.Haroen gelar Soetamn 

Talarang, haltechef 2e klas 
Overgeplaatst dari Padang ke 

Paloeajer ,t.Raoef gelar “Soetan 
Malano, stationsklerk. " 

Dipindah dari Bandoeng ke Bata- 

via-Centrumt.0ETOMO 
Diangkat klerk di Bandoeng, tSa- 

bana,volontair. 

Inlandsch Onderwijs 

Diangkat 3e commies di Bandoeng 
t.t.Mas Abpdoelmoechnij danBach- 

yroen. $ 
Diangkat kepala sekolah 2e. Ver- 

volgschool di Medan, tMoehamad Na- 
sib gelar Dja Sarimoeda,kepala se- 
terseboet. 

Diangkat kepala sekolah 2e ver- 
volgschool di Koetaradja, t. Haroen 
Kahar, kepala sekoloh-sekolah terse- 
boet. 

Diangkat kepala sekoloh vervolg- 
school di Senlimene (Atjeh), t Moe- 
hammad Rasjid, kepala sekoloh-seko- 
lah terseboet. 

Diangkat kepala sekolah vervolg- 
school di Arnhemia (S.O.K.), t. W. 
Pangoeloe Loembatabing, kepala se- 
kolah-sekolah terseboet. 

Diangkat kepala sekolah vervolg- 
school di Delitoea (S.O.K.), t. Toeri- 
ang Harahap gelar Baginda Martoea 
Radaja, kepala sekolah-sekolah tese- 
boet. 

Diangkat kepala sekolah 3e ver- 
volgschool di Medam, t. Zahari, kepa- 
la sekolah-sekolah terseboet. 

Diangkat kepala sekolah 4e ver- 
volgschool di Medam t. Moehammad 
Nafiah gelar Soetan Naparas, kepala 
sekolah-sekolah terseboet. 

Diangkat kepala sekolah 6e ver- 
volgschool di Medan t. Badaroeddin 
Hasiboean gelar Soetan Panajoe- 
ngan, 
boet. 

kepala sekolah-sekolah terse- 

  

    

  

    

          

   
   
    
      
    

SOU 

Apa toean tergoda oleh sakit 
pinggang? 

Apa sering brasa sakit tertoesoek toe- 

soek dipinggang? Diwaktoe malem a- 

pa sering - moesti bangoen boeat ken- 

tjing? Kapala psesing? Soeka ngan- 

toek? Lekas Tjape? Males dan lesoe? 

Tangan dan Kaki Dingin? Koerang 

Napsoe? 

Itoelah tanda-tanda jang njata dari 

sakitnja boeah gindjel — sakit nier, 

3oeah gindjel ada satoe bagian ang- 

gota jang penting oentoek pemeliha- 

ra'an kesehatan badan maka haroes 

lekas diobati bila dia ada koerang 
koeat atawa sakit. NEWTONE PIL, 
Tjap Prauw, ada obat satoe-satoenja 
jang terkenal mandjoer boeat sem- 
boehkan sakit boeah gindjel nier. Ia 
lekas bikin sehat dan perkoeatkan 
nier. Ia boekan obat baroe ditjoba- 
tjoba tapi satoe obat jang pasti bisa 
tolong! 

Harga 

Kembang Djepoen/48 
RABAIA 

1 botol.f 1.25. Kirim wang ' 

doeloe franco. Terdjoeal oleh semoea roemah obat Tionghoa. 

Hoofdagent: Mediciju Import SAM TAK 

    

          

  

   

     

  

    

   
       

   

  

           

      

  

HI home IIAP PEN" 
Baen PN Lk sana 4 
PENA 13 

Ini  anggoer ada  bergoena 

Badan bisa tinggal fit, 

Pendeknja badan bisa tinggal   

    

    

    

besar sekali boeat djaga kasehatan. 

makan dan tidoer djadi enak. 

koeat. Haroes di tjoba. 

Fabriek ..TJAP DEWA", Molenvliet Oost 84. BATAVIA-C. 

    
Senen Sal: 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.04 Berita Pers. 
17.04 Orkest (Stadsz.) 
17.25 Soeara Vocaal. 
18.00 Orkest. 
18.16 Orkest. 
18.30 Berita Pers. 
18.45 Moesik Acecordeon. 
18.30 Draai-orgel (stadsz.) 

20.00 Pembatjaan boekoe B.R.V. 
20.30 Piano. 

421.00 Phohi-relay. 
121.10 Symhonie. 
1220.00 Programma roepa2. 
:|23.00 Berhenti. 

NY
 

  

  
    

    

(A3: $ 

13.00 Lagoe krontjong. mena Men. 

13.30 Berita Pers. : 

13.45 Lagoe Arab modern. ni aa Pemb. 

14.00 Lagoe ketjapi Soenda. 6.15 n ana | n 

14.15 Berita Pers. 6.30 Lagoe rOepa2 

14.30 Toetoep. 7.15 Berita Pers. : 
Sala 5 7.30 Programma roepa2. : 

Batavia 197. 2, | | 

as aa. Near . (OBAT PENJAKIT KENTJING) 
12.00 Tanda waktoe. Pemb.. 10.00 Nanjian ang 

ab Kaban Tionghos Gea en japag Orkesk. (| segala penjakit kentjing pada orang le ki 
: g al un anne OP 30 Komedian Har ist dan Meis- “'dan prampoean, jaitoe: Penjakit kentjirg 

-13.00 Lagoe krontjong jang terpilih. (5 tersextet: said naa jang baroe atau jang soeiah bertahoer - 

13.30 Beirita Pers. | NA ESA oa : tahoen, kentjing nanah jang berwarna poc- 

13.45 Lagoe Arab modern.» : 15:00 Moesik-orkest. | tih, kentjing nanah jang berwarna koenirg 

14.00 Lagoe ketjapi Soenda.. S3 H2.50-Lagoe Njanjian makan. ' htoea, penjakit dialat kentiing, jang teristi- 

14.15 Berita Pers. Ti ka “14.30 Berhenti: mewa  oentoek penjakit 
114.30 Toetoep. Bt Be en Na Agan ja 

en eh i704” Berita. Pers. onnorhoe,) didjalanan kentjing panas se- 

Te NN Banana 17.04 Djamoe minoem tel. (Stadsz.) perti berapi, sakit pada bidji kemaloean, 

EA Se Reoonu Mantan Ae boeah pinggang (gegindjel) seperti 
Sa ana 17.30 Oentoek anak2 erbakar. | | 

17.00 Tanda waktoe. Pemb. KA : 

17.03 Isi programma. tg Bp an Mn ', HARGANJA 

17.05 Kamermuziek Djawa. — Tig40 Na Ka per flesch isi 200 pil . 

18.30 Kitab Indjil. goo Kaka Ha 4 Oa tan TOR 3 

19.09 Krontjong-concert. “19939 Lagoe roepa2. SU Ri 

Ha Naa abi Ten “ |19.45 Pemandangan locar negeri: | Ini 'obat2 bisa dapat beli di toko-toko 

19. Na 1 har e 20.00 Symphonic. | | Japan jang mendjoeal obat. an 

20:00 Populair-coneerus Sa AG Vocaal. "05 |. 8 Prijscourant. obat-obat bo 
21.00 Enden Imong dari Tiiandjoe |21/30 Phohi-relay. is ngan PERTJOEMAH: 

BN (0 u ii10 Lagoe Hawalian. NON 
Te ln MA Bek es aa , Nu 

Ta ye Bi ih Jetoesan vocaal 3 

"22.00 Enden Imong. rt NN AA 
23.00 Alam Minangkabau. 

24.00 Toetoep. 

   
    

    

    

19.00 Concert B.R.V. Omroep-guintet. 

        
    
    
   

   

     

     
   

    

        

     

       

  

  

    
    

    

        
  

  

Eenige Importeur K. ITO &#ICO. Ba 

TRIOS goenanja oentoek menjemboeb': A 

penjakit prampoean 

     

      
        

          
     
    

     

      

    
    
     

  

     
   
    

          
bae 3 

digelemboeng:n 

  

    
   
     

115.50 
Pa 
BA     

  

   

  

   

  

   
    

j 

     ich diminta de- 

| AGENT BESAR: 

@ IT J 

“ Molenvliet West No. 2! 
, Tel 

| AOBA 

Agent di Bandoeng : 

(TOKO HAKATA 
“Soeniaradja No, 24. 

& Co. 
293 Bt. 

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET) 

Dengan keloearnja ini obat 

pendapatan baroe soenggoeh ada 

satoe peroebahan besar. 

Karena: 
1. Obatnja hanja sematjam poe- 

der, memakainja fjoema di 
tjampoer dengan air. 
Memakainja gampang, ram- 

boetnja bisa djadi hitam s 

perti warna aseli. 
Tidak meroesakkan ramboet, 

bisa tahan lama. 
Bersahadja sekali, sebab ti- 
dak oesah ditjampoer de. gan 
lain obat dan tidak pakai air 
panas. 
Boecat membikin hitam ram- 
boetsangatmengoentoengkan, 

1 sebab memakainja bisa me- 
: “noeroet keperloean, banjak 
|! atau sedikit, dan meski di- 

? if taroeh lama tidak hilang ke 
toeatannja. 

| Harga 1 botol 
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