
   

   

  

    F ngannja pasal oesoel. 
engar tepoek tangan rioeh. 

atoe boekti, bahwa ia disetoedjoe' 
sidang. Tetapi pada ketika dita- 

g. soedi menoendjang oe- 

   

8 oekoel PPI 
g orang tidak setbedjoei tja- 
ja dan waktoenja. Dikehen- | 

daki, soepaja djangan diwoedjoed | 

nja akan dipeladjari lebih lan- 

ega Kat 

    
   

   
   

  

   

  

     
   
    
         
     
     
        
    
   
     
   

    
    
   
   

etapi selakoe wakil Perdi. 
e boeat oetoesan Perdi ialah: 

£ bitjara tentang soal- 
karena Perdi selakoe 

beloem menentoekan si- 
gala oesoel-oesoe! 

i agenda dari 
ng dengan sem- 

babkan agenda ta- 
a hari sebeloem 

. Kita menolak ke- 

P.P.P.I. itoe mengan- 
in (bedreiging) pada 
tah. Bahkan sebalik- 
doeng pemberian ta- 

: ang ramai (djadi djoe- 
hak pemerentah), bahwa 

. Boekan sahadja memi- 

tetapi djoega eche@c (ke- 
jang moengkirf dideritanja. 
faham t. Thamrin jang ber- 

oeroesan nanti jaitoe ka- 
h h terang, bahwa permintaan 

nt ditolak. Faham demikian 
takan koerang adanja pe- 

tanggoeng djawab terhadap 
i jang maoe dimobiliseer 

In menjatakan poela tidak adanja 
joeang jang tepat. Dimi- 

in tjatoer, ja dimisalkan 
maka poetjoek pimpinan pe 

an sadja merantjang tjara 
oentoek mendapat keme- 

pi disamping itoe ia dari 
soedah menjediakan ren- 
ing bagaimana pasoekan- 
bersikap, bilamana ia boe- 

tetapi kalah. Rentjana 
au menang dan kalau ka- 
ipikirkan Me er 
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Na dan 
Sasa Antara, 

AR 

  

    

Tarief 

    

  

ngan? aa” agak medan. 

“ pedabit: Mann Pe Ra 
 Redactie: 1440 WI. 

Eigenaar: R.H.O. DJOENAEDI. 
Sesoedah djam 4.30 sore 610 M.-C. — 672 Wi. 

Kantoor: Senen 107, Batavia-Centrum. 

Administratie 1810 WI. 

Advertentie, keterangan kepada, 
Administratie, 4 

Nenen tepenap Oppa Ne 

lan soedah poela melakoekan sera- 
ngan-serangannja kepada Sykajaervi, 

lahan jang sangat besar djoega, sehing 
dimana pehak Finland mendapat keka- 

kan sebagai oesoel melainkan se- 

bagai saran (suggestie) jang nan 

babkan terhentinja oesaha pehak Roes oentoek 

“penatangan 
Kp
 

| Pehak Roes meminta pangkalon 
ti Marine dilaoetan hitam 

2... DOEA COMPAGNIE ROES DAPAT DIHANTIOERKAN.. 
Helsinki, 28 Dec. (Reuter): 
Menoeroet communigue Finland, pehak Finland secdati berhasil meng- 

g Inantjoerkan 2 boeah compagnie Roes, ketika diadakan perlawanan terhadap 
| sasoekan-pasoekan Roes, jangeketika itoe hendak melintasi “Teloek Suvanto. 
Disini terdjadi pertaroengan seorang lawan seorang. « 

Selandjoetnja disebelah Timoer-Lacet dari Teloek Lagagk dan disebelah 
" ri imoer dari Lieksa telah terdjadi pertaroengan- pertarpengah hebat didaerah 
| Roeslan. 

   

PEHAK ROES MASIH TETAP MADJOE. 
— Menoeroet | berita-berita dari pimpinan tentara Finland, pasoekan-pasoe- 

-an Roes didalam beberapa district-district telah mengoesir-ngoesir bebera- 
ya orang-or ng pereman, demikianlah oedjar berita Havas dari Londen. 

Diantara orang-orang pereman jang haroes pergi melaloei daerah jang 
sedang dipakai oleh peperangan itoe, terdapat djoega orang-orang perempoe- 
mn dan anak-anak. - 

SERANGAN PEHAK ROES MASIH TEROES. 
' Walaupoen keadaan oedara sangat boeroek sekali dan moesim dingin 

Jcean dari 'Moskou. 
Pada hari jang paling achir ini teloek-teloek jang berada di Finland 

: Pe oleh saldjoe semoeanja, sehingga oleh karena itoe sangat moedah- 
ah sekali dilaloei      

  

   

Kemarin ada 
ie, telah berge- 

oleh tank-tank.dan meriam-meriam besar... 
150 boeah tank Roeslan dengan diikoeti oleh barisan infanteri 

rak madjoe melaloei saldjoe itoe. 
'angan-serangan ini haroes dilakoekan dengan setj 

rena 'berkenaan dengan kekoeatan dari pasoekan-pasoekanr 
dah berada disaldjoe itoe. 

tjepatnja, ka- 
g kini soe- 

    
PESAWAT2 TERBANG FINLAND: MELAKOEKAN PENJELIDIKANNJA. 
— Ketika itoe pesawat-pesawat terbang Finland masih teroes-meneroes 

melakoekan penerbangan penjelidikannja dan barisan-barisan patroeli jang 
#bermoebil itoepoen selaloe bersedia oentoek bergerak madjoe ketempat -tem- 

| pat jang akan terantjam. 
- Beberapa bom-bom jang telah es entook meltasi santek itoe menje- 

elintasi Pe na jang 
“ 

kati pantai Bjermun 

nasih hebat teroes, maka pehak Roes masihstetap teroes melakoekan sera-) 
1gannja disegenap medan peperangan di Finland — demikianlah oedjar Trans- | 

ga terpaksa memoendoerkan diri. 
Mereka itoe 

melakoekan perlawanannja lagi. 

kan dirinja djoega. 

PEHAK ROES MEMINTA PANGKA- 
LAN2 MARINE DILAOETAN HITAM. 
Helsinki, 28 Dec. (Reuter): 
Ketika diadakan pembitjaraan da- 

salto ditepi Finland. Poen diwarta- 
kan djoega, bahwa pertempoeran di- 
tempat ini, jang kemarin masih teroes- 

i meneroes- dilakoekan itoe, berdjalan ! 
teroes dengan sehebat- -hebatnja. 

  
|lan, maka ternjata, pehak Roes men- 
(dapat keoentoengan-keoentoengan mi- 
'liter dan hak-hak, diantaranja pehak 
Roes meminta pangkalan2 marine di 

V. 4 if 

Pehak Roes masih menjerang teroes. 
Lebih landjoet diwartakan djoe- 

ga, bahwa pehak Roes disebelah 
Oetara dari Hatjalahti dan Taipa 
keenjeki teroes melakoekan sera- 
ngannja. 

Dari pehak Finland didengar 
kabar, bahwa pehak Finland di 
Hatjalahti soedah berhasil meram 
pas delapan boeah tank kepoenja- . 

ngan Kang asin ekonomi. 

Viipuri dihoedjani bom hebat. 
Sementara itoe en diwartakan 

djoega oleh Reuter ahwa kota Viipu- 
ri telah dihoedjani beberapa boetir 
bom oleh barisan artillerie, sedangkan 

an Roes, Ke ika diadakan  |granaat-granaat jang besar Mesar soe- 
penyerangan dari pehak Roes di dah dil emparkan poela kepada bebera- 
Taipaleenjeki, pehak Finland men (pa benteng-benteng Finland jang ber- 
derita kek lahan jang sangat be- Jada dibelakang linie barisan Finland. 

e- Disebelah Oetara dari Teloek Lado- 
2 ga ada seboeah hospitaal, jang ada 

tandanja Kruis Merah, soedah dibom 
'djoega oleh beberapa pesawat-pesa- 

“wat terbang Roesland, tetapi selan- 
| djoetnja tidak ada banjak keroesakan 
ijang ditimboelkannja. 

Lebih djaoch poen diwartakan djoe- 
|ga, nahwa ambulans2 jang baroe kem 
bali dari medan peperangan, soedah 
ditembaki dengan senapan mesin oleh 
nesawat2 terbang Roes. 

sar sekali, demikianlah oedjar 
rita Trans-Ocean lebih djaoeh 

Disebelah Oetara dari Tel 
Ladoga, masih . beloem terdjadi 

' pertempoeran jang dapat ditent 
kan kemenangannja dalam 
djam jang terachir ini. 

Pehak Finland teroes bergerak 
madjoe. 

Disebelah Timoer-Laoet dari Lies- 
ka, pehak Finland soedah mendapat. 
kemadjoeannja hingga  Laklavaara, 
sedangkan sementara 'itoe pehak Roes- 

      
24 

Lihat samboengan di pagina 3. 

BARANG- BARANG CONTRABANDE DIBESLAG INGGERIS. 
Menoeroet-berita Reuter dari Lon den, pada tanggal 17 hingga 23 

December jang baroe laloe ini, telah dilakoekan penahanan oleh badan dari 
pehak Inggeris jang melakoekan pengawasan barang-barang contrabande, 
atas 6824 ton barang- barang contrabande jang didoega akan dikirimkan ke 
Djerman. 

Dari 

  

2 

Pay s .Reuter mewartakan djoega, bahwa badan Perantjis 
| jang diserahi oentoek melakoekan pengawasannja kepada barang-barang con- 

ga 23 December jang baroe laloe telah 1 mem- 

sekarang masih ber- 
koempoel dikoetan - hoetan oentoek 

Keti- 
ka itoepoen pehak Roes memoendoer- 

gang antara Boelgarija dengan Roes- . 

Lacetan Hitam oentoek ditoekar de-s 

ham t. Abikoesno, , 

ber-aksi itoe berlakoe| 

cces (hasil) jang akan di-| 

To 

Titolak. Ini 

Te 3 trivetosp dengan: saldjoe itoe. 
13 - ,    

tusakata terbang RAL.F. 
: bergiat teroes : 

Pertempoeran oentoek mereboet teloek 
Suvanto. 

Didaerah Karelia pehak Roes 
beroesaha dengan sekoeat-koeat- 
nja melintasi Teloek Suvanto di- 
dekat Lapinlahti dan Kelja. Pada 
hari Selasa jang baroe laloe di- 
kedoea - doea tempat ini pehak 

s soedah mendatangkan bala- 
bala bantoeannja dan kemarin- 
poen soedah melepaskan bebera- 

.pa tembakan-tembakannja kepa- 
da tepi lainnja dari Teloek terse- 
boet. Tembakan ini dilepaskan 
pada pagi-pagi hari. 
  

Pandai memberikan komando 
,voorwaarts mars” tetapi tidak pan- 
Jai mengatoer betapa pasoekan ha- 

Bekalahan, itoe akan membawa aki- 
bat: barisan akan terpoekoel han- 
ljoer-leboer pada ketika ia haroes 
msendoer karena menghadapi perla- 
wanan maha hebat. 
Loepakah orang pada nasib gera- 

kan nasional pada ketika sajap kiri 
(PN: ) dipatahkan tempo hari? Se- 
hingga i ia membawa akibat: roda me 
sin badan persatoean P.P.P.K.I. man 
dek berpoetar, karena para pemim- 
pinnja memberikan komando ,,toeng- 
goe doeloe”? Komando demikian itoe 
tidak akan ada, djika dari bermoela 
Sipikirkan, bagaimana barisan kita 
haroes berboeat, djika pada soeatoe 
Pa mendapat rintangan. 

Menilik kesemoeanja itoe, orang 
Ibolen: mentjela sikap P.P.P.I. jang 
meninggalkan rapat setjara demon- 
stratie, tetapi kita pertjaja, lambat Ia 

).Isen orang akan sefaham dengan P. 
" P.P.L., bahwa sari dari oesoelnja itoe 
Iboekan keliroe tetapi benar. Oleh ka- 
sena itoe, kita jakin, bahwa nantinja 
skan datang waktoenja, bahwa pim- 

an Gapi dan K.R.I. akan memper- 
atik: oel P.P.P.I. tadi ke-arah 

kita maksoedkan jaitoe: semoea 

   
     

Ia 
- |waki “kita dalam raad-raad haroes 

keloear,. djika toentoetan parlement 

“Ising) tetapi alat perdjoeangan parle- 
neto jang Marni dimana-mana.   

   Te M.T. Up 

S eboeah pesawat Paniai Minor 
tertembak 

rets moendoer, bilamana menderita | 

kan antjaman (bedrei- | 

  

-Pehak Finland menerangkan, 
bahwa di Lapiniahti itoe soedah 
terdjadi pertaroengan hebat anta- 
ra kedoea- doea belah pehak,.se- 
hingga sesoedahnja pertaroengan 
ini berdjalan beberapa djam lama 
uja, maka pehak Roes laloe me- 
moendoerkan dirinja. 

kit kekalahan. 
Lebih 

Perdjoeangan sepandjang dijalan se- 
poer Canton - Hankow. 

.Chungking, Kemis (Reuter). 
Dalam komperensi dengan wakil 

pers, maka djoeroe.bitjara militer 
Tionghoa memberi keterangan, sam- 
bil meloekiskan pemandangan dalam 
minggoe j.l. soal situasi militer, bah- 
wa fihak Djepang sebelah oetara Can 
ton dengan 3 divisienja telah menoe- 
djoe keoetara sepandjang djalan se- 
poer Canton-Hankow, jaitoe 1 divisie 
sepandjang djalan sepoer, sedang jg 
doea sebelah timoer djalan sepoer 
tadi. Mereka akan mentjoba oentoek 
mendahoeloei pasoekan Tionghoa. 

Selandjoetnja — djoeroe bitjara 
(woordvoerder) itoe mendjelaskan, 
bahwa pasoekan Tionghoa sanggoep 
dan sedia oentoek mempertahankan 

diri... , 

Makin masoek ke Tiongkok, berarti 
kemenangan Tiongkok. 

Berhoeboeng dengan berita Dje- 
pang akan soenggoeh2 madjoe teroes 
dengan mendoedoeki djalan sepoer 
Canton-Hankow seloeroehnja kalau 
perdjalan menoedjoe keoetara dari 
Santon, keselatan dari Hankow, ma- 
ka djoeroe bitjara militer Tionghoa 
itoe berkata: 

»Hal ini akan kita samboet dengan   gembira, tetapi kita takoet, kalau? 

trabande, pada tanggal 17 hing 
beslag 40.000 ton barang-barang” 

Selama peperangan ini marine   
Selandjoetnja orang mengakoei, bah | 

wa pehak Roes disini mendapat sedi- 

djaoeh di Kelja, pehak Roes 
soedah berhasil mendekati Teloek Su- 

  

Londen, 28 Dec. (Reuter): 

kan, bahwa pada tanggal 

bande. 

rang-barang jang diangkoet oleh 123 I 
barang, jang pada ming 

dikirimkan teroes. 

Vaticaanstad,   

  

|— Kexalahan2 fihak 
Djepang 

pihak Dijepang tidak akan berboeat 
demikian. Sebab makin dalam ma- 
soeknja fihak Diepang kedalam Ti- 
ongkok, makin besarlah kemoengki- 
nan akan menangnja Tiongkok.” 

Serangan oemoem Tionghoa beloem 
datang waktoenja. 

Djoeroe bitjara menerangkan se- 
landjoetnja, bahwa 4 divisie baroe da 
ri Djepang akan diangkoet ke Tiong 
kok goena serangan2 baroe. Ia me- 
nerangkan lagi, bahwa serangan2 
Tiongkok jang baroe2 ini dilakoekan 
disegala medan perang, bermaksoed 
centoek mentjegah kalau pasoekan 
Djepang maoe mengoendoerkan diri, 
tetapi selandjoetnja ia poen memberi 
pendjelasan, bahwa waktoenja oen- 
toek mengadakan serangan dari fi- 
hak Tiongkok jang oemoem, masih 
beloem tiba. 

Djoemlah orang Djepang mati, 
Djoeroe bitjara itoe memberi tahoe 

djoemlah  koerban Djepang jang mati 
dari 1 — 24 December kira-kira ada 
44.000 orang, terletak dimedan pepe- 
rangan. Dalam pada itoe djoemlah se 
mocanja dari kekalahan Djepang ada 
100.000 orang. 
Berhoeboeng dengan perdjoeangan   di Nanning, maka djoeroe bitjara itoe 

Perantjis soedah berhasil kan bestup 
217 boeah kapal dan 402.000 ton barang-barang. 

MASIH TEROES DILAKOEKAN PENJELIDIKAN. 

Ministerie Oeroesan Ekonomi dan Oeroesan Peperangan mengoemoem- 
28 December jang baroe laloe ini ada 48 boeah ka- 

pal. netraal jang dibawa kedalam tiga boeah pangkalan pengawasan contra- 
Diantaranja terdapat 27 boeah kapal Nederland. 

Didalam minggoe jang lewat telah dilakoekan penjelidikam kepada ba- 
bocah kapal, bersama-sama dengan 29 

goe sebeloemnja itoe masih beloem selesai Pn 
sa. Dalam 89 kedjadian- 'kedjadian segenap barang-barang itoe soedah dapat 

MUSSOLINI AKAN MENGOEND)JOENGI PAUS. 
28 Dec. (United Press): 

Pada agen 4 Januari 1 Bu akan Mai 2.5 

  

“ Kabinet-Abe roentoeh atau tidak? 

Serangan cemoem Tionghoa 
beloem waktoenja 

mengatakan: ,,Kepada fihak Djepang 
tidak seorang poen akan kita bolehkan 
oentoek meloloskan diri, tetapi tem- 
pohnja oentoek serangan dari fihak 
Tionghoa masih beloem tiba”. 

Kabinet Ab€ diminta mengoendoerkan 
diri. 

Tokio, Kemis (Transocean). 
Sampai kini orang2 anggauta 

jang ikoet menanda tangani me- 
njatakan tidak pertjajanja ter- 
hadap kabinet-Abe dengan me- 
ngambil motie ada 270 dari 456 
orang anggauta Lagerhuis Dje- 
pang Mereka menjatakan soepa- 
ja kabinet-Abe mengoendoerkan 
diri. 

Dalam motie itoe didjelaskan, 
bahwa aksi dari fihak opposisi 
terhadap pemerentah akan dilan 
djoetkan. 

Kabinet Djepang tak maoe 
moendoer! 

Berhoeboeng dengan berita 
tsb., maka Domei mengabarkan, 
bahwa premier Abe dalam satoe 
interpioe telah menerangkan, 
bahwa kabinet tak berniat oen- 
toek mengoendoerkan diri oleh 
adanja motie2 jang diambil oleh 
golongan jang anti pemerentah 
didalam rijksdag. 
Dalam pada itoe katanja, peker- 
djaan dalam soal kesoelitan Ti- 
ongkok itoe akan dilandjoetkan. 
Dan  perloe  sakali akan 
pengoeatan tenaga sampai doea 

1   ali lipat. 
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ngan mempergoenal ski. 

|.sawat terbang 

“ nangan ada p 

| roetama sekali pengaroehnja dise- 

“oleh mata doenia, 

  

TIDAK TERBIT 

da hari Senin, tanggal 1 Januari 1940 

'soerat kabarkita tidak terbit. 

3 Kiranja sidang pembatja dan adver- 
teerders ma'loem adanja. 

Sri Koentjoro amal lagi. 

Pn Poeblik boheh.berse 

“ygta sedia. 

"Iiang soedah sekian lamanja main “di 

Senen dgn. banjak menarik poeblik 

dan jang soedah beroelang-oelang 

Bae Pk memberikan pertoendjoekan goena a- 

: nba oa engan 2. mal kepada beberapa badan pendirian 

NN aa jang sangat pendoedoek Betawi. 

Ladihua S tanidra apa esawat-pe- | Kita mendengar, bahwa perkoempoe 

tentoenja Meng ndak bisa lan itoe tidak Tama lagi akan meninz- 

Pa Se ” 2. “demikian | Salkan kota ini. Tetapi sebeloem ber- 

terbang dengan Nu Netajabub- | pisah dengan pendoedoek Betawi, le- 

poela air laoet Jang Na ah bisa Pih doeloe akan memberikan soemba- 

kan kopal-kavoi: BTA Mk-serangan | VAN djoega nanti pada hari Sabtoe 

leloeasa melakoekt 1 Yg BESARAN malam  Minggoe, 6-7 Januari 1940, 

nja. N AS : Kartjis moelai sekarang soedah boleh 

Ae 1 dibeli kepada -beberapa orang jang 

Dem . 3 mengoeroesnja. Ku 

 p€ha : cans Sngga pa Oentoek siapa pertoendjoekan amal 

bahkan, menoeroel 

  
lah, maka sebentar keme | 

sebentar 
nkan. 

—0— 

Dibelakang lajar. : 
Hampir poetoes 

yetjintaannja. 
Doeca merpati soedah tjinta menjin- 

tai, makin hari makin rapat'perhoe- 
boengan -itoe. Kedoea itoe bekerdja 
mendjadi pemain tonil, dibelakang la- 

jar. Demikian 
'kedoea itoe, hingga orang tak akan 

'mendoega, bahwa antara mereka itoe 

ta” kan terdjadi salah faham. 7 

Pada Soeatoe “ketika, waktoe toni! 

hendak main, terdjadilah satoe insiden 

jang moengkin meloekakan salah seo- 

'rang dari orang jang sedang tjinta me 

tjintai. 5 

'Pemoeda itoe tahoe, bahwa keka- 
sihmnja sedang ditjicem oleh orang 

|lain. Dengan tidak berpamit doeloe, 
| £ aa mpat tonil dan 

Ne Ke (0 a' Fberdjalan. Tetapi beloem lepas djoe- 

| antypathie doenia berhoe- | ga kenangannja akan gadis Kg ia 

| an serangand Roeslan ber ijintai tadi. Dengan tidak setahoe 

| tambah-tambah besar ketika R0ES- | dia, ia ingat, bahwa jang ditjicem 
Ian mendjatoehkan hoekoeman MAti ' Gieh lain orang tadi, boekan gadisnja 

kepada opsir-opsirnja iioe. | tetapi lain gadis, hingga ia dengan 

$ Anna Oo (segera kembali ketempat tonil. 

Tetapi berita tentang hat ini be- | Hampirlah tali pertjintaan tadi poe- 
loem pasti benar, karena beloem ada. toes, 

5 siaran radio-Moskou, atau sengadja , itoe poen terdapat ,,happy end”, ke- 

disemboenjikan. AG 0. doea-doeanja bertemoe kembali, Tje- 

Satoe peristiwa lagi jang di-ikoetit rita ini adalah film jang akan dipoe- 

ialah tindakan tar di Alhambra-bioskoop, nanti pa- 

: 5 ta oemo 

“pertahankan perbatasannja, te: 

dapat menjerboe masoek  kedaerah 

Roeslan, hendak memotong djalan 
kereta-api Moermansk. 

Djika terpotong . laloe-lintas int, 

terang Fimland dapat pescaa " gepoeng 

rapat-rapat kepada tentara Roeslan 

sebelah oetara. 1 

per- 

Tetapi boekan gerak-gerik dan per- 

|djalanan pertaroengan J9 kim 

' mendjadi perhatian orang, tetapi te- 

. gala soedoet didoenia Ana” UN 

Hampir tidak ada seboeah negeri 

jang menghoekoem mati kepada oP- 

Sir-opsirnja djika opsir-opsir ini ber- 

oleh gegagalan dalam serangannja, 

ketjoeali Roesian. 
: 

2 

    
tetapi achirnja dalam tjerita 

— Trotsky, jang kini sedang di Mexico.t da tanggal 3 Januari 1940. . Djaga 

S5 

5 | | tanggalnja. . 
— Kaoem Trotskisten di Roeslan sa-f. Nan Aga 

ingat banjak, dan jang dihoekoem, — Rapat Anggauta P.A.L.. Djakarta. 
“ matipoen banjak poela, sehingga PE-|-” Tentang KONGRES 

“| Berhoeboeng dengan Hari Peringa-| 
tan tahoen baharoe Masthi, maka pa-|| 

Tidak asing lagi, bahwa perkoem-|| 

Ipoelan -wajang orang Sri Koentjoro, | 

| dikota ini, selaloe mendjadi La 

itoe, sekagan 2 masih beloem bisa kis) 

rapat perhoeboenganj 

“(Disiarkan oleh Antara") 

Berhoeboeng dengan verslag 

aksi GAPI jang diadakan pada 

tanggal 17 December 1939 be- 

loem dapat dioemoemkan se- 

moeanja, maka selandjoetnja 

nanti akan dioemoemkan. Lebih. 

“landjoet dikabarkan, bahwa 

' bocah brochure lagi jang me- 

moeat sekalian pidato-pidato 

jang telah dicetjapkan dalari 

rapat oemoem dan rapat tertoe 

toep jang Cipa : 
lam KONGRES RAKJAT IN- 

DONESIA jang telah dilang- 

soengkan dari tanggal 23 sam- 

pai 25 December 1939. TG 

Nama-nama perhimpoenan? 

jang  toeroet dalam Kongres 

Rakjat Indonesia: 

PSI, Gerindo, Parindra. 

Persatocan Minahasa, P.I.I.)Pa 

soedan, Persatoean Politiek Ka- 

tholiek Indonesia, P.V.P.N., 

E.P.P.B., Comite Pembela Islam 

Palembang, P.A.I., Sarekat Pe- 

lajar Indonesia, Nahdatoel-Oe- 

lama, L.S.8.L.G., Perdi, Moeham- 

madyjah, M.T.K.A.A.M., Isteri 

Indonesia, P.P.P I., Itihadoel 

Oelama Palembang P. K. 3 

Bond van Marktmeesters, Coo- 

peratieve Crediet Centrale Toe- 

mapel (Malang) Comite -Parle- 

ment Indonesia Sipirok, Comite " 

Parlement Indonesia Bandjar- 

nagara, Kaoem Betawi, Per- 

satoean Tarbijah Islamijah (Mi- 

nangkabau), dan M.LA.I. (tidak 

mempoenjai socara). 

  

  £ 

| nan-perhimpoenan 

GAPI akan mengeloearkan Se- | 

dipandang perloe da- || Sport Federatie kebangsaan 

Mendirikan | 
(ah “ena Dak ate 

, Antar " 

Ida hari Kemis tanggal 21 December 

114939 atas initiatief Pengoeroes-Hariani 

Centraal I. SI. telah diadakan per- 

'moesjawaratan dengan Pengoeroes- 

Pengoeroes — Sportbonden, anggota- 

anggota iboe -   gota Federatie, maocepgen perhimpoe- 

sport lainnja jang 
-bond-oemoem 'beloem ' mempoenjai 

lakan tetapi setoedjoe akan mangan : 

| dan tjita-tjita LS.I. 
Bocah permoesjawaratan terseboet 

Plaatselijke 
sebagai 

bang 1 SJ di Djakarta. Dalam 

1 terseboet hampir semoea g0- 

n. Sport-Indonesia mempoenjai 

wakilnja, ialah seperti berikoet: 

“VJ. (Woetbal). P.T.LD. | dan LD. 

ialah, berdirinja badan 

"LB, Gemnis), P.KLD. (koribal), Per- 
bi dan P.B.D. (badminton). En 

(boksen), LS.V. dan LA.C. (athletiek). 

Pengoeroes sementara dibentoek 

'atas wakil - wakil Bond-bond terse- 

boet dibantoe boecat sementara oleh 

'tocan Mr. K. Poerbopranoto. sebagai 

Ketoea dan toean R. E. Djojomihar- 

djo sebagai Secretaris - Penningmees- 

ter. Pengoeroes jang tetap sedikit 

| kari lagi akan dibentoek. 

|. Program van actie dari tjabang I 

.S5l jang ditjita-tjitakan ialah : 

|-.a. beroesaha memperoleh lapangan- 

lapangan sport lebih sempoerna dan 

'memoeaskan, 

b. beroesaha mendirikan sportma- 

'gaziin sebagai filiaal dari centraal-ma 

.gazijn LS.I. di Solo, 

c. menghidoepkan kembali soeatoe 

'madjailah sport oemoem, 

d. mengadakan sport mengembara 

"bersama-sama (LS.I-wandelmarsch))   
  

$ 

A. W. Groote. 

30 December 1859— 

30 December 1939. 

Hari Sabtoe jad. toean A.W. Groo- 

te, perantjang Stenografie ,,Groote”, 

80 tahoen oemoernja. Adapoen pada 

boelan September jbl. A.W. Groote 

40 tahoen jang soedah lampau me- 

noelis 'boekoe peladjarannja jang 

pertama, jaitoe jang diberi nama 

Stenografie voor Jedereen.” 

Atas permintaan Groote jang soe- 

dah toea, tetapi masih sehat sangat, 

hormatan jang besar sebagai ta- 

hoen 1939 dan 1934. Tetapi atas 

andjoeran  Federatie. van Stenograrie 

Groote” tidak lama lagi di nege- 

"4 Belanda dikeloearkan seboeah boe- 

koe  jubileum. Dalam boekoe 'itoe, 

berdasarkan karangan-karangan be- 

berapa pembantoe dinegeri Belanda 

Jan Indonesia jang terkemoeka di- 

zambarkan penghidoepan dan peker- 

djaan Groote. 
Disamping tjetakan hoeroef Latin 

Jalam boekoe itoe terdapat poela ba- 

hagian stenografis. Dalam bahagian 

'stenografis-itoe termoeat karangan- 

karangan jang ditoelis oleh Groote 

Iialam ,,/Tijdschrift in N.A.K.”, jang 

Jahoeloe. Karangan-karangan itoe   ngikoet2 Trotsky jang masih ada di! RA"JAT INDONESIA 

Roeslan sedikit banjak - tentoenja!  Pengoeroes menoelis: 

masih menaroeh hati dendam kepa- ' 

da kekoeasaan Bolsjevisme jang @da akan mengadakan pertemoean diantara 

sekarang yu. Pa : Langgauta-anggautanja, dimana akan 

Kimi Trotsky memperdengarkKar | dibitjarakan tentang pendirian P.A.I 

soearanja lagi, jwni dengan tegas-te- terhadap Kongres Ra'jat Indonesia 

gas ta mentjela perboeatan Roeslan | jang baroe diadakan di Gg. Kenari ,tg. 

jang melakoekan serangan kepada 94 “tm 26 Dec. 39, dimana P.A.I. ada- 
Finland itoe. Ie |. Hah sebagai angauta dari padanja. 

Soeara Trotsky ini tentoenja tidak"  Begitoepoen akan ditoetoerkan pe- 

tinggal rahsia di Roeslan sendiri, dah mandangan? jang djoega mengenai 

terdengar djoega oleh pengikoci-Pe- Kongres terseboet, teroetama tentang 

ngikoetnja di negeri itoe Sendiri, S€- | kedoedoekan Laskar P. ALI. 
hingga kini merah terantjam bahaja'  Pembitjara'an -pembitjara'an akan 
oleh bahaja merah djoega. diambil oleh sdr. dari P.B., Pemimpin 

"3 aan Oemoem dan leider Lasjkar P. A.1I. 

Demikianlah, maka keadaan vx' . Maka kepada segenap anggauta 

poela, djika dapat terdjadi bisa meri-: P. A. I., diharap sangat koendjoe- 

nenen tekanan Roeslan di Finland ' rgan saudara2, goena oentoek mempe 
toe... 39 SAN “ladjari soal-soal jang tersangkoetati 

Tetapi hal ini bagi Djerman terang | Kedu Batam kata kita, 5 
tidak disoekai, karena walaupoen ba- '— Pertemoean akan diadakan disecret2 
rangkali tidak disetoedjoei @ehnje  riaat kita T. Tinggi No. 25 Bat.-C., di 

aksi Roeslan di Finland itoe, tetap! | moelai pada djam 8 malam precies. 
bbeat gerak kesebelah India, Roeslan |” Sekianlah. 

bisa bergoena sekali boeat Djerman | Eta 

dalam pertaroengannja lawan Ingge-, — Pesawat terbang dari Singapoera. 

Tris. v : ee maha- 

Ba radja Kashmir. 

Sementara itoe dimedan barat agak. Aneta ad Mata : bada 

beroebah keadaannja. | |tanggal 30 boelan ini disini akan da- 
Djerman moelai melakoekan sera- tang dari  Singapoera pesawat 

ngan2 jang mengedjoet-mengedjoet, ' Lockheed-12, dengan hoeroef regis- 
memboektikan bahwa ada benarnjc | tratie VT-AJS, kepoenjaan mahara- 
djoega oedjar Djerman, bahwa sete- | dja dari Kashmir dari India. : 
lah selesai liboeran ini dilakoekan se-| Pesawat itoe akan teroes terbang 
rangangnja diperbatasan Peramtjis ke Bandoeng oentoek mendapat per- 

5 oleh technologische dienst 

t : 4 

itoe. HN Tn | baikan 
. Hanja orang tetap memperhatikan | dari Knilm. 

| Hau berdebar2, pehak jang mana | Selandjoetnja di Soerabaja jang 

KA Se Aa ba Sa mi pen Dua 
roet doegaan kita, t@lama lagi Nan data Pa an 
akan menghoedjani Perantjis dengan! Pesawat 'ini akan dibetoelkan ba- 
Kal orang, jang ditjampakkan dari gian-bagiannja “oleh Knilm bagian 

Aka Te aa, terbang dengan parachute technieknja, “dan setelah itoe akan 
KtIn KA bawah. 000 terbang ke Jaipur.(Aneta). | 

LA A. LH : Nenya 

“ 

Nanti malam,P.A.Lijabang Djakarta, 

Jitoelisnja pada waktoe stenografie 

Groote” moela lahir kedoenia. 

Walaupoen penghormatan jang ser 

ha besar tak diadakan, dapat diten- 

-oekan, bahwa post dan telegrafis 

sada hari Sabtoe jad. hiboek diroe- 

nah Groote, di Jacob Obrechtstraat 

31 di Amsterdam. Sebab dari beriboe 

riboe orang jang setiap hari diseko- 

lahan, kantor, dalam rapat dsb. 

nenggoenakan boeah fikiran Groote, 

mengirimkan kawat pemberian se- 

amat dan bahagia. 
Groote dengan stenografienja, te- 

lah mengadakan sematjam toelisan 

vendek boeat tiap-tiap orang. Tja- 
s9 toelisanmja itoe oleh karena pen- 
deknja, terang dan sederhananja 
nempoenjai kedoedoekan jang perta- 
Hg diantara berbagai toelisan pen- 

ek. 
| 'Dinegeri Belanda “dan Madoera 
toelisan pendeknja itoe boleh diang- 
zap jang terbanjak dipakai orang 
Di Indonesia Stenografie ,,Groote” 
itoe mendapat pengakoean officieel 
dengan diadakannja gouvernements 
akte boeat Stenografie dan Typen, 
Jan dengan didjadikan seboeah pe- 
ladjaran jang diwadjibkan diseko- 
lah Mulo.. Jang mengenai stenogra- 
Fie, akte terseboet hanja dapat diper- 
2 dengan Stenogafie ,,Groote” sa- 

ja. 
  

Kabar Tontonan 

ALHAMBRA SAWAH BESAR. 
Het zit in de Lucht. 

: | SENEN. 
Dick Tracy Returns. 

P3 4 

THALIA MANGGA BESAR. 
Film Tiongkok ,,Sorga Iblis” 

CINEMA ORION GLODOK. 

RIALTO   Three Comrades. 

IDaily Herald 

sekali ini, tidak akan diadakan peng ' 

e. Sportkeuring d.L.I. 
Alamat Pengoeroes-Sementara Dr. 

ten Bosehweg No. 9 Batavia-C. 

Pers Inggeris. 

- (Copyright ANETA) 

Advertentiebureu Inggeris ,,Craw- 

ford” jang terkenal mengoemoemkan 

beberapa angka jang menarik hati ten 

tang banjaknja soerat kabar Inggeris 

jang terdjoeal setiap hari. Statistiek 

itoe sebagai berikoet: : 
2.020.000 boeah. 
1.800.000 Daily Express 
1.780.000 Daily Mail 

(Daily News 
| Chronicle 
:Daily Mirror 
Daily Sketch 
Daily Telegraph ... 

Pimesi ara . 180.000 
Morning Post 130.000 ,, 

Jang menarik hati jaitoe, bahwa soe- 

rai-soerat kabar jang terkemoeka da- 

lam lapangan politiek, ja'ni tiga koran 

jang terachir: Daily Telegraph, Times 

”,   y, 

1.360.000 
1.070.000 
1.020.000 
400.000 

Idan Morning Post, setiap hari mem- 

poenjai oplaag jang paling sedikit. 

Selandjoetnja menarik hati poela, 

bahwa doea boeah soerat kabar con- 

cervatief: Daily Mail dan Daily Ex- 

press oplaagnja ajika didjadikan 1 

besarnja hampir sama dengan oplaag 

2 boeah soerat kabar jang berhaloean 

kiri: Daily Herald dan Daily News 

Chronicle. ap 

Djoemblah semoea oplaag soerat2 

kabar di Londen jang terkemoeka ada 

9.600.000 bocah sehari. Ini berarti 

bahwa boeat segenap pendoedoek ne- 

geri Inggeris tiap-tiap 5 orang mem- 

poenjai satoe soerat kabar. Sebagai 

dapat dilihat dari angka-angka diatas, 

doea boeah soerat kabar bergambar: 

Daily Mirror dan Daily Sketch mem- 

poenjai oplaag jang hampir sama be- 

sarnja. 
—0— 

Kapal ,,Dempo”. 

Kapal ,,Dempo akan berangkat 3 

Januari 1940 djam 5 sore dari Betawi. 
——— 

Oeang palsoe dengan akibatnja. 

Hari Kemis tanggal 28 December 

1939 Landraad Betawi telah meme- 

riksa perkaranja Atmopawiro de- 

ngan isterinja bernama Marsiti. 

Laki bini ditoedoeh pada boe- 

lan. Agoestoe 'j. b. I. . mendjalankan 

ocang palsoe. : 

Pada soeatoe hari Marsiti berbe- 

landja di Pasar Senen. Dia membeli 

sajoeran den membajar dengan oe- 

ang talenan palsoe. Toekang sajoerar 
jang melihat bahwa oeang itoe pal- 
soe, laloe dengan segera memberi ta- 
'hoekan kepada polisi hal itoe. Kemoe 
|dian polisi menggeladah roemah Mar 

—| siti dan berhasil mendapatkan 6 boe 
ah talenan palsoe. 

Dalam pemeriksaan Marsiti mene- 
rangkan, bahwa ia mendapat oeang 
dari lakinja, Atmopawiro terseboet. 
Tetapi lakinja menjangkal ketera- 
ngan bininja. Dia menjatakan bahwa 
ia sama sekali tidak memberikan oe- 
ang palsoe sepeser poen djoea. 

Sesoedah  Landraad mengadakan 
pertimbangan maka terdakwa Mar- 
siti dihoekoem 1 tahoen pendjara. 
Lakinja karena tidak tjoekoep boek- 
ti, dibebaskan. (Aneta) 

—AO—   

tjabang 

| mengabarkan, bahwa pa- | 

Perhimpoenan - perhimf . 
poenan sport jang telah mendjadi ang- | 

  

DJANGAN MEMBERI 1 
.Gemeente Betawi, bagian 

gingsdienst mengeloearkan 
rian tahoe seperti berikoet: 

« Diminta dengan hormat te 
Ss hgat  soepaja publik t 
akan memberi persenan2 k 
pegawai Gemeentelijke R 
gingsdienst diwaktoe pertc 
tahoen jang akan datang. 

x 

Begitoelah pemberian 
“Tindakan itoe memberi per 
kepada orang, bahwa pegawai 
wai Reinigingsdienst (koeli2 
ma sekali) soedah tjoekoep 

si 

Lagi poela: pada pergantia 
hoen orang dilarang memberi z 
fitrah. 5 1 

Hai poeblik, pegawai G. R: 
tjoekoep kaja!. 1 

  

Doekosn dimoeka landgerech 

Hari Kemis tanggal 28 Decem 

1989 haroes menghadap 

Landgerecht Meester-Corneli 

yang pendoedoek kampoeng 
nir bilangan Bekasi, berna 

him. Terdakwa beloem sel 

koen jang sakti, jang da 

boehkan semoea orang dari pen 

nja. Dengan djalan demikian di 

itoe dapat menipoe tidak & 
orang. 1 

Tetapi pada tanggal 23 

jbl. tidaklah moengkin lag bagi 

bocat menipoe seorang djoeap 
Karena dia soedah ada dalam 

gaman polisi. Haa 

Sesoedah beberapa orang sa. 

dengar keterangannja, Landgerec! 

menganggap terdakwa bersala. 

menghoekoem sipenipoe 6 m 
pendjara. (Aneta) 

seo 

Raad Justitie. 

Raad Justisie Betawi memberi 

toesan dalam perkara Nj. Saripah Dj 

baedah. Ta 

Terdakwa jang ditoedoeh mengg 
lapkan permata-permata, dihoekoet - 

dengan hoekoeman pendjara 9 bot 

lan. 2 
& 2g 

Pemoetoesan perkara toean R. 

Kauffeld, agent Borsumij, dioendoe 
kan sampai hari Selasa tg. 2 Jam 

1940, djam 10 pagi. : 
si ah Panen Ep na” 

Pemoetoesan perkara Hoat Tjoe 
Tan, soedagar kain jang ditoec 
memalsoekan merk dagangan, di 

Gjam 10 pagi, sedaag pemoeto 
perkara d. V., jang ditoedoeh : 
koe mesoem, dioendoerkan s T 
tg. 3 Januari 1940, djam 8.15 pagi 

AN 9 SN 3 TAMA 

Tjara hidoep koeli Gemeente. 8 

Oleh Kantor Statistiek disiarka ' 
sebagai makloemat no. 177 hasi 
njelidikan tjara hidoep koeli2 ge: 
te Betawi dalam tahoen 19831. 

Pemeriksaan itoe dilakoekan da. 
lebih dari 200 roemah tangga. 
hidoep pengisi roemah tangga 
moedah digambarkan, djika di 
dari pengeloearan ongkos2. —“ 
Makanan dan sewa roemam mi 

kan onkos 15X dari pendapatai 
lam golongan koeli jang mempo 
pendapatan rendah (pendapata 
tor 30 sen sehari). Dalam go! 
jang tertinggi sewa roemah dan 
kanan memakan onkos 6074 dar 
dapatan (pendapatan kotor 1 roepi 
keatas). "ig 

Dalam golongan koeli tahadi : 
362 makanan jang dimakan. On 
penghidoepan koeli itoe menjatak 
bahwa semakin besar pendap 
semakin besar onkos2 hoeat m: 
nan. 

Pertanjaan, apa golo 
ling rendah mengal: 
atau kekoerangan gnan 
dapat didjawab, tetapi disi 
diterangkan, bahwa 'menoer 
mandangan sepintas laloe, ke 
kesehatan badan dan keadaan 
nan lebih baik dalam golongar 
tertinggi. th 
Tentang keadaan keoeanga 

koeli, pemeriksaan menjataka 
wa sebagian terbesar dari k 
laloe hidoep dalam peroetan 
ta-rata 654 dari pendapatan 
boeat membajar oetang waroe 
sewa  roemah. Keadaan air r 
koeli2 tahadi ada baik sekali 
menjoetji pakaian kotor dan b 
dapoer serta kebiasaan dal: 
mandi djoega sangat ' memo 
dan baik. “ 
Roemah koeli2 sebagian 

boeat dari ramocan bamboe d 
dan hanja Y Yo jang didirika 
ramoean batoe dengan atap g   AJ ama  



   

      
      
      

       
        

  

     

  

      
    

  

    

  

      

  

         

       
          

  

   

      
    

   

    

     

jang meng. rba 
akan dapat kita djalankan leb 

dan tepat lagi. Dari itoe di 
roe menghadap 

      

      
rasa  wadjib menjampaikan beberapa 
permintaan Kena sidang pembatja:          

     
      | Pertama: 

— Loenasilah endek djika mem- 
poenjai toenggakan. Ini perloe goena 
keberesan boekoe “administrasi, jang | 

—. dalam penghabisan boelan ini I,barpes 
— kita Ne 

        

         
      
      
      
    

    
     
    

  

   
     

   
   
   

     

    
    

  

   
   

  

     
         

    

     
     
   

      

    

   
   

   

    

   

    

   

  

    

iarkanlah, soepaja Pata 
Perfia 

oen” bertambah. Djika sa- 
ice lengganan lama soedi dan dapat 
mendatangkan satoe lengganan baroe, 
kita berani tanggoeng, bahwa plan 4 

hoen kita akan tertjapai lebih tje- 
“pat daripada kita tetapkan. Tinggal 
| tjoema sedikit sadja, jaitoe...... me- 
(sin zet (intertype) doea lagi. 

roet plan kita haroes lima. Sehabis 
| ini tjoema ting ggal memikirkan gedong, 
- jang oeroesannja soedah moelai diper- 
Hatikan dengan segiat-giatnja. 

: Persjajalah! 
“Indonesia hanja akan mempoenjai 
pers sendiri jang besar dan teratoer, 

- Gjika masjarakat soedi dan sanggoep| 
— menghargai persnja sendiri lebih dari- 
pada pers boekan kepoenjaan bangsa- 
nja. Kita menjediakan tenaga “dan 
fikiran menoedjoe pers sendiri jang 

| besar dan teratoer terseboet, tinggal 
'kesoedian dan keichlasan sidang” ra- 
-mai oentoek membantoenja. 

Moga-moga permintaan kita ini 
mendapat samboetan baik dan tidak 
menimboelkan salah Yaham. Ia meloe- 
loe terdorong oleh tjita-tjita: pers In- 
donesia toelen jang besar dan tea 
toer! 

M. TABRANI. 

  

£ : Cotege yan gedelegeerden. 

soerat? jang disam- 
College van Gedele- 
bersidang 

ggal 28 December 1939, 
pin oleh toean Mr. JA. 

apat: 
ordonansi oentoek me- 

   egeri. 
tjana ordonansi Na cri 
tvoerordonnantie 1939: : 

Rentjana ordonansi tentang peme- 
riksaan dan tjatatan banjaknja koe- 

   # 

     

    

           
    
    
    

    

    

            

        

» Kepoetoesan Goebernoer- Djentie: 
ral jang melarang pengeloearan mi- 
“njak kelapa dan kopra dari Poelau 
Djawa dan Madeera Milocnr daerah 
pembajaran bea. Kepoetoesan itoe 
melarang  poela pengangkoetan mi- 

jak kelapa dan kopra dari Poelau 
a dan Madoera kelain bahagiar 

rah pembajaran bea. 
“Berdasarkan artikel 105 I.S. pem- 

berian koeasa kepada Hoofdinspec- 
teur Staatsspoorwegen oentoek mem 

|. pergoenakan crediet-crediet jang soe 
. dah disediakan boeat pengloeasan | 

| soesoenan pegawai Staatsspoorwe- 

   

               
         

     

  

      

   
   

   
   

           

            
       

    

           

     

    

   
poetjoek soerat dari dd. Kepala 

. voor den Handel oentoek 
naa kan sepoetjoek salinan soe- 

' Gikirimkan oleh Kepala kan 
boet kepada firma Diesber- 
Vetscher.. Isi soerat itoe ia- 

3 | keterangan-keterangan tentang 
5 kemoengkinan boeat mengoempoel- 

kan : Pepogp eng oelat dari bangsa 
| antheraea dan attacus. 

   

   
   

       
       

      
        

   
“permohonan Mr. Muham- 

           
         
     

toetoepan tahoer la-l4 

ma menoedjoe tahoen baroe, kita me-| 

38817 

“Iisorg 
Isa1a3 
Ji81707 

pada hari | 

poetjoek soerat salinan dari 

n Cs. jang. ape 

1 0000 

Tn 
12182 

40610 18187 
28058 32633 

560 40736 
28 364. 41437 

23223 , 34956 
10265 26715 
45671 16881 
17550 38413 

| 20500 19062 
22071 38111 
11481 42014 
22561 45513 
18480 23671 
28031 44163 

156024 46441 
17621 27055 
13509 10585 
10536 22857 

32. 12313 
3 45780 
10431 37673 
128179 31908 
21268. 33763 
30696 12958 
14139 30086 
25383 45209 
25072 46226 
10972 46715 
27294 43278 
11766 45080 
11594 10634 
12447 “15916 
21692. 19751 
29339 16356 
18836 41520 
13396 26340. 

I22017 45379 
15416 
11926 
25365 
36154 

   
    

“Paagii 
27616 
16274 
10036 
24826 
17658 
21846 
40908 
41360 
145212 
39549 
12914 
14029 
10367 
19935 
A29TA 
13058 
34080 
23612 
11160 
21699 
10970 
12779 
13583 
14272 
31234 
14736 
20878 ' 
16400 
36887 
141713 
121727 
41440 
21238 

31491 
. 40199 
25052 
36508 
30610 
12337 
45023 
11272 
36262 
42175 
45323 
17682 
19809 
32594 
12584 
27725 
24884 
20334 

11551 
37143 
21701 
4299T 
45420 
31325 
30177 
41797 
22943 
44006 
30295 
29424 
21387 

     

 Prijs-prijs jang f 400. 

Prij-prijs jang f 100.— - 

- 38765 

10605 - 

38081 

) No. 39100. 
ai 14902. 

  

15181 18064 

38617. 
19918 
34328 
45525 
28344 

33996 
38515 
:18509 
33246 . 
25259 

18367 
14688 

28912 
29659 
30605 
37783 
187333 
31745 
32578 
44078 
46330 
16540 
46728 
11703 
14297 
33431 
46617 
40897 
22500 
saka 
45166 
16506 
38677 
26693 2 
80587 33849 
44404 19779 
17824" 13082 
10132 28808| 
19169 44541 
45224 10083 
22961 11811 
20729 38222 
11476 11274 
29555 16242 

“ja667 23932 
41499 41652 
42772 40803 
25045 44267 
29159 43027 
119855 19635 
29905 
27225 
17888 
27510 
19600 
15061 
10981 
25770 
22865 
24191 
38340 
25321 
14024 
46161 
24243 
18945 
28032 
10279 
12013 
14183 
16838 
26TAT 
11464 
264176 
11714 
46778 
18425 
29970 
43469 
34477 
11407 
38003. 

31369 
36432 
30781 
35837 
31970 
11180 
44071 
21797 
14619 
16351 
11199 
12231 
13073 
30759 
38640 
41959 
46156 
24227 
26045 
27687 
45448 
32013 
19626 
46010 
27044 
30032 
37853 
19667 
15539 
10137 
30743 
20650 
31129 
29403 
17072 
18422 
25160 
32479 
11611 
24091 
421488 
36146 
15370 
40305 
29300 
20762 
19288 
17876 
37022 
17600 
18869 
34775 
42887 
30895 
26012 
20632 
30526 
46533 
21871 
38918 
22779 
15911 
46742 
42445 
19874 
28922 
43476 

18166 | 
19919 
12201 
39492 
11475 
13182 
23308 
23282 
11505 
34855 
21978 
46852 
19172 
16561 
26438 
26608 
13674 
20354 
313882 
23809 
22282 
32092 
11619 
40182 
25900 
10156 
19509 
13907 
30151 
30281 
19373 

  

Orang 

bangs 

ok Ls -| sekali. 
        

     
    
      

motie Aa van actie. 
tie itoe, dimadjoekan pre- 

maksoed boeat meroe. 
hole sdalam Stade 

             
        
    
         

          

      
    

     

mempoenjai   "Kelaparan di Po Tow Chen. 

Kita mendapat chabar, bahwa club 
,LO PA HONG”, 
orang Tionghoa jang mempoenjai a- 
'gama Katholiek di Betawi, sedikit 
hari lagi mengirim f 655.— ke 13 
Tow Chen (Hopei). 

Selain dari sengsara perang ini 
per- |diserang beberapa bandjir besar, se 

ja |hingga tanam-tanaman roesak sama 

:Bersama dengan ini Bestoer club 
, ta Pa Hong” mengoetjapkan diper- 
banjak terima kasih kepada sekalian 
jang memberi soembangan: Orang 
Tionghoa dan orang Eropah jang 

Tiga” jang lain di Betawi dam diloe- 
Jar Betawi. 

Tionghoa Ka- 
tholiek menoeloengil: 

ang 

perkoempoelan 

igama Katholiek dan 

u 1 dikabarkan, bahwa sedjc 

Erzindjan 
| oleh gempa boemi jang maha he- | 

bat, sedang kota itoepoen roesak 1 

  

"Dari Ankara (iboe “kota Toer- 

    

telah mati timpa 

APA sekali.. 

12 kota dan 80 kota roesak. 
Selandjoetnja dikabarkan lagi, | Ta #Stockholm Tidningen? dari Mos- 

bahwa 12 kota jang melipoeti 80 
desa, telah 
atau sebagian. 

8.000 orang mati. 
— Kini orang koeatir, kalau-kalau 
djoemlah koerban karena gempa 
itoe ialah -8.000 orang. Lindoe 
itoe, adalah jang paling besar, 
jang“ pernah menimpa Toerki. 

. Orang jang mendjadi koerban da 
jam 'Fokat distrik sadja soedah 
963 orang mati dan 443 orang 
loeka. 

President Inoenue ketempat 
bentjana. 

Berhoeboeng dengan adanja 
bentjana ini maka president Inoe- 
nue 
neenja ke Tenggara Anatolia, 
dan: menoedjoe ketempat jang 
tertimpa bahaja itoe. Poen djoe 
ga menteri oeroesan kesehatan. 

Bahaja api meradjalela djoega. 
Kini orang masih beloem djoe- 

ga mendapat djoemlah pengha- 
bisan dari koerban gempa boemi 
itoe. “Barangkali baroe akan 
sampai djoemlah itoe setelah be- 
berapa hari lagi, oleh karena di- 
sebabkan perhoeboengan 1 
poetoes. 

Beratoes-ratoes kebakaran te- 
lah terdjadi berhoeboeng dengan 
meletoesnja pipa-pipa gas, dan 
Horee roesaknja lampoe-lampoe 
minjak, hingga Erzindjan kini 
meroepakan satoe timboenan ba- 
rang bakaran. 

   

  

roesak seloeroehnja - 

: tindakan-tindakan 

tidak melandjoetkan tour- “ 

ak ag 
Di Karelia, pehak Roes Tah teroes |: 

bergerak madjoe. Mereka 'ini hendak: 
'menoedjoe. ketiga boeah tempat, ja'ni 
| Hatjalahti . dan Teloek Suvanto — te- 
Ioek paling belakang ini adalah seba- 
hagian dari  soengai Vuoski — dam 
selandjoetnja akan bergerak menoedjoe 
kesoengai Paipale 

Laloe-lintas di djalanan kereta-api 
Moermansk. 

Menoeroet berita jang disiarkan o- 

kou, segenap laloe-lintas- oentoek pe- 
noempang2 pereman didjalanan kere- 
ta-api  Moermansk: itoe akan dengan 
segera dihentikan, demikianlah oedjar 
berita Trans-Ocean. 

Selandjoetnja diwartakan, bahwa 

Isoekan jang akan dilakoekan dari Le- 
ningrad kearah Oetara. 

Serangan dimedan Barat masih teroes. 

: Parijs, 28 Dec (Havas): 
Walaupoen keadaan oedara sa- 

ngat boeroeknja . dan moesim di- 
ngin..poen dengan hebat sekali 
mengamoeknja, maka serangan2 
dimedan Barat poen.masih berdja 
lan teroes, dengan beroepa sera- 
ngan2 .jang . dilakoekan dengan 
sekoenjoeng -.koenjoeng dan de- 
ngan melakoekan aksi2 dari be- 
berapa. barisan2 patroeli. Sera- 
ngan ini terdjadi antara soengai 
Rijn.dan soengai Moezel, ditengah 
kaboet tebal. 

'' Pehak Djerman kemarin soedah 
melakoekan serangan2nja.  De- 
mikian poela dengan barisan2 pa-. 
troeli.. soedah melakoekan sera- 
ngan2 ini dilakoekan kepada post- 
post Perantjis. jang soedah sama 
madjoe itoe. 

Didaerah Vogezen telah terdja- 
di pertaroengan. antara seorang la 
wan seorang, sehingga. achirnja 
pehak (Djerman, mempandoetkan 
diri. : 

Communigue jang dipimpin o-   
  

293691 

rang   
Samboengan dari pagina F 

Perlawanan dari pehak Fintand. 
Menoeroet berita Havas dari 

Helsinki, pehak Finland di- 
daerah Salmijaeri soedah berhasil 
melakoekan .perlawanannja, ber- 
hoeboeng dengan sangat banjak- 
nja tank2jang dipergoenakan oleh 
pehak Roes. Pehak Finland se- 
landjoetnja berhasil djoega me- 
moendoerkan diri. dengan tidak 
mendapat banjak kekalahan. 

Didaerah ini pasoekan2 Gueril- 
la Finland soedah berhasil poela . 
melakoekan perlawanannja. 250 
orang  Finland dengan memakai 
ski2nja soedah dapat memasoeki 
daerah Roeslan, dan beroesaha 
centoek memoetoeskan perhoeboe 
ngan2 dari pasoekan2 Roeslan. 
Mereka ini akan mendekat djala- 
nan kereta-api Moermansk. 

Bombardemen2 dari pehak Roes. 
Sementara 

neroes  mendjatoehkan 

ada di Finland. 
Pada hari Kemis jang baroe laloe 

bahwa. pada hari 
Rebo pehak Roes soedah mendja- 

bom ke- 
pada kota-kota Tavestehus, Viipuri, 

Abo, Lahti dan Riih- 
dan beberapa medan-me- 

dan peperangan disepandjang soe- 

ini diterangkan, 

toehkan beberapa boetir 

Tammerfors, 
mimaeki 

ngai Vuoksen. 
Stadhuis jang ada di Lahti soedah 

kena bom itoe. Beberapa bom telah 
djatoeh poela di Abo dan mengenai 
kampoeng tempat bekerdja, sehing- 
ga beberapa orang mendapat loeka, 
tetapi tidak ada jang tiwas djiwa- 
nja. 

Di Tammerfors ada seorang jang 
mati kena bom dan ada seorang la- 
gi jang mendapat loeka. 

Roeslan masih teroes menjerang. 
Lebih landjoet diwartakan poela o- 

leh Havas, bahwa di Karelia pasoekan 
'pasoekan Roeslan pada waktoe seka- 

ini soedah berdiam 45 km. dja- 
cehnja dari kota Viipuri dan sangat 
boleh djadi mereka itoe akan melepas- 
kan tembakan2nja kepada kota terse- 
boet. 

Menoeroet berita jang beloem ada 
ketentoeannja, Pemerintah Roesian a- 
gak merasa koeatir terhadap persedi- 
aan makanan, dan sekarang Pemerin- 

s 

itoe, beberapa pesa- 
wat2 terbang pelempar bom kepoe- 
njaan pehak” Roes masih teroes me- 

beberapa 
boetir bom kepada desa-desa jang 

leh pehak geallieerden jang disi- 
arkan pada hari Kemis pagi, tidak 
mewartakan: berita-berita penting 
pada malam:jang telah lewat. 

! Terbang diatas Djerman Barat- 
4 Laoet. 

Londen, 28 Dec. (Reuter): 
Menteri oeroesan Penerbangan 

mewartakan, bahwa pesawat2 
terbang .R.A.F.: kemarin berhasil! 
melakoekan penerbangan penje- 
lidikannja diatas. Djerman bahagi 
an Barat-Laoet. Seboeah pesa- 
wat-terbang tidak kembali ketem 
pat pangkalannja. 

Pesawat2 terbang Inggeris masoek. 
.. di Djerman? | 

Berlijn, 28 Dec. (Reuter) :- 

arkan oleh ,,Oberste Heeres Leitung” 
mewartakan: ... Kemarin... sore bebera- 
pa pesawat-pesawat . terbang Ingge- 
ris beroesaha akan terbang. hingga 
pantai laoetan. Djerman, tetapi “pesa- 
wat2 terbang, terseboet soedah dapat 
dioendoerkan oleh pendjagaan negeri 
jang sangat koeatnja itoe. 

Doea boeah, pesawat-terbang Ing- 
geris jang »soedah berhasil mendeka- 

ti pantai-laoetan Djerman soedah ter- 
tembak roentoeh oleh pesawat-pem- 
boeroe,. kepoenjaan Djerman, sedang- 
kan.jang lainnja soedah sama“ me- 
moendoerkan diri karena adanja bebe 
rapa tembakan dari pehak Djerman. 

Tidak ada kabar apa-apa. 
Parijs, 28 Dec (Reuter): 
Seboeah communigue pagi tidak 

mewartakan tentang kabar-kabar pen- 
ting pada malam jang telah lewat. 

Kedoea-doea belah. pehak bergiat. 
Parijs, Rebo (Reuter): 
Ma'loemat malam. mewartakan: 
Dengan sekeras-kerasnja pasoekan- 

pasoekan patroeli dari kedoea-doea be 
lah pehak masih teroes-menerpes me- 
lakoekan kegiatannja dan ketika itoe 
selaloe melakoekan penjelidikan mere- 
we antara soengai Moezel dan Soengak 
aar. 

Doea boeah kapal silam moesoeh di- 
serang. | 

Dalam tiga minggoe jang ter- 
achir ini kapal2 patroeli dengan: 
mendapat hasil baik telah menje- 
rang doea boeah kapal silam moe 
soeh. Seboeah dari doca boeah 

"kapal silam itoe telah diserang 
oleh kapal bahagian dari angka- 
tan dan jang lainja oleh kapal2 
pemboeroe torpedo ,,Siracco” dan 
»Larailleuse” :jang bekerdja ber- 
sama-sama dengan seboeah pesa- 
wat- -terbang Marine. 

Hal ini berarti, bahwa didalam 
tiga boelan ini ada tiga boeah ka- 
pal silam ,,U' 'telah diserang oleh 
Tapa ,Sirocco” itoe.   

ini adalah berke-j 
naan dengan transport pasoekan-pa-| 

Seboeah Communigue jang dikeloej ! 

st Ds 

haroes: dibaji: 
Maart j.a.d. | 

nuari jd. pada tiap-tiap hari 
bekerdja. (ketjoeali hari Saptoe) 
dari poekoel. 1380 — 12 (dan dari 
19 — 29 Februari djoega dari poe- 

meenteontvanger (Kebon $ 

(Laan Canne 10),  Marktmeester 
Tanah Abang, Glodok, Senen, Cen- 

trale Pasar (Mesteer-Cornelis) dan 
djoega dikantor Lelang ikan di 
Tandjoeng Priok dan Pasar Ikan 
(Batavia,Stad) dari poekoel 7.30 - 12 
tengah hari. 

SPEDA HAROES DIBAWA 
Djika dimintalebih doeloe dengan 

telefoon pada . Gemeentekas (WI. 
2193) bisa djoega dipasang penning2 
speda : 
| Pertamakali: pada tiap2 sekolahan : 
IKedogakali: pada tiap2 kantor2, 
fabriek2 d.l.l. 

Sebaginja, djika ' paling sedikit- 
nja ada boeat 50 speda. dan wang- 
nja sama sekali dibajar lebih doeloe 
sebelomnja penn'pe-penning dipa- 

“ sangnja 
MB: AN naa Me   

3 pelempar bom Djepang djatoeh da- 
lam pertempoeran. 

Menoeroet penjelidikan, maka pada 
tanggal 26 boelan.ini,katanja soedah di 
njatakan, bahwa boeah pelempar 
bom Djepang dalam pertempoeran di- 
oedara soedah roentoeh, ketika mere-- 
ka itoe dengan djoemlah 99 bocah iba bi 
dibagi dalam 3 bagian menjerang ib 
kota “Kansuh, jaitoe Lanchow. 

Tiap minggoe kapal Djepang 2 boeah 
tenggelam. 

Dengan menjindir - njindir perhoe- 
boengan  Djepang disoengai Yangtze, 
maka djoeroe bitjara memberi tang- 
goengan, bahwa alat pertahanan Tiong 
kok sepandjang soengai tiap minggoe- 
nja bisa menenggelamkan doea boeah 
kapal perang Djepang dan kapal pe- 
ngangkoet. 

Perdjandjian penangkapan ikan Roes- 
Djepang diperpandjangkan. 

Moskou, Kemis (Tr.-Ocean). 
Ambassadeur . Djepang Togo pada 

hari Rebonja telah mengadakan pem- 
bitjaraan dengan 

penangkapan ikan. 

  

  

  

Tanah Seberang 
LAMPOENG. 

Ganggoean harimau. 

Pendoedoek desa Boemisarie, jang 
termasoek  Pringsewoe (daerah ko- 
lonisatie Gedong Tatain) soedah be- 
berapa hari jang achir ini diganggoe 
oleh seekor matjan.'Menoeroet kete- 
rangan-keterangan jang diterima o- 
leh wedana Pringsewoe, harimau itoe 
hampir setiap malam kedapatan ti- 
dak djaoeh dari dessa terseboet. 
Dalam mentjahari mangsanja bina- 
tang boeas itoe ganas sangat. 

Pada hari Djoem'at tengah hari 
jang  baroe laloe harimau itoe telah 
menjerang se-ekor lemboe jg. sedang 
memakan roempoet dan meloekainja ' 
dengan hebat. Tetapi radja hoetan 
itoe mesti melepaskan mangsanja. Se 
bab orang desa beramai-ramai de- 
ngan rioehnja datang menolong sapi 
-jang malang itoe. Djika tidak nistja- 
ja matilah. sapi itoe diterkam sang 
harimau. 

Atas. perintah Binnenlandsch Be- : 1 
stuur . dipasang seboeah perangkap 
matjan. Dan tidak djaoeh dari tem- 
pat perangkap itoe bersemboenji be- 
berapa pemboeroe jang berpengala- 
man, jang bersedia-sedia oentoek me- 
newaskan binatang boeas itoe. Teta- 
pi. semoea daja dan oesaha sia-sia “ 
sadja. Kemoedian dipoetoeskan boeat 
menantikan harimau itoe ditempat 
dimana dia sering datang. Tetapi 
oleh karena hoedjan jang lebat-lebat 
oesaha inipoen tak memberi hasil 
poela. 
tak berpoetoes asa. Diharap beberapa   hari lagi jang akan datang binatang 
itoe tentoe dapat ditewaskan. 

  

' Padjak speda, tak 1940 jang 
pada sebeloem 1 

anjaknja masing ma- 
sing f 1 .— bisa dibeli moelai 2 Ja- 

Sirih 22) 
dan di kantor2 Gezondheidsdienst 

“Walaupoen demikian orang 
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Molotoff, menteri 
Oeroesan loear negeri Roes, soal moeng 
kinnja, memandjangkan perdjandjian 
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de bahar) 
San an Te 

Ah Sg Na Nan” 

SEDKY - 
'— OMAR WASFI — 

sg 2 

MOHTAR OSMAN — KAMVIL ' 
MOUSTAFA 

UY — AEDUL SALAM 

  

  

  

“periksa VA film Tio agkok : : 

ae BLS 
. dalem bahasa Kuo-Yu, jang soeda 

dari Ger eralissimo dan Made me 

te | prserangan, Mn at vegri 
et da j kanem p triorten 44 

aa 3 Ka 39 & A4 Jan. 0 Mil ggoe & Seen dj:m 
2 10 pagi & 4 sore 

Mona PRISONER OF ZENDA" 
TE3T YT BakoOw flm peraug doenia jar g 
33 periama: 

seni @vLEr on the WESTERN FRONT" 

P5 KN! 

  

  

Batavia-C. 

"Kumis 28, Ti mari t 29, S-ptoe 30 dan 
—. Minggoe 3! Dec 32 

BAGIAN JANG KE I 

  

dari Seriefilm Dick Tracy RKO poenja Saper “eriefilm 
jang sumse Sekaraag msadjadi kenang kenangannja pen- 
doedoek “ENEN dan sexitarnja : 

#DICK TRACY RETURNS" 
atawa 

Am TRACY. BIKIN PEM3ALTIAN 

@ ngan dalm h»otirol RAL"H B.RD 

EMA ORION 
— Moelai ini malem 20- 30 Dec.'39 

Satoe film actie dari M G. M. jarg psling tersohor 

»Three Comrades" 
dengan 

| ROBERT TAYLOR — MARGARET SULT.AVAN — FRAN- 
2 CHOT TONE — ROSERT YOUNG 

' N1IE: 81 D'c. "9. Satoe spciale nertoend joekan. 
Pagi djam 10 dengan Hrga malem 

»3 Comrades 
Anak2 tida boleh nonton 

“MATINEE Been? 30- 31 Lee. 1939 dan 1 Jan. 1940 
Djam 4 sore 

sREFOR MATORIJ 
dengen kOBBY YORDAN 

Boy Star dari film: 

»CRIMESCHGOL” dan, DEAD END” 
(Anak? boeh nonton) 

peci 21 

' GLODOK 
BA TAVA 

  

“OUEEN T HsAT:R 
Ini malem tanggal 29, 30 December 1939. 

WARNER BROS poenja Flm MENJANJI jang bagoes 

»THE SINGING MARINE 
dengan DICK POWELL — DORIS WESTON 

Anak2 boleh nonton 

MATINKE: 30-31 Dee, 1959. Djsm 4 s.re. 
. Satoe film loctjoe jang terkenal : 

1g THREE TRUE GHOSTS« 
(Anak2 buleh nonton) 

  

  

  

Di ALHAMBRA 
  

MOELAI 
REBO 3 JAN 

(an .       

Film MESIR (Syypta) jang paling baro3 sekali. 
100 pCc. Bitjara, Njsoji, Dansa. 

Abdul Gani Sayid & Raga Ahdou soedah | 
terkenal sne:ranja dilam pl'at2 Gramdfoon daa H 
djoega toekang Njanji dalam Studio Radio Mesir, 

3 Manu mengastih «engar soearanja dalam ini film 
in be urang jang mabog sjoek 

PALMBOOM didapoer, oentcek Menggoreng, 
memasak baik sekali. Tetapi dioego didalam roemah 
PALMBOOM sangat pentingnja: Ijobal 
roti foean dengan PALMBOOM..... boek 

cenaknja. Seedahkah 
PALMBOOM 2 Persenan itoe menggirangkan hati 
njonja” roemah, berpaedah dan semoeo disaloet 
dengan perck: garpoe daging, garpoe atiar, 

tempat panggang -roti, sendok kentang, sendok 
sajoer, seroet kedioe dan sendok nasi 

makan 
main 

8: tosan melihat persenan 

  

2. berikoetnja 
Bat -6. Sawah Besar 

,HET ZIT inde LUCHT“ 
Tentoe aken kasi U boekti, bahwa ini badoei Inggris ada 

sa'oe badoet jang psli-g d'inaka dalem docnia dan 
s'reker ada tandingannja, 
  

SENEN — SELASA 1 2 JANUARI .540 

»COMEP OVER BROADWAY“ 
deng:n 

KAY FRANCIS 

MATINEE Saptos/Mnggoe 30—31 Dec. '39 & 1 den 1540 

GOLD IS WHERE-YOU FIND It” 
100 pCt. BEKWAKNA 

  

“— 

KAS -- BOEK 
boest tahoen 

1940 
. dan kita ada sedia matjam? 

boekoe dengan harga speciaal. 

Toko ORION 
Kramat 14 - Batavia - Centrum 

Tel. 1981 Wi. 

Xx Ta vas " 

7 Tt 

ada oemoer, 

  

f 75.000.— 
Moelai djoveal 2 Januari, tariknja 

29 Januari 1940 

1/1 lot F 
1/2 F 
1/4 F 

F 
F 

Loterij 

4/10 
2/10 

Tambah onkost Aangeteek. F 0.35 
id. id. ' Rembours 015 3 

Frekkinglijst gratis. Prijscouran' soatoe 
»del baroe bergambar, kapan minta 

kta kirim gratis. Toelis adres biar 
terang. 5 
Schoenmagazijn NEW YORK Coy. 

Batavia C. 

2.30 

M-lenyliet Oost 61 um 
  

  

LOTEKI! OEWANG BESAR. & 
Tiotf H1.— '4 lotf 5.50, '/, lot 

' 2.75, Yu lot f 1,10. Tambah aange- 
tekend i 0.30. Rembours tida kiriv,. 

URUNOL. 
Obat boeai sakit kentjing, duipek 2 

nanah atawa darah, kentjing wipe 
sedikit, di waktoe kentjing Ti 
(peri) : 1,25 besar f 2,30, 

WENALIN. 
Paling baik boeat lelaki tiongjang 

Impotiem) sex, zwak. koerang soeng- 
soem, mani entjer, koerang tenaga. 
Makan ini obat tanggoeng bisa dapat 
tenaga moeda en bisa tahanlama. Ini 
»bat ada penolong betoel bagi le- 
Iski jang soedah ada oemoer akan 
tetapi masih senang plezier dengan 
perempoean 1 f1 f 3, -. Wenalin ex- 
Ira koeat f 6—, boeat orang soedah 

VICAROL. 
Boeat orang toewa atawa anak: 

dapet sakit tenggorokan, (diphte 
makan ini obat dalem 2 hari bisa 
2,50, besari 4,80. 

SA NTORIN. 
(Boeat Hooge Bloeddruk). 

Orang jang dapet sakit bloeddruk, 
jaitoe selaloe maoe marah2, malem 
tida bisa tidoer, pikiran tida karoean, 
makan ini obaf tanggoeng bisa toe- 
loeng f 1,75, besar f 3,25, 

WIERGALIN 
Orang toea, atawa anak2 jeng boeang2 
ser darah, ingoes, atawa lantaran.a- 
ngi ", bole makan ini ebat, tanggoeng 
baek i 1,50, besar f 2,50. 

a.... SINAMUN 
Soepaja bisa dateng boelan, seperti 

laat, sakit of kloear sedikit. Boenting 
djangan mskan. Tida berbahaja f 1,75, 
Sinamon extra koeat f 5,75. Kirim 
oeang ongkost “gi. 

FIRMA DE INDISCHE KRUIDEN   G Tengah No. 22, Semarang  



an anak ne- 
-oep locas dan | 

kepada beberapa hela
i 

berwarna hidjau dan 

alam bawahan Tjiwidej,ka 
tidak mendapat ganggoean 

galirnja air welirang dari kali 
. Segala matjam jang dita-' 

akan tentoe serba soeboer 
perti djoega ikan-ikan 
a dalam beberapa em-j 

kalau — seperti apa kita soedah | 
— tidak terganggoe dari 

air jang mengandoeng we- ba 

sir jak Ser- 
esar egeri da- 
bilangan jang kita terangkan ini. 
kan sadja tanaman di sawah-sa- 
h mendjadi roesak, poen ikan-ikan 
 dipiaranja oentoek dikemoedian 

isa didjoeal dengan sedikit oen- 
moeanja itoe laloe terhalang 
epalang. ps "S3 

jak tahoe ndjz | katar 

babnja maka air welirang 
.ke petakan sawah dan 

ari tempat jang ki- 
ini, jalah dibetoelan | 

atoe boekit jang .dise- 
ei lah lama didiri- 

fabriek welirang 
5 satoe kongsi ke- 
sing. 

r "ant dioesahakan | 
irang goena keperloean 
satoe oesaha jang sangat 

pada tempat itoe karena me- 
lam kawah dari Kawah Poetih 

Orang bisa dapatkan tjoekoep ba- 
ahan welirang.  . 
ena pembikinan productie ter- 

a soedah tentoe orang akan 
djoega ampasnja dari weli- 

mana diboeangnja ke kali 
e dan lain karena me- 
tidak bisa dapatkan Ia 
oentoek memboeangnja, 

ang tidak maoe mengeloearkan 
begrooting jang loear biasa be- 

ja a membikin kanaal atau so- 
aal. 3 An 

ampas welirang dari fa- 

| toean Oto 

'tambah. 1 

i 

madjoekan keberatannja sebagai pen- 
'djaga atas keselamatan dan kemak- 
moeran  djadjahannja dan kemoedian 
dibantoe dengan sekoeat-koeatnja oleh 

» Iskandar di Nata dalam Pro 
vinciale Raad dan sebagainja. 

Apa kabar sekarang ini? | 
Roepanja hal itoe beloem djoega ber 

obah, sehingga pada soeatoe waktoe 
dalam kota Bandoeng telah dibangoen 
kan satoe badan Commissie goena me 
njelidiki keadaan jang kaloet tadi. 

Akan tetapi menoeroet keterangan 
jang kita dapat, hal ini beloem djoega 
bisa dapatkan sesoeatoe kepoeasan ba 
gi rajat jang tertimpa roegi karena am 
pas welirang. ' MA 

Kembali toean Oto bitjarakan kea- 
daan itoe dalam Raad-Raad dengan 

satoe ketamatan, bahwa achirnja tocan 
terseboet soedah diadjak doedoek da- 

am i missie, jalah baroe pada 
ang laloe. Keangka- 
ni toean soedah ten- 
k akan berarti satoe 

tenaga goena bantoe mem- 
toe membikin penjelidikan tentang 

gangggean welirang dalam bawahan 
Tjiwidej. : 

toe sedikit banja 

missie terseboet jang terdiri dari 
sident 'Bandoeng sebagai Voorzitter 
dengan dibantoe oleh Regent Ban- 
'doeng, Assistent Resident Bandoeng, 

ferentie berhoeboeng dengan so'al 
ganggoean welirang di Tjiwidej. 
Menoeroet keterangan jang tahoe be 

toel doedoeknja perkara, maka orang 
boleh harapkan satoe onderzoek, sa- 
toe penjelidikan jang teliti di Tjiwidej 
tentang ganggoean terseboet pada nan 
ti boelan Januari 1940. Dengan sele- 
kasnja Commissie akan dibikin satoe 
pengoekoeran dari tanah-tanah, sawah 
dan enipang jang terserang oleh air 
ampas welirang berikoet besar ketjil- 

jnja keroegian jang telah diderita oleh| 
ra'jat dalam bilangan itoe. 

Satoe permoelaan jang memang ki- 
ta anggap ,,zeer urgent”, sangat per- 
loe, karena selain dari pada air Tjiwi- 
'dej oleh pendoedoek disana digoena- 
kan keperloean mengairi sawah dan 
jempang, poen digoenakan poela oen- 
toek mandi dan...... minoem pada se- 
2 hari dan malam. 

| Lebih djaoeh kita mendapat kabar, 

akan dimadjoekan djoega satoe per- 

toe 
jang boekan tidak pada tempatnja dan 
memang pantas diterimakan kepada ra' 
jat jang telah mendapat keroegian ka- 
renanja. 

. Bagaimana akan hasilnja nanti, ba- 
iklah orang harapkan akan kembali 
soeboernja ra'jat dibawahan T jiwidej.   seboet hanja bisa ambil dja- 

  

  

ngan rapat.jang dia- | 
gen Te Ta 

periode j. ad dikerdjakan oleh 
Hoofdbestuur sendiri dibantoe 

ditegakkan kembali itoe. (Sesoe- 
ai dengan oesoel kita, lihat ,,Pe- 
mandangan” 16 December lembar 

Makan, an | jalannja pemilihan: 
1. Tiap-tiap anggauta mengirimkan 

| hama-nama candidaatnja dalam 
. blanco jang disediakan oleh Peng. 
Tjabang langsoeng kepada H.B. 
atau melaloei Peng. groepnja ma- 

.sing2 (tidak melaloei Peng. Tja- 
' bang). Djoemlah nama-nama can- 

| didaat tidak dibatasi. Pemilih ha- 
.roes menjeboetkan stamboeknum 
mer ini haroes minta kepada Pe- 
ngoeroes T'jabang. : 

. Selambat-lambat tg. 10 Januari 

"tsb. haroes soedah sampai dime- 
Danau Eta) 3 In na patnja tg. 20 Janu- 

cari 40 H.B. soedah dapat mene- 
tapkan nama-nama. mereka jang 
sanggoep dicandidaatkan.   Tg. 1 Februari 40 stembiljet di- 

“dahoeloe djoega oleh As-| 
-Wedana dari Tjiwidej telah di- |: 

| Pada hari Sabtoe jang laloe Com- j 

Hoofd van de Waterstaat, Landbouw- M 
|consulent, kepala dari Bodem-instituut fl 
di Bandoeng dan toecan Oto Iskandar 
di- Nata, -telah-mengadakan-satoe con- | 

bahwa boleh  djadi oleh Commissie 

mintaan ,,ganti keroegian” kepada i- 
kongsi welirang, satoe maksoed 

oleh Komisi Pemilihan jang baroe 

40 nama-nama dari candidaat | 

'Itang kenaikan harga semendjak boe- 

13 gau bs 

Si iljet jang soedah diisi 
nama) haroes dikirimkan kepa 

|. Jamil, G. Ser 
(1 Bat. c 

pai keliroe k 
2 ty 

'Kgebangt ot « | 
Selambat-lambatnja tg. 15 Febru 

— ari '40 Stembiljet jang soedah di- 
isi 

. ngan Komisi Pemilihan. 
7. Tg. 9-10 Maart '40 hasil pemili- 

han akan dioemoemkan dalam Ra 

Hoofdbestuur., 
Adres-adres jang perloe: 
Hoofdbestuur Moehammadijah, 
Djokjakarta. 

G. Sentiong Sawah II No. 1 
Bat.-Centrum. f : 

Komite Pembela p.a. £. Darmar, 
Pasebanweg belakang no. 
(Bat. Centrum). : 

Kaoem Moehammadijah jth! 
Harap ditjatat. Kami rasa teroeta- 

yaa Peng. groep perloe menerangkan 
hal ini satoe persatoe kepada ang- 
gauta2nja, karena anggauta moedah 
keliroe. Gotong rojong mengembali- 
kan perserikatan kita keazas dan 
toedjoeannja jang soetji! 

kit Doeri Mr.-Cornelis. 

Pengoeroes mewartakan: Telah di- 
terima  beberapa"derma-derma wang 

kitdoeri f 0.935 lijst No. 1 
dri Mr.-Cornelis f 0.45 lijsteNo. 2, An- 
tapradja Boekitdoeri f 1.25 lijst No. 4, 

5, Iso Boekitdoeri f 0.30 lijst No. 7, 
Marsono Boekitdoeri f 1.305 lijst No. 8 
Soekarnawidjaja Tjilegon f 1 lijst No. 
12, Djaman St. L.. Alam Gg. Solitude 
f 0.60 lijst No. 10, dan Soekma Soeka 
boemi f 2.77 lijst No. 13. : 

Pendapatan dari lijst No.1 f 2.865, 
dari liist No. 15 f 0.10, dari lijst No. 3 

dan dari Iijst No. 6 f 1.25. 
perkoempoelan2: : 

perantaraan Moehammadijah Bat.-Cen 
trum f 5.—, Pangoedi Mardjo (P.M:) 

1.-Cornelis f 4.—, dan dari D.O.M. 
Stark Mr. Cornelis f 2.50. — 

- Jang beroepa barang-barang: : 
Dari toko-toko bangsa kita di Pasar 

Senen diantaranja TOKO SUMATRA 
di Pasar Senen 10 helai kain dan 12 
boeah kopiah. » 

Dari PEMOEDA kampoeng Mas. Mr. 
C. 8 gantang beras. ' 
| Atas sekalian itoe kami mendjoen- 
djoeng tinggi sekaliannja penjokong 
dan pentjinta anak jatim miskin. Mo- 
ga-moga ini akan mendjadikan tjontoh 
jang baik bagi mereka jang beloem soe 
ka memikirkan betapa pedihnja bagi 
Seorang anak jang tidak mempoenjai 
iboe dan bapa dengan menderita ke- 
miskinan. Kami berseroe kepada cha- 
lajak: Wahai Toean-toean dan Njonja- 
njonja, Sokonglah oesaha kami itoe. 

—A——— 

Semarangsche Zee- en Brandassuran- 
5 tie. 

Dari maskapai ini kita telah mene- 
rima kalender 1940 jang nampaknja 
indah sekali, dengan gambar dari 
maskapai tsb. Poela diboeboehi gam 
bar-gambar binatang jang meloekis- 
kan gambar nama2 binatang. Atas 
kiriman ini kita mengoetjapkan te- 
rima kasih. 

Sp 5 

Prtanjaan Dewan Ra'jat. 
Pertanjaan toean 
Soetardjo. 25 Nov. 1939. 
Oleh P.P.B.B. dan banjak lagi, 

djika tidak semoea perhimpoenan se- 
kerdja pegawai negeri, telah dinjata- 
kan, bahwa Pemerintah dengan segera 
haroes memberikan duurtetoeslag ke- 
pada pegawai negeri. 

Oleh pelbagai  kepoetoesan depar- 
tement Economische Zaken, moengkin 
lah harga barang-barang makanan jang 
terpenting dinaikkan. Dengan berboe- 
at demikian Pemerintah dengan sepe- 
noeh-penoehnja mengakoei bahwa oe- 
koeran hidoep sehari-hari lebih mahal, 
dan dengan kepoetoesan-kepoetoesan, 
Pemerintah ' memadjoekan kenaikan 
itoe. 

Penanja ' memadjoekan pertanjaan 
kepada Pemerintah, apakah Ia tidak 
sependapatan dengan penanja, bahwa 
pemberian duurtetoeslag kepada se- 
moea pegawai negeri sekarang pada 
tempatnja. 

Djawab Pemerintah. 
Tee en end: 

Dari keterangan jang didapat ten- 

lan September 1939, terboekti, bahwa 
ongkos belandja sehari-hari begitoe 
roepa naiknja, sampai perloe sangat 

a oleh HB. kepada ang. | 

Komisi Pemilihan. Adres: Kamil 
ong Sawah II No.| 

trum). Djangan sam- | 
H.B. atau ke Peng. | 

“pat Anggauta jang dihadiri oleh | 

Komisi Pemilihan p.a. K. Jamil, | 

301 

ni J—— F # 

Roemah Jatim Moehammadifah Boe- 

dengan perantaraan tt: Antapradja Boe | 
4, Moh. Ko-t. 

Soeradiredja Boekitdoeri f 2.94 lijst No. | 

Jeugdvereeniging »TIMOER” dengan! 

'at 29 December NT 

Gonesia dalam waktoe ini. 

hografis 

sedikit gambar. 

ngoeroes pendjoealan, ja'ni: 

»Pemandangan” terseboet. 

Ri # SE 

P5 : Pan GAP G “ 
Lg h 

  

Djawa Barat 

BOGOR : 
Kepoetoesan dalam parkara 

pemboenoehan. 
Sesoedah pemeriksaan jang pan- 

djang lebar dalam persidangan jang 
tidak sedikit memakan tempo, Land- 
raad Bogor hari Sabtoe jbl. memoe- 
toeskan seboeah perkara pemboenoe- 
han dimana doea orang mendjadi 
terdakwa. : 
“ Doea bocah pemboenoehan itoe di- 

dekan pada achir tahoen 1938 di- 
lam goeha sarang boeroeng, jang 

terdapat dalam Goenoeng Sodong di 
tanah partikoelir”Tjampea. 
“Oleh karena boekti2 tidak tjoe- 
koep maka terdakwa jang bersang- 
koetan dibebaskan. 

a05 Ketika diadakan pemeriksaan doca 3 
orang saksi jang terpenting dalam | 
perkara pemboenoehan itoe, ditahan 
oleh polisi. Mereka ditoedoeh soem-! 
pah palsoe (doesta). Adapoen kedoea | 
saksi itoe ialah djanda dan mertoea | 
salah seorang jang diboenoeh. 
(Aneta).. 

: pesan 

BANDOENG. 
Pembantoe kita kabarkan: 

— Rd. P. Soenario terpilih 
Hasil dari reboetan koersi Gemeen 

teraad antara Njonja dr. Soemini 
Moerdjani candidate dari Parindra 

dari Neutrale groep jang disokong 
oleh Pasoendan, adalah seperti beri- 
koet: 

orang. Tidak sah ada 18 soeara. Njo- 
nja dr. Soemini mendapat 678 soeara 
sedang t. Rd. P. Soenario mendapat 

Pandji Soenario terpilih! 

Congres A.LI. Ketiga. 
Malam resepsi. 

Malam resepsi dari Kongres A.LI. 
jang ketiga, telah dilangsoengkan 
pada malam Minggoe jbl. tanggal 
23-24 Dec. '39 bertempat digedoeng 
Himpoenan Soedara. Djoemlah jang 
hadlir amat banjaknja. Perkoempoe- 
lan2 poen tidak sedikit jang mengi- 
rimkan oetoesannja. Wakil polisi, 
wakil soerat2 kabar — seperti biasa 
— tidak ketinggalan. Ada djoega 
hadlir wakil dari Adviseur voor In- 
landsche Zaken. 

Soerat-soerat dan telegrammen ,,se 
lamat bercongres” ada diterima di- 
antaranja dari Pengoeroes Besar Pa- 
rindra, Pasoendan, P.P.D.G., P.P.B. 
B., P.S.LIL, P.LI. dan banjak lagi. 

Poekoel 8 lewat sedikit, ketoea 
comite van ontvangst menjerahkan 
pimpinan kepada t. Abdoerahim, ke- 
toea Pengoeroes Besar A.I.I. Pimpi- 
nan diterima oleh ketoea P.B. A.L.I., 
kemoedian ia berpidato, menjamboet 
kedatangannja sekalian hadlirin. 

Sebeloemnja pidato2 dilangsoeng- 
kan, diadakan doeloe njanjian marsch 
oleh Barisan Pemoeda A.I.I., pemoe- 
da2 mana adalah berpakaian uni- 
form jang tegap. 

Kemoedian dipersilahkan t. H. M. 
Basoeni, ketoea dari Barisan Pemoe- 
da. Spr. mempaparkan tentang sedja- 
rah A.I.I. Perkoempoelan itoe, kata 
spr. didirikan sedjak tahoen 1929 di 
Soekaboemi. Maksoed pertama, ialah 
lakan  mempersatoekan para kijai,     memberikan duurtetoeslag. (Aneta) | —- dan ketika itoe — perkoempoelan 
itoe — diberi nama Kiai Bond. 

dengan t. Rd. Pandji Soenario djago ' Minggoe jbl. Perkoempoelan 

Parlement Indonesia telah diandjoerkan oleh GAPI sebagai . 
soeatoe kepentingan jang terbesar bagi noesa dan bangsa In- 

Seloeroeh Ra'jat Indonesia haroes 
mengenali dan wadjib mengikoeti andjoeran itoe! 

PARLEMENT INDONESIA! | 
Itoelah nama brosoer ,,G A PI” jang. memoeat verslag ste- 

daripada andjoeran GAPI tentang: £ 
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”. € , 
Tebainja: 80 katja, ditjitak diatas kertas baik dan di-zet dengan. 
intertype, djadi enak boeat dibatja dan dihiasi dengan tidak 

aan Pee anaa Klor ema Renamanaran HEM EMENAP MMA TA ES 

INDONESIA! | 

INDONESIA 

Harga 1 brosoer (terhitoeng ongkos kirim): 

50 sen boeat langganan soerat kabar ini: 1 
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- 

DRUKKERY,,PEMANDANGAN" Senen 107, Batavia-Centrum. 
Pesenan bisa ditrima moelai sekarang dan meloeloe pada adres 

Sekretariaat ,,G A P1”. 

|“ Dalam tahoen 1931 tenaga dan ke- 
imadjoean perkoempoelan itoe ber- 
tambah dengan masoeknja Kiai Ah- 
mad Sanoesi, jang sekarig mendja- 
di Adviseur dari A.LI. 

Kongres pertama diadakan di Soe- 
| kaboemi pada tahoen 1934 dan Cong- 
res jang ketiga diadakan pada ta- 
hoen 1937 di Soekaboemi djoega. 

Sampai sekarang A.I.F. telah mem- 
poenjai 28 tjabang. Sekolah2, roe- 
mah piatoe, permoesjawaratan oela- 
ma poen telah didirikan berangsoer 
angsoer. 

Sekian keringkasan pidato t. Kiai 
Basoeni, BEN 

Kemoedian dipersilahkan t. Zar- 
kasih. Dengan pandjang lebar, spr. 
membentangkan tentang agama de- 
ngan persatocan. 

Toean,Kiai Ahmad Sanoesi menda- 
pat giliran. Djago toea ini membitja 
rakan tentang agama dan manoesia, 
pidato mana adalah sangat penting 
dan sangat memoeaskan kepada ha- 
dirin. 

Beberapa wakil perkoempoelan di- 
beri kesempatan oentoek berbitjara. 
Semoeanja memberi selamat dengan 
mendo'akan agar  soepaja Kongres 
ALI. jang ketiga itoe berachir de- 
ngan baik. 5 

Poekoel 11 malam resepsi itoe di- 
habisi. 

Malam kesenian. 

Ban Pb Maa 
Sebagaimana telah diberitakan 

terlebih dahoeloe, maka pada malam 
Bekas 

Moerid Taman Siswa Bandoeng telah 
mengadakan malam kesenian bertem   

: 
4 
! 

983 soeara. Dengan demikian, t. Rd. | 

Kiezers jang memilih ada 1679 ! pat digedoeng Mardi Hardjo”. 

Bermatjam-matjam kesenian telah 
dipertoendjoekkan dengan sangat ba- 
ik sekali, jang diterima dengan gem- 
bira oleh penonton.. 

Tentoonstelling ' dari hasil peker- 
djaan ,,Taman Masjarakat” diper- 
toendjoekkan dalam pauze. 

Poekoel 12.30 malam kesenian itoe 
dihabisi dengan seroean hidoep! 
beberapa kali. ' 

Poetra Poetri Bantam 
Genapsatoe tahoen. 

Malam Senen jbl. tgl. 24-25 Dec. 
39, oleh perkoempoelan tsb. diatas 
telah diadakan perajaan diclubge- 
bouw I. EH. V. Naripanweg, berhoe- 
hoeng dengan genap oesianja satoe 
tahoen. Perhatian sangat besar. Zaal 
jang loeas itoe penoeh sesak, 

. Poekoel 8.30 perajaan dimoelai de- 
ngan panembrama oleh beberapa 
Grang poeteri Bantam. 

Kemoedian dipertoendjoekkan to- 
neel (dalam bahasa Bantam), lagoe 
hawaian, tari dll. lagi. 

Poekoel 1 malam, perajaan jang 
berachir dengan sangat baik itoe, di 
habisi, 

Penoengtoen Kemadjocan 
Paoesahaan. 

Atas oesahanja tt. Satjadibrata 
(ketoea Pasoendan tjabang Soreang) ' 
telah didirikan seboeah perkoempoe- 
lan, jang diberi nama P.K.P. (Pa- 
noengtoen Kamadjoean Pacesahaan 
Indonesianja Penocentoen Kemadjoe- 
an Peroesahaan). 

Namanja sadja soedah menerang- 
kan akan maksoed dan toedjocan per 
koempoelan terseboet ialah akan me 
madjoekan peroesahaan dan perda- 
gangan bangsa kita.   Modalnja dengan mengadakan Ng 2 

“Neel dari f 5.—   
 



    
   

        

   

    
    

        

   

   
   
    

   
    

  

     

    
   
     

   
    

    
   
     

    

  

    
    

   

    

   
   
    
   

    

   
   
   
     

    

  

    
   

    

   

    

     

    
    

    
   

     
     

    

  

     

    

    

     

      

    
    

    

   

dikan kearah kese- 
hatan Ra'jat 

  

     

  

   
ADA hari Ahad 24 

ember ini kongres ,,Per-| 
rijaji Binnanlandsch 

uur” jang ke IX di Solo te- 
lah mengadakan rapat, bertempat 

1 societeit Habiprojo, jang selain- 
— nja dihadliri oleh semoea anggota 

ana-mana tempat, djoega Seri 
nan, boepati-patih KRMT 

- nja Prins Mangkoenagoro, Mr. J.A. 
“Jonkman ketoea dewan Ra'jat, Dr. 

keperloean oemoem, Pangeran BKR 
H Hadiwidjojo, beberapa boepati, be- 
berapa anggota dewan Ra'jat, wakil- 

| nja beberapa perhimpoenan, bebera- 
. pa kaoem terpeladjar dan wakil-pers. 

“toean M. Soetardjo Kartohadikoe- 
soemo sebagi ketoea, jang setelah 
mengatoerkan selamat datang dan 

“terima kasih, laloe menerangkan, 
maksoednja 
pembitjaraan tentang ,,de schulden- 
last van de plattelandsbevolking” pa- 
da rapat ini, karena mengetahoei, 
bahwa soeal itoe adalah satoe hal 
jang sangat penting dan jang men- 
djadi pokok dasarnja perekonomian 
masjarakat Indonesia. Te 

Lebih djaoeh ketoea menerangkan, 
bahwa pembitjaraan dalam hal ini 
haroes dengan disertai keterangan 
njata dan beralasan. Djikalau ada 
dakwaan, jang Ra'jat kita itoe pem- 
boros, itoe setelah kita akoei kebena- 

   
       

     , 

   

  

     

  

long dan membantoe pada orang lain, 

— nja diri sendiri. f PIK 3 
—.. Sebagian besar dari Ra'jat jang 
terdjeroemoes dalam djoerang per- 
hoetangan, itoe karena koerangnja | 
penghatsilan. Ini disebabkan makin 

.. merosotnja perekonomian kita. Ada- 
 poen rendahnja perekonomian Indo- 

. nesia, itoe disebabkan makin tambah 
“banjaknja pendoedoek. Dari itoe, 
maka salah satoenja oesaha akan 
mengembalikan kebaikannja ekono- 
mi, jalah mengadakan kolonisasi dan 
sebaginja. Dalam hal ini pemerin- 
“tah telah bekerdja seperloenja. 
. Perloe diterangkan disini, bahwa 
naiknja padjak, adalah djoega men- 

o djadi salah satoenja sebab, jang hi- 
'doepnja Ra'jat mendjadi melarat. 
Djoega pertjampoerannja bangsa Ti- 
moer dengan bangsa Barat, jang 
membawa kebiasaan baroe bagi Ra'- 
jat kita, itoe poen djoega memberat- 

“kan anaknja ke sekolah, hidoep se- 
. fjara Barat dan sebaginja. 
EN elah koerang lebih pemanda 

ketoea, sebeloem menjerah- 
  

Pan 

|. kan pembitjaraan hal itoe kepada 
— prae-adviseurs. : 

'Prae-Adviseur R. Prawoto Soemodilogo. 

| pengoeroes besar dan beberapa ang- | 
| gota serta wakilnja tjabang P.P.B.B. | 

P.P.B.B. mengadakan | 

w, |toenja orang (individu), melainkan 

| kan beban kita, mitsalnja memasoek |: 

dr. Arifin t. Prawoto, mr. Soenarjo, | 

—. Sewaka, dr. 
: 

HA 

.- 

Sebagi prae-advisuer jang perta- 
ma, maka toean R. Prawoto Soemo- 
dilogo laloe dipersilahkan berpidato 
oentoek menerangkan pendapatan- 
nja, tentang ,,beban hoetang Ra'jat 
di desa-desa”. Pidatonja toean Pra- 
Wwoto ini sangat pandjang, hingga le- 
'bih 1 djam lamanja, disini hanja da- 
|pat kita ambil jang perloe-perloe sa- 
dja dengan pendek koerang lebih se- 
perti berikoet: j 

Jang pertama beliau menerangkan, 
bahwa sebagian besar dari Ra'jat ki- 
ta ada terdiri dari kaoem tani, dja- 
(di soedah selajaknja, djika perhim- 
ipoenan sebagi P.P.B.B. itoe sangat 
memperhatikan hal-hal jang mendja- 
di kepentingannja  kaoem tani itoe. 
Lebih-lebih kalau di ingat lebih dja- 
|oeh, bahwa kaoem jani itoe mendja- 
(di tiang negeri jang pokok, madjoe 
moendoernja negeri ada tergantoeng 
pada pertanian dan kaoem tani. 

Kalau menilik keadaannja, makal 
beliau dapat menjatakan, bahwa ne- 

ja, dapat mengeloearkan barang dan 
'bahan jang terdjoeal di loear' nege- 
'ri, hingga ber-ratoes-ratoes-djoeta 
roepiah oentoengnja, tetapi Ra'ja 
kita ada...... sangat melarat. Ini a 
da satoe keadaan jang loear biasa 
jang tentoe sadja demikian itoe me 
nimboelkan keadaan jang agak loea 

  

— #jaranja menarik par 

“|Prawoto djoega menjatakan, 

geri Indonesia adalah negeri jang ka4| HJ 

pikoelann, 

toean: 
bahwa 

tjaranja prijaji B.B. menarik padjak 
landrente kepada kacem-tani, itoe 
djoega mendjadi salah satoenja se- 
bab, jang memberatkan pikoelannja 

Ra'jat, 

Selainnja Saabaki diat 2 

   
    

Boleh djadi karena oentoek ,,men- 
tjari-pendok” maka banjak sekali 
prijaji B.B. jang ,,balapan” atau ,,wed 
loop” soepaja mendapat terima ka- 

di daerahnja lekas loenas. Oleh ka- 
rena ada perintah keras dari-pihak 
atas, soedah tentoe sadja golongan 
jang dibawah lebih keras lagi tjara 
menariknja. 

Sebagi tjontoh, maka beliau me- 
ngambil pelapoeran opisil tentang pe 
nerimaan oeang padjak landrente, 
jang diterima dari 1 Djanoeari sam- 
pe 30 April 1939 djoemblah diseloe- 
roeh Indonesia ada hampir f 7.000. 
000.— sedang djoemlah landrente se- 

jang telah masoek 1/3 nja. Kalau di 
lihat, bahwa 1/3 tahoen soedah ma- 
soek 1/3 dari djoemlah semoea, itoe 
soedah laras. “Tetapi orang haroes 
tidak loepa, bahwa boelan Djanoeari- 
April itoe adalah waktoe jang sangat 
sengsara bagi kaoem tani, jang bia- 
sa diseboet ,,patjeklik”. 

Kp. Orangyjang telah banjak pengala- 
mannja, tentoe dapat menerangkan, 
bahwa selama waktoe patjeklik itoe 
keadaan dan hidoepnja kaoem tani 
sangat sengsara, djangan lagi boeat 
membajar padjak, "sedangkan boeat 
makan sehari-hari sadja tidak ada. 

jadi masoeknja padjak hingga se-    

     kian, dalam waktoe patjeklik, itoe 
tentoe dengan tjara jang loear bia- 

sa. 

| Tetapi, bagimana sekarang akibat 
ja? Oleh karena loerah kepala desa 
koet kalau mendapat marah dari 

ocean assistent-wadono atau toean 
adono, ia laloe lebih mengeraskan 

   
     biasa djoega. 

Maatschappelijk structuur Indon sia. 

Djoega toean Prawoto mener ng 
kan, bahwa melaratnja Ra'jat kita 
itoe boekan dari salahnja isatoe-sa- 

dari dasar keadaan  masjarakat 
maatschappelijik structuur) kita 

  

“Isendiri, jang sedjak djaman doeloe 
| Gjadi boekan oentoek kepentingan | Ar kita itoe tidak hidoep bagi ke- 'senangan dan kepentingan sendiri, 

melainkan bagi oemoem, dengan moe 
dah memberi bantoean kepada lain, 
teroetama orang jang berhalangan 
Gan kesoekaran. 2: 
 Djikalau ada orang membikin roe- 
mah mitsalnja, tetangganja sama da 
tang membantoe, dengan tidak dibe- 
rinja oepahan, melainkan memberi 
makan sekedarnja. Soedah tentoe sa 
dja, orang jang bekerdja hanja ber- 
dasar membantoe, itoe tidak giat se- 
perti kalau ia mendapat oepahan. 
Dalam hal ini kalau dilihat dari pe- 
rasaan Barat, adalah orang itoe ,,ma 
les” atau tidak bekerdja dan sebagi- 
nja. Begitoe djoega halnja dengan 
tjoetjoek tanam, masih banjak seka- 
li jang mempergoenakan tjara to- 
long-menolong dan bantoe memban- 
toe, dengan tidak mendapat oespahan 
oeang. 

Keadaan diatas itoe menjebabkan 
berhentinja keadaan di Indonesia, 
sedang di loear negeri sangat tjepat 
larinja kemadjoean itoe. Dengan ini 
maksoednja spr. jalah semoea jang 
didapat bagi hidoepnja Ra'jat itoe 
dari hatsil boemi, sedang keboetoe- 
hannja haroes dibajar dengan oeang. 

    

     
Ii 

oela kepada kaoem tani, soepaja le- 
as membajar padjak. Meskipoen 
eratoeran hoekoem negeri ,,arrest” 

  

   

  

au kaoem tani itoe tidak dapat mem- 
bajar seperti kehendaknja loerah ke- 
pala desa atau prijaji, ia laloe dipang 

Isil mengadap ke kaonderan atau ke 
kawedanan, jang artinja bagi kaoem 
tani, tjara demikian itoe soedah Je- 
'bih dari hoekbeman arrest. 

    

| 

Oleh karena takoetnja si kaoem tz 
ni, sedang dircemah memang soeng- 
goeh tidak mempoenjai oeang atat 
barang sedikitpoen, maka terpaksa 
ia mentjari pindjaman ocang kepad: 
kaoem modal, ja meskipoen de- 
ngan perdjandjian jang sangat be- 
rat, haroes diterimanja djoega, se- 
bab takoet. 

Hal ini beliau menghadap kepada 
toean-toean prijaji B.B., soepaja ti- 
dak mempergoenakan tjara demikian 
itoe, karena di dalam peratoeran ne- 
geri dan instroeksi poen djoega tidak 
diperkenankan. Dalam salah satoe- 
nja bijblad soedah ada artikel, jang 
menerangkan, bahwa penariknja pa- 
djak landrente, haroes didjalankan 
pada waktoe, jang sekiranja kaoem 
tani itoe ada mempoenjai oeang, dja- 
di tidak begitoe dirasai berat olehnja 
Dengan ini beliau berpendapatan, 
bahwa menarik padjak dalam waktoe 
kaoem tani itoe mengalami patjek- 
lik, itoe terang boekan maksoednja 
pemerintah. 

  

  

  

f C.C.B. (Centraal Cooperatie 
Boemipoetera) 

| Pada hari 22 Dec. '39 jl. CB. 
— Bandoeng dan Tjiparaj (Madjalaja), 

kedoeanja dapat perhatian dari pi- 
   

oetoesan dari Centrale Bank Toema- 
pel tt. Poeger dan Soedomo, sebagai 
Voorzitter dan Administrateur. Ke- 

| datangannja kedoea tamoe itoe ingin 
. mengenal dan mengetahoei tjara2 

— bekerdjanja. : SES F 

| Kedatangan kedoea tamoe itoe- 
. poen didjempoet djoega oleh t. A. 

. Atmadja Ambtenaar Cooperatie dan 
| binnenlandse Handel, dan diberinja 

'poela keterangan2 jang perloe. Lebih 
Gjaoeh tetamoe terseboet merasa 
amat gembira, dimana beberapa coo 
peratie itoe telah dapat bergaboeng 
.mendjadi satoe, tetapi sajangnja 
.jang soeka bergaboeng itoe baroe 

. Cooperatie jang ketjil2. Maka kedoea 
— tamoe itoe berpengharapan, alang- 
— kah baiknja bilamana 'itoe coopera- 

jang telah kelihatan besar, soeka 

    

   

    

     

    
   
   

  

  
   

  

'bergaboeng mendjadi satoe, misal- ja Roekoen-Wargi, Roekoen-Ichtiar,    PEK dll. 
   

hak loear, jalah tamoe dari Malang, | 

        

Penjakit kerbau 

hari jl. dibelakang gasfabriek di Tji- 
koedapateuh, telah kedapatan 5 ekor 
kerbau jang mati. Dengan hal jang 
demikian itoe Dienst Veterinair laloe 
Giberi tahoe, seteroesnja menjelidiki 
apa jang mendjadi sebabnja. Oen- 
toek mendjaga soepaja penjakit itoe 
tidak menoelar, laloe diadakan pen- 
djagaan boeat sementara waktoe.— 

Enam djoeroe terbang Indonesia. 

Kita mendapat kabar, bahwa itoe 
permintaan oentoek mendjadi off. 
kort-verband Vliegers bangsa Indo- 
hesia, tjoekoep mendapat perhatian. 
Jang di terima hanja enam, sedang 
jang memasoekan rekes ada 57 pe- 
moeda. Jang menjoekoepi sjarat- 
sjaratnja ada 30. Dari 30 itoe laloe 
diadakan penjelidikan seteliti-teliti- 
nja, dan kemoedian jang terpilih ja- 
lah: 1. Samboedjo Hoerip (kampioen 
tennis), 2. Toebagoes — Oelfi, 3 
Moerkidjo, 4. R. Soelistio, 5. R. Hoe- 
sen Sastranegara dan 6. R. Djoehari 
Soeriaderma. Mereka itoe akan moe- 
lai terima peladjaran nanti tanggal 
2 Januari 1940 di le Depot Bataljon 
Bandoeng. v   

Kita dapat kabar bahwa beberapa 
“Rapat terboeka A. I. I. 

Pada hari Selasa 26-12 '39 A.LI. 
telah melangsoengkan rapatnja ter- 
boeka bertempat di gedong Himpoe- 
nan Soedara Bandoeng. Dikoendjoe- 
ngi k. 1. 4 a 5 ratoes orang. Rapat 
dipimpin oleh t. H. Abdoerohim. 

Lebih doeloe pembatjaan @ur'an, 
kemoedian sehabis membatja @ur'an 
laloe mentjatat, wakil-wakil perhim- 
poenan jg. mengirimkan oetoesannja 
dan wakil pers. Seteroesnja pimpi- 
nan rapat mengoetjapkan diperba- 
njak terima kasih pada sekalian ha- 
dirin. Laloe mempersilahkan Secre- 
tarisnja oentoek membatjakan poe- 
toesan2 jang diambil dalam Congres: 
1. Plan 3 tahoen oentoek memper- 

baiki segala kekoerangan A.LI. 
Menjetoedjoei rentjana perika- 
han dari M.LAL.I. 
Congres mendo'a akan keselama- 
tannja K.R.I. 

. Congres j.a.d. bertempat di Tji- 
andjoer. 
A.L.I.  berdjoeang menoedjoe Is- 
lam moelja, tidak tjampoer poli- 
tiek. Tetapi anggauta2 A.LI. ta 
dilarang masoek politiek. 
Membrantas boeta hoeroef latijn 
dan Arab. 

2. 

3, 

4 

5 

6.   

    

sih dari pembesarnja, karena padjak | 

moea 1 tahoen f 21.000.000.— djadi | 

toe soedah dihapoeskan, tetapi ka- 

  

   
   

      Inilah satoe-satoenja Hotel 
“didalam kota Betawi. 

Weltevreden. 

harga pantas. 

  

HOTEL SOFRA RATA (Osman Hotel) 
Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden di i 

Indonesia jang terbesar dan termashoer 

Letaknja dimoeka djalan tram, 

Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan dengan 

Perkara tarief boleh berdamai Tempat bersih dan rawatan memoeas- 

    

   x : 

«. Batavia-Centrum. 

R. 1 . 
dan berdekatan dengan station 

   
      Menoenggoe dengan hormat: 

| De Directie 

  

    
   

23 di Batavia-C, C.S. 
1 Ao sPr3)32 

. ngannja. 

sesoedah lot terdjoeal habis,       . 

LOTERIJ OEWANG BESARNJA F 35 
pagi dalam 835.000 lot A f 10.—, dinomori-dari 10001 

1 45.000, dan dipetjah dalam lot seperempat A f 2.50 
“lot sepersepoeloeh A f1.— goenanja oentoek.-Bestuur 

terdjoemblah semoea f 17 5.000,— jaitoe : 
1 prijs dari f 75.000— —&f 75.000.— 
IKA Un» 10.000.— 10.000, — 
Lp. 50000— —,,  5,000.— 

10 prijs2 ',, ,» 1.000— —,, 10.000.— 
Abai 0 5000.— 5, 37.500.— 

ba BEN Ai ay. 100— S,, 37.500.— 
Djoemblah 463 prijs2. £ 1175.000.— 

Lot-lot bisa didapat pada semoea 
NEDERLANDSCH-INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPI) N.V. 
Boeat pengiriman lot2 dengan perantaraan post moesti tam- 
bah boeat onkost kirim: boeat 5 lot atau koerang dari itoe 
f 0.50 seteroesnja boeat tiap2 1/1 lot atau koerang dari 
itoe tambah f 0.10 lagi. Kalau lot-lot tida terdjoeal habis 
semoeanja, maka prijs2 akan dikoerangi menoeroet imba- 

Tariknja di Batavia pada 29 Januari 190. 
Tanggal tarikan tida dirobah. 

Pengiriman dengan rembours tida dilakoekan. 

Djikalau si pengirim diwaktoe kirim postwissel tida memberi 
pengoendjoekan. apa-apa, dan postwissel itoe di terimanja 

lot dari Loterij jang kloear menjoesoel. 

Pendjoealan dimoelai 2 Januari 1940. 

Sman 

0.000.- 

kantoor dari 

maka bagai ia akan dikirimkan   
  

  

sa 
PEMERINTAHAN POLEN 

BAROE. i 
Dengan bantoean dan djoega de- 

ngan dorongan dari pemerintah Peran 
tjis dan Inggeris, di Parijs telah diben- 
toek dan didirikan soeatoe pemerinta- 
han Polen Baroe, jang telah melakoe- 
kan  permoesjawaratan — permoe- 

sjawaratan dengan pihak geallieerden 
Pentang tapal-tapal batas dari Polen 
Baroe itoe ee Ri 

"Pemerintahan ” ini moengkin di- 
bentoek dengan adanja keoeangan ne- 
|geri Polen ,jang dalam boelan Septem- 
ber dipindahkan ke Perantjis dan Ing- 
zeris melaloei Roemenia. 

Keoeangan itoe dipergoenakan ga- 
dji-gadji tinggi dari ,,menteri-mente- 
ri” baroe dan-keperloean-keperloean 
ongkos mereka. 

Pemerintah Inggeris dan pemerintah 
Perantjis telah mempersetoedjoei hal 
ini. 

Sementara itoe opsir-opsir jang di- 
siksa dan serdadoe-serdadoe, jang di- 
tinggalkan di Polen itoe, sama mende- 
ita. kelaparan dan kesemoeanja itoe 
joema diserahkan kepada kemoerahan 
hati sadja 

x 

TOERKI MENGIKOETI 
DJEDJAK POLEN. 

Toerki mengikoeti djedjak Polen. 
Sebagai. dinegeri Polen Maarschalk 
PILSOEDSKI, maka demikian poeia 
dengan Attaturk di Toerki selaloe mem- 
beri tahoekan kepada ra'jat tentang 
persahabatan” dengan Inggeris dan 
Perantjis jg. hanja mempoenja idam- 
idaman, soepaja negeri lain-lainnja 
soeka ikoet bersoesah pajah oentoek 
mereka. « 

Attaturk telah mengadakan persaha- 
batan dengan Roeslan dan Djerman, 
soepaja mendapat bantoean terhadap 
keradjaan-keradjaan Barat. Penggan 
ti-penggantinja sebagaimana djoega 
di Polen telah merobah sikap peme- 
rintahnja dan telah mengadakan per 
djandjian dengan Inggeris dan Peran 
tjis, sehingga Toerki mengalami kea- 
daan jang seroepa sebagai Polen ter- 
hadap keradjaan Djerman. 

La 

PILSOEDSKI. 

Boekoe jang menarik tentang sedja- 
rah orang jang soekar ditjari bandi 
ngannja ini, doeloe telah pernah diter- 
bitkan. Dari leerling-apotheker ia ke- 
moedian dapat mendjadi penglima pe- 
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rang dari Polen. Penerbit dari boekoe 
jang ditoelis sebeloem perang timboel 
beroesaha memberi boekti-boekti, bah- 
wa politik jang sekarang ini jang anti 
Djerman dan pro-Inggeris jang didja- | 
lankan oleh minister Polen, Beck ke 
moediannja akan menimboelkan keka- 
tjauan. Karena Inggeris tidak koeasa 
memenoehi  djandjinja dan “oentoek 
membantoe Polen, djika sekiranja tim- 
boel perselisihan dengan Djerman. 

Dalam boekoe itoe kita dapati toeli- 
san jg. menjatakan bahwa pada tiap- 
tiap kesempatan jg. loeas, Pilsoedski 
memperingati bangsanja oentoek dja- 
ngan sekali-kali mendengarkan hasoe 
tan-hasoetan Ingeris dan Perantjis dan 
lebih baik berdjabatan tangan dengan 
Djerman. 

Ketika ia pada tahoen 1934 dengan 
damai oentoek sepoeloeh tahoen lama- 
nja, ia telah berkata kepada rakjatnja: 
Inilah  pekerdjaan paling bahagia "ag 
bagi hidoepkoe”. TM 
Tetapi penganti dari "orang besar” ini 
mempoenjai pikiran lain. 
Oesoel oentoek memenoehi djandji jang 
oleh Hitler dimadjoekan pada 15 Maart 
1939, telah ditolak oleh Beck, dan me- 
mandang lebih baik oentoek mengada- 
kan persahabatan dengan Inggeris. - 
Kemoediannja terdjadi precies sebagai 
jang telah diramalkan oleh Pilsoedski: 
Inggeris dan Perantjis telah menjerah- 
kan Polen kepada nasibnja, setelah 
hasoetan doea negeri itoe berhasil da- 
lam memberi pikiran kepada rakjat Po- 
len oentoek meloepakan segenap pe- 
ringatan dari pemimpin besarnja," 
dan moelai berperang dengan Djer- 
man. pagi 
Sebagai akibat peperangan di Polen 
telah timboel bahaja besar. Tetapi da- 
ri mereka jang berdosa dalam timboel- 
nja peperangan ini hinga kini beloem 
djoega diberinja bantoean kepada Po- 
len. Ai 

A
a
 

Ta
g 
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7. Menjediakan tenaga pada semoea 
roemah sekolah jang memboe- 
toehkan . peladjaran Igama, Par- 
ticulier maoepoen Dienst. 
Berichtiar hilangnja pelatjoeran. 
Propaganda sekoeatnja oentoek 
mendalamkan keislaman, dan loe- 
ar mereka jang beloem memeloek 
Igama Islam. 

10. Menjetoedjoei 
A.LI. 

K. A. Sanoesi sebagai adviseur 
A.LI., menerangkan azas dan toedjoe 
an A.L.I. Dengan pandjang lebar dan 
ljelas spr. mengoetarakan pikiran 
tentang oentoengnja bagi mereka jg 
memeloek Igama Islam, ada akan 

adanja barisan   mendapat kebahagiaan lahir dan ba- 

   
       

     
tin. Antaranja diterangkan bahwa 
sesoenggoehnja @ur'an itoe ditoelis 
sesoedah Nabi Besar itoe wafat ke- '” 
25 tahoennja. Tadinja ajat Guran : 
itoe masih tersebar dimana-mana, 
pada waktoe itoe baroelah dikoem- 
poelkan dan diatoer cramaticanja, 
Sebab tadinja @uran ada ditoeroen- 
kan dalam 7 bahasa, kemoediannja 
Gisaring dan jang dipakai jalah ba- 
hasa @ures. an 

T. Wondoamiseno, menerangkan 
Islam dengan International. Dengan 
djelasnja spreker membentangkan 
pikirannja, bahwa Islam itoe jalah 

       

     

        

       

    

      

   
          

    

    
     

  

Igama International, dari itoe soedah     
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' Indonesia To-Morrow," 
al AKTOE Ketoea K.R.I. dalam 
: Kongres bitjara verkara ,,In- 
#enesia-tomorrow” orang-orang jang 
'doedoeknja dekat sama bang Bedjat 
pada bisik-bisik: ,,Wah perkataan itee 

| lana-lama bisa djadi popoeler djoega, 
seperti ,,horas, dan lain-lain!”. 

Ada jang bilang: ,,Artinja Indo- 
nesia to-morrow ialah Indonesia be- 

|. sok-pagi!”. : 

& 

koemaha? 
Indonesia besok pagi kan sama 

djoega sama Indonesia ini hari! 
Betoel! : 
Tapi nasib kita sekarang sama na- 

sib anak-anak kita nanti dong, moes- 
“ti soedah kita oeroes sekarang, boe- 
“kan? 

Orang2 toea terima amanat Toe- 
-han, boekan tjoeman beliin badjoe 
dan masoepin sekolah anaknja, tapi 
djoega boeat mikirin nasibnja nanti 
kalau soedah masoep masjarakat. 

Kalau anak-anak kita nanti mati, 
lantas diachirat ditanja sama malai- 
kat: ,,Apa sebab kamoe melarat dan 
hina doenia?” 

Djawabnja: ,,Jah, bapak kami me 
ninggali warisan boeroek!”. 

Dus: djangan mikir ,,Indonesia to- 
day (ini hari), tapi moesti memben- 
toek ,,Indonesia to-morrow” (hari 
besok). 

Djadi, sekarang bang Bedjat ikoet 
ikoet berseroe...... menoedjoe Indo- 
nesia to-morrow. 

Habis ,,ini hari”, memang soedah 
semestinja ,,besok”. 

Dari sekarang mentjari jang ,,be- 
sok” soedah semestinja djoega. 

Bang Bedjat djoega, moelain seka- 
rang ngintjer-ngintjer boeat besok, 
boekan boeat sebentar malam. 

3 BANG BEDJAT 

selajaknja bila tiap-tiap mereka jang 
memeloek Igama Islam mengetahoei 

  

- djoega tentang keadaan Internatio- 
nal. Mengetahoei keadaan Internatio 
nal berarti mengetahoei politiek doe- 
nia. Inilah bagi pihak A.LI. (atau Is- 
lam oemoemnja) tidak oesah merasa 
takoet. A.L.I. tidak perloe memasoeki 
politiek, tetapi perloe mengetahoei 
politiek. Selandjoetnja deterangkan 
kegentingan doenia pada Masa ini 
Oentoek mendjaga keselamatan diri 
anak bini, tidak pada tempatnja bila 
kita mempertjajakan pada orang la- 
in, ketjoeali pertjaja pada pendjaga 
an kita sendiri. Tetapi bagaimana 
kita sekarang oemat Islam beloem 
Gapat mmenoehi kewadjibannja jg 
sesoenggoehnja, dari itoe bersatoelah 
oemat Islam seloeroehnja. Berhoe- 
boeng dengan kegentingan doenia se 
karang ini semoga negeri jang besa: 
besar jang boekan berigama Islam 
bersama2 balapan ingin berdjabatan 
tangan dengan cemat Islam. Poen 
negeri Japan jang oematnja Islam 
baroe beberapa riboe, dalam pemboe- 
kaan mesdjidnja besar djoega me- 
manggil kita. Poen kita M.I.A.I. me- 
ngirimkan oetoesannja kesana, dan 
sekarang soedah balik dengan sela- 
mat. Antara boeah tangan dari Ja- 
pan itoe jang pantas kita perhatikan 

: jalah: 1. Pendidikan kesopanan ke- 

    

pada pemoeda2, 2. kaoem Intelect di- 
sana tangannja tidak mati. Pendidi- 
kan pemoeda dinegeri kita ini boleh 
dikata soedah hilang sama sekali, 
mereka jang telah tamat dari MULO 
keatas tidak mengerti bagaimana tja 
ra menghormat pada orang toeanja, 
dan familinja jang toea, inilah per- 
loe sekali diadakan dalam pergoeroe- 
an2 kita, maoepoen gouvernement. 
Pemoeda intelect kita jang kepalanja 
penoeh dengan theorie, tetapi ta- 
ngannja mati, karena tidak bisa men 
tjari sesoeap nasi kalau tidak dja- 
di kaoem boeroeh.— 

T. Damanhoeri, spr. menerangkan 
perloenja propaganda diloear kala- 
ngan Islam, sebab kalau kita tidak 
mendekati mereka jang beloem me- 
meloek Islam itoe, bagaimana mere- 

. ka akan mengetahoei kebagoesannja 
Islam. 
' Djam 12 siang.rapat ditoetoep de- 
ngan selamat! 

—AO— 

TANGERANG. 

Corr. kita menoelis: 

Loerah menghilang. 
Menoeroet sepandjang chabar seo- 

rang bernama A mendjadi loerah di 
desa Lontar bilangan Maoek, telah 
ditjari oleh jang berwadjib karena loe- 
rah itoe telah mempoenjai keselahan 
dalam pekerdjaannja. Setelah wang 
kas (padjag) diperiksa ternjata koe- 
rang dari moestinja. Tentoe sadja so- 
al ini akan dioeroesnja. Tetapi sete- 
lah peperiksaan akan,diteroeskan, loe- 
rah terseboet telah hilang dari tempat- 
nja, kini pekabaran ditoelis beloem da 

« 

75 pat diketemoekan. 
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Congres Pemoeda Indonesia di Matarom 
  

“Beberapa loekisan jang 
mengandoeng artian 

sangat 

EBAGAI permoela'an dari 2 
res Pemoeda Indonesia, pada hari 

malem Minggoe jang laloe soedah di- 
langsoengkan satoe receptie, bertem- 
pat di Pendopo persatoean Taman 
Siswa, di Mataram. Perhatian jg. di- 
dapat dari segala golongan ra'jat ada 
sangat besar sekali, ini bisa diboek- 
tikan, meski djoega dalam receptie 
ini kanja dioendang orang-orang jang 
m@€mpoenjai perhoeboengan rapat de- 
ngan pergerakan oemoem, toeh per- 
sedia'an doedoek 500 'koersi, masih 
koerang. Berpoeloeh-poeloeh wakil 
perkoempoelan jang memperloekan 
datang, djoega kaoem pemimpin per- 
gerakan tida ketinggalan: dari fehak 
P.I.D. ada diwakilkan oleh beberapa 
Manteri politie jang dikepalakan oleh 
Toean Raden Soedarsono, sedang da- 
ri kantoor Inl. zaken diwakilkan oleh 
Mr. Soebagia. 

Lebih djaoeh bisa dioendjoek, ba- 
hoea sangat banjak sekali soerat- 
soerat dan kawat pemberian selamat 
jang datang, antaranja dari Goesti 
Raden Mas Dorodjatoen, jang tida 
lama lagi akan dinobatkan mendjadi 
Soeltan Djokjakarta jang IX, dari 
perkoempoelan Pemoeda di Amerika, 
dari Roepi di Nederland, dari per- 
koempoelan pemoeda di New York 
dan lain-lainnja. 

Sasoedahnja djaroem djam me- 
ngoendjoek angka 8.30 kedengaran 
soeara reveille, jang lantas disam- 
boeng Indorfesia Raja, semoea jang 
berhadlir berdiri, teritoeng djoeg: 
Mr. Soebagia, hanja dari fehak poli- 
tie jang teroes doedoek: dalam sa'ai 
itoe, “kelihatan seorang anak gadi: 
ketjil naik di anak tangga, diman: 
rda disediakan tempat perapian, jan 
antas dinjalakan dengan sebatan: 
korek api. Inilah ada satoe symboo! 
entang pengharapan pergerakan px 
moeda jang akan mendatangkan, so 
»aja teroes menjala, teroes berkoba: 
lan memberi sinar penerangan pad 
indonesia seloeroehnja. 

Sesoedahnja ini lagoe kebangsa'ai 
serhenti, lantas Toean Ashari, Voo: 
sitter Comite congres moelai angka 
xitjara, sebagai biasa ia menjataka: 
erima kasihnja pada semoea jan: 
oedah memberi sokongan lahir ba 
in pada segala persedia'an congre: 
ni. Lebih djaoeh ia bilang, bahoe: 
ongres ini ada sangat penting sekali 
ebab maski djoega soedah 10 tahoer 
sergerakan pemoeda kedengaran be: 
dengoeng, tetapi sekean masih beloem 
nempoenjakan persatoean, dan seka- 
ang ini persatoean itoe akan diga. 
'ang. Djoega tentoe tida akan bisa 
liloepakan, bahoea hari ini djoega. 
li Djakarta soedah dirajakan per- 
noela'an Kongresnja kaoem tertoea, 
jaitoe Ra'jat Indonesia, dengan be- 
gitoe baek kaoem pemoeda, maoe- 
poen kaocem toea, pada ini hari soe- 
dah menjatakan persembahannja pa- 
da tanah air dan bangsa! 

Maksoed dari congres ini jang ter- 
penting adalah boeat membentoek ba 
gimana sipatnja dan bagaimana dja- 
lan jang haroes diambil oleh perge- 
rakan pemoeda pada waktoe-waktoe 
jang akan datang. Maka ia mengha- 
rap soepaja rante perikatan jang di- 
galang moelai ini hari, akan tinggal 
kekal selamanja, memberi berkah 
dan pahala sebagai apa jang bermoe- 
la di'inginkan, dengan ini oetjapan 
ia serahkan pimpinan pada Toean 
Soejono Hadinoto, Voorzitter Cong- 
res. 

Spreker merasa sangat kagoem 
melihat besarnja perhatian pada 
congres ini, sebab ternjata iebih dari 
apa jang pernah ia angan angankan. 
kemoedian dengan pandjang lebar. 
ia memberi keterangan, bahwa pada 
nja pergerakan pemoeda jang terdja: 
di didalam ini tanah, dan kemoedian 
ia memberi keterangan, behoea pada 
waktoe jang achir ini, soedah terdja- 
di 3 soeal jang sangat penting sekali 
bagi ,,probleem Indonesia”, jaitoe: 

pertama, adanja Ail Indonesian 
congres (Kongres Ra'jat Indonesia) 
jang diadakan di Djakarta, bersama- 
sama moelai malam ini, dalam mana 
bakal dibitjarakan beberapa soea! 
jang berhoeboengan dengan soeal 
politiek dalam negeri“ini, soeal soci- 
aal, economie dan lain-lain, pendek 
segala kepentingan Indonesia. 

Kedoea, adanja conferentie keboe- 
daja'an jang diadakan oleh kaoem 
Studenten di Nederland, antara jang 
lain-lain djoega membitjarakan soeal 
memerangi boeta mata soerat, jang   
mana sampai sekarang masih mendja 

. 

dalam 

di pembitjara'an jang sangat actueel, 
hingga bisa dipastikan didalam be- 
berapa waktoe lagi akan meroepa- 
kan satoe actie. 

dan ketiga, adalah pergerakan 
,K.P.I.” jaitoe Congres Pemoeda In- 
donesia seloeroeh Indonesia, jang ia 
pimpin di ini malam. 

Spreker bilang, jang koerang be- 
berapa hari lagi, pergerakan pemoe- 
da genap beroemoer 25 tahoen (se- 
perampat abad) : lebih djaoeh ia lan- 
tas toetoerkan dgn. setjara singkat 
tentang beberapa periode dari perge 
rakan pemoeda Indonesia, dan achir- 
nja pada boelan Dec. 1938 semoea 
pemimpin pergerakan pemoeda sama 
memboeat conferentie, jang maksoed 
nja oentoek mentjari djalan tjara 
bagaimana mereka haroes bersatoe, 
dan bekerdja bersama-sama dalam 
kepentingan tanah air dan bangsa- 
nja. Poetoesan?2 dari conferentie 
itoe, semoeanja meloeloe meroepakan 
sbeberapa keinginan sadj@”. inilah 
jang lantas diserahkan padanja, 
soepaja — mempersiapkan soesoe- 
nan organisatienja. Soedah tentoe 
sadja boeat reorganiseer ,,keinginan- 
keinginan” soepaja mendjadi oedjoet, 
boekan satoe pekerdja'an jang moe- 
dah, tetapi achirnja toch sekarang 
hisa beroedjoet djoega, maski djoega 
hanja meoedjoetkan satoe bajangan 
sadja, dan beloem tentoe diterima 
baik oleh congres ini. Dengan pan- 
ljang lebar ia memberi keterangan 
»rganisatie jang di'inginkan, jang di 
rasa olehnja bisa menjoekoepkan kei 
aginan pergerakan pemoeda seoe- 
noemnja, dengan zonder memperko- 
a pendiriannja masing-masing. 
Sebagai penoetoepnja ia memberi 

eterangan, bahoea didalam congres 
ang Giadakan ini hari, telah toeroet 
mbil bagian 22 perkoempoelan Pe- 
veda jang mempoenjakan Hoofd- 
estuur, jang soedah meroepakan $ 

'gderatie, jang dikasih nama Perda 
Pergerakan pemoeda). 
Sapai disini sebentar diadakan 
ruze, hidangan dikeloearkan. 

Koetika receptie dimoelai lagi, soe 
ah dinradjoekan satoe demonstratie 

ang sangat tinggi: 

Koerang lebih ada 30. orang anak- 
anak Pemoeda, jg. berpakaian aneka 
yana, sebab dari beberapa organi- 
atie kepandoean, jang sama meng- 
raboengkam dirinja didalam B.P.K. 

'M. (Badan Persoedara'an Kepandoe-| 
an Mataram): mereka bersama-sama 
memboeat yeli: 

»Bertjere, bertjere, bertjere!” 
,,Maoe?” tanja pemimpinnja, Toean 

D. Sundhara. 
stida 

» Maksoedmoe?” 
»Bersatoe, bersatoe, bersatoe!!!”. 
Kemoedian mareka lantas meroe- 

pakan satoe lingkaran boendar de- 
igan broedersketen, bersama-sama 
lengan itoe, Toean Darmosoegito, 
Onder Voorzitter K.B.I., madjoe ke 
nimbar, ia memberi keterangan pada 
jang berhadlir, bahoea mareka seka- 
ang melihat beberapa anak Pandoe 
lari bermatjam-matjam golongan, 
bermatjam-matjam igama, sama ber 
zandengan tangan, meroepakan tali 
persaudara'an jang bangoennja boen 
dar, satoe sipat jang tida ada per- 
moela'an dan achirnja, ini ada satoe 
symbool bahwa mareka poenja per- 
satoean akan tinggal kekal selama- 
nja, oentoek bersetia pada tanah air- 
nja. Kemoedian spreker laloe meng- 
hadap “pada itoe Pandoe-pandoe. 
Dengan dibarangi oleh boenjinja Ia- 
goe Indonesia Raja, spreker bilang: 

,Anak-anakkoe! saja lihat, kau 
berpakean aneka roepa, kau datang 
dari beberapa organisatie, kau meme 
loek igama roepa-roepa, tetapi kau 
sekarang bergandengan tangan, me- 
roepakan satoe lingkaran boelat, soe- 
atoe tanda kau dengan boelat menga- 
koe ,,poetra Indonesia, pemoeda In- 
donesia”, saja atas nama bapa-bapa- 
moe merasa girang dengan perboea- 
tanmoe ini, tetapi Iboemoe, Iboe In- 
donesia, masih ingin lebih dari itoe, 
ia ingin lagi ,,persatoean hatimoe, 
persatoean parasa'an hatimoe, per- 
satoean tenagamoe”. Berdjandjilah 
didalam hatimoe, kau akan menjoe- 
koepkan keinginan itoe, dengarlah, 
Indonesia Raja soedah diboenjikan, 
ia akan mendjadi saksi soeara hati- 
moe!” 

Mereka jang berhadlir sama berdi- 
ri tegak dengan zonder soeara, dan 
sesoedahnja Indonesia Raja berhenti,     receptie ditoetoep dgn. selamat. (D). 
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PASAR BETAWI. 

Goela pasir: per karoeng dari 102 
kg. terima di goedang pendjoeal 
P2) 

Tepoeng terigoe: tjap Kodok f 2.05 
Koeda merah, Boeroeng kaleng dan 
Haririson f 1.95 dan lain-lain tjap da 
ri f 1.85 sampe 1.90 per bantal. 

Minjak kelapa: per blik dari 1424 
kg. bruto f 1.15. 
Bawang merah: Toaliap f 8.50, 

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

Katjang tanah: per 100 kg. kaloe- 
aran Bogor-Cheribon f 10.25. 

Emping menindjo: Laboean no. 
1 f 25.50, no. 2 f 22. Tjilegon no. 
1 f 24—, no. 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 100 kg. bruto 
berikoet peti pendjoeal. 

Copra: per 100 kg. meliat kwali- 
teit dari f 6.— sampai f 6.25. 

Katjang kedele: Pasoeroean/Pro- 
bolinggo,fob. Dec.-Jan. f 4.86 pen- 
djoeal Panaroekan fob. Panaroekan 
Dec.-Jan. f 5.26 pendjoeal per 100 kg. 

Tapioca meel: kwaliteit Medium 
boeat roepa-roepa merk dari f 6.30 
sampe f 6.70: AA f 7.10 per 100 kg. 
pendjoeal. 

Lada item Lampong: e.k. Telok 
Jan.-Mrt. f 9.25 pembeli, f 9.50 pen- 
Gjoeal dan Mrt.-Mei f 9.10 pembeli, 
f 9.30 pendjoeal. E.k. Batavia Dec.- 
—4an. f 9.75 nom. per 100 kg. Londen 
noteering 354 d. p. Ib. pembeli. No- 
teering New York Spot 400, toeroen 
5, Jan. 401 pembeli, toeroen 8 dan 
Mrt. 412 pembeli, toeroen 4. 

Lada poeti Muntok: fob Pangkal 
Pinang Dec.-Jan. f 21.50 pembeli, 
f 21.75 pendjoeal per 100 kg. Lon- 
don noteering 474 d. p. Ib. nom. 

Koffie Robusta Lampong: 15940 e.k. 
Telok Jan.-Mrt. f ,10.20 pembeli, 
f 10:40 pendjoeal per 100 kg. 

Citronella olie: A-contract kema- 
ren djadi Jan. f 1.26 dan Febr.-April 
f 1.225 pembeli, f 1.25 pendjoeal 
dan Jan.-Dec. f 1.20 pembeli, f 1.221 
pendjoeal per kg. 

Karet: kemaren djadi Dec. Sheets 
35: ini hari Jan. Sheets 3415, Crepe 
39145 ets. per 15 kg. nom. 
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Tennis 

P.T.I.D.-competitie 1939-1940. 

Klasse IIA. 
T. Kita 8 — Siliwangi 3: 30. 
Soenarjo-ljos 97, 3—6, 86: 

Soedikman-Radjamalem 6—1, 5—T7, 
6—4: 

Soenarjo/Soebroto-Ijos'Endo 6—0, 
6—. 

Klasse IIB. 
Sehata 1 — Pegangsaan 1: 2$—1. 

Hasan-Chairoel 6—1, 1—5, J. K. 
Panggabean- A. Mochtar 6—0, 4—6, 
26: 

Hasan/Pangkerego-Dr. Mochtar| A. 
Mochtar 6—3, 6—3: 

Zawo 3 — Petodjo 2: 2—1. 
Soegiharto-Soenardi 3—6, 2—6, 

Agoes-Alfons 6—3, 4—6, 4-6: 
- Soegiharto/Anwar-Soenarli/A. Loe- 

is 1—6, 4—£. 

Klasse IIIA. 
Tjiliwoeng 5 — Zawo 4: 3—0. 
Mej. 'J. Soleiman-Soeseno 6—-3, 

4-6, 6—2, Mevr. Tinangon-Soetario 
9 653: 

Mej. J. Soleiman/Mej. Frieda-Soe- 
seno/ N. N. 6—4, 6—6 w.o. voor Tji- 
liwoeng 5. 

Saliwangi 4 — Fadjar 1: 3—. 
Ramlan-Dehan 6—2, 2x6, 6—3: 

Soenarjo-D. Nazir 8—6, 6— 
Ramlan/Karna-M. Joesoef/Soetan- 

dar 7—5, 6—3. 
Fadjar 1 — Swastika 1: 2—1. 
M. Dehan-Soenarda 7—5, 6—3: 

D. Sapi-ie—I. Darma 9—11, 3—6, 
Dehan - Joesoep-Soenardi - Nazir 

4—6, 6—2, 6—4, 

Klasse IIIB. 
Pendawa 1 — Oke 1: 84. 
Soepardi-Mevr. Endo 6—3, 6—2: 

A. Karnen-Mevr. Soetikno 6—3, 6—4 
Soepardi/Mej. Lieke-Mevr. Endo! 

Mej. O. Seno 446, 6—, 7—5. 

T. Kita 4 — Tjiliwoeng 5: 3—0. 
Soemarsono Sr.-Mej. J. Soleiman 

6—1, 6—0, Soehardi-Mevr. Tinangon 
6—, 1—6, 6-4: Soedono/Teknali- 
Mej. J. Soleiman/Mej. Mambu 8—6, 
1—5. 

Klasse IIIC, 
Zawo 2 — Radio 3:05. 
Anwar-Sabar 6—2, 6—4: Oetar- 

man-Tamimi 6—3, 10—8. 
Anwar/Joedo-Sabar/Sjamsir 

6—0, 7—9. 
3—6, 

  

    
  
ELECTRICITEITBEDRIJF.. BATAVIA" 

TELEFOON 3O00.WELT. 

Tiap? roemah-kampoeng dengan 

PENERANGAN LISTRIK! 

Keterangan? boeat tarief-kampoeng 

jang speciaal dan mengoentoengkan 

boeat pemasangan dan pemakaian 

siroom, bisa dapat pada: 
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Radja katja Mata 
Ojikaloe TOEAN dan NJONJA 

aken mendapet : 

KATJA MATA 
JANO ENAK DIPAKENJA 
SABELON TOEAN DAN 
NJONJA PIGI LAEN TOKO. 

Boleh bajar menjitjil 

Pergilah pada : 

Toko Radja Katja Mata 

LDBERG 
TOENDJOENGAN 24, 

WELTEVREDEN — MALANG — DJOCJA. 
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- 12.30 Lagoe Arab. 

24.00 Toetoep. 

aa AAA Mgr 

” 1.25 Berita Pers (Oelangan). 

  

  

V.O.R.O. 

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

Djoemahat, 29Dec. 

17.00 Lagoe Djawa. k 
18.00 Beripatjaan dari soerat2 kabar. 

18.30 Lagoe Tionghoa. 
19.00 Oentoek anak-anak. 

19,20 Pembatjaan kitab Indjil. 
20.00 Lagoe Melajoe Seberang. 
21.30 Ketjapi-orkest ,,Sekar Galih Se- 

djati”. 
24.00 Toetoep. 

Sabtoe, 30Dec. 

10.00 Lagoe Krontjong dan Stamboel. 
11.00 Lagoe Ambon. 
11.30 Lagoe Gambang. 
'12.00 Lagoe Hindustan. 

13.00 Lagoe Soenda. : 
13.30 lagoe Hawaiian. Bata 
14.00 Berhenti. Na 
17.00 Lagoe Melajoe. 
17.30 Lagoe Djawa. 
18.00 Pembatjaan dari soerat2 kabar. 
18.30 Lagoe Tiong Hoa. 5 
19.00 Bobodorannja Oom Jack dari 

Galoeh Pakoean. 
20.30 Krontjong Orkest ,,Lief Java”. 
24.00 Berhenti. 

Minggoe, 31 Dece.”39 

9.00 
10.00 
10.30 
14.00 
17.00 
17.30 
18.00 
13.30 
19.00 

Lagoe Soenda. 
Lagoe Djawa. 
Krontjong. Orkest ,,Mustika”. 
Berhenti. : 
Lagoe Tionghoa. , 
Lagoe gambang kromong. “ 
Lagoe Arab. 
Lagoe Belloni. “ : 
Lagoe Gamboss. -— &. 

19.30 Lagoe Melajoe Seberang. 
20.00 Lagoe Hawaiian. 
20.30 Krontjong-orkest ,,Batavia - Si- 

renen. 
24.00 Pengoetjapan slamat ,,Tahoen 

- Baroe” oleh ketoea V.O.R.O. 
24.10 Berhentits L , 

PENJIARAN NIROM TIMOER. 
Djawa Barat. 

ti 

Bandoeng II 192, Batavia II 197, 
P.M.H. 45. 

Djoemahat, 29D ec. 
17.00 Tanda waktoe. 
17.03 Isi programma. 
17.05 Lagoe gambang-kromong. 
17.15 Fluit-concert. 
18.00 Studio-Orkest. Ken 
18.30 Lagoe gamelan Soenda. 
19.00 Kepoestakaan Melajoe. : 
19.30 Lagoe Malaya Singapore. 
19.35 Mendjawabi soerat dan rapport. 
19.40. Berita Pers. 
20.00 Peladjaran bahasa Belanda. 
20.40 Studio-Orkest. 
21.00 Wajang koelit. 
01.00 Toetoep. . A 

P.M.N. 29. 3 
22.00 Dihoeb. dengan Mavro Djokja. 
23.00 Lagoe Kerontjong Modern. 
23.30 Lagoe Melajoe Opera. 

Ssabtoe3ODec 

. Bandoeng II 192, Bandoeng III 50, 
Ha Batavia H 197. 

6.00 Tanda waktoe. 
6.03 Boenga rampai. Te Ak 
16.30 Berita Pers. Be 
6.35 Lagoe Menado. i 
7.00 Gambang-kromong. . 

  

  

Pawang Bisoe 
3 Oleh Zoel 

Tampikan jang sedemikian roepa, 
apalagi karena ditoetoerkan dengan 
soemangat perdjoeangan jang berisi 
harapan, tidaklah menjinggoeng ha- 
ti pemoeda-pemoeda itoe. Beberapa 
orang antaranja telah berangkat me 
ninggalkan kampoengnja dengan di- 
am-diam. Ada jang djadi pembegal 
kepala manoesia dan ada poela jang 
pergi bertapa ke-goenoeng2, melam- 
pahkan ilmoe kesaktiaan dsb.-nja...... 

- 

   

f 2 & 
— Ketika matahari moelai terbenam, 
Bimaja, “demikianlah nama gadis 
itoe, diperintahkan oleh ajahnja me- 
naiki tandoe pengorbanan jang dioe- 
soeng oleh 4 orang pemoeda pilihan. 
Dengan diiringi oleh 20 orang pengi- 
koet jang bersendjata panah, man- 

7.30 

Y : Bandoeng Il 192, Bandoeng HI 50, 

14.20 
14.30 

  

Bandoeng II 
p 

  

21.45 
21.58 
22.00 

Toetoep. 

23.00 
Batavia II 197. 

12.00 Tanda waktoe. 

12.03 Pembitjaraan roemah-tangga.. | 6.30 

12.20 Stijkorkest Belloni. : 5.31 

112.30 Tjelempoeng-concert Djawa. 6.38 

. 113.30 Berita Pers. 6.50 

113.40 Tjelempoeng-concert Djawa. 7.00 
7.01 
7.30: 
7.37 
8.00 

Berita Pers. 
Toetoep. 

192, Batavia IN 197. 

  

Film-songs. "ai 
Koers di Amsterdam. ' 
Tanda waktoe. Na 

Toetoep. 

Sabhtore 30Dec 
Pemboekaan. 
Berita Pers. 
Lagoe riang-riang. 
Dari plaat gramofoon. 
Tanda waktoe. 
Dari plaat gramophoon. 
Berita Pers. 
Dari plaat gramophoon. 
Toetoep. 

    
  

   
   

' Berbahaja besar kalau manik soeka 
klsear sendiri diwaktoe sgedah 

tidoer !' 5 
Kaloegmanik soeka sering keloear sendiri diwaktog, 

tidoer dengen ada mimpi jang aneh atau tidak ber 

mimpi, begitogpoen djikalawhabis kentjing maniknja " 
toeroet kloear dengen tetesan, itoelah boekan satoo 

kebiasa'an tapi satoe matjam penjakit jang berbahaja 

jang crangghambkan Bongsiat atau Wie Tjing. 

Berbahaja.ini penjakit ada banjak, antaranja ada 

membawak kelemasan badan, koerang darah, moeka 

poetjet, males dan lesoe, koerang napsoe, tida bisa 

"dapat anak, oemoer pendek dan sebaginja. Anti 

POLLUTION TABLET TJAP PRAUW, ada obat melseleedi 

bikin oentoek semboehkan itoe matiam sakit, bikin, 

«hat Gan tambah manik baroe, Atoeran pakai berikoet #? 1 

pada saban botol $ 

“5 Harga 1 botol f 1,25 Kirim wang doeloe franeo. 

Terdjoeal oleh toko obat Tionghoa dimana-mana, 

   

"119.35 Mendjawabi soerat dan rapport. 

Tjepoe 186. 

18.30 Gambang Rantjak. 

19.40 Berita Pers. 

20.00 Lagoe Tapanoeli oleh ,,Mosvia- 

Band”. 

21.00 Wajang Golek Soenda. 

06.00 Toetoep. "3G 
Santang Kg 1 

Minggoe, 31 Dec. 

Bandoeng II 192, Bandoeng III 50, 

Batavia II 197, P.M.H. 45. 

8.00 Wilhelmus. Pemb. 

“ 

8.02 ,,The Five Brothers”. 

9.30 Lagoe ketjapi Sgenda. 

10.00 Concert Tapanoeli oleh ,,Mos- 

via-Band”. 

11.30 ,,Batavia Modern Chinese Or- 

chestra”. 

12.00 ,,Batavia Modern Chinese Or- 

chestra”. 

13.30 Berita Pers. Ta 
San 

13.40 Serba-serbi. 
14.20 Berita Pers. 
14.30 Toetoep. 

Bandoeng Il 192, Batavia II 197, 

P.M.H. 45. 
17.00 Tanda waktoe. Pemb. 
17.03 Isi programma. 
17.05 Lagoe Hindoestan. 
17.15 Kepandoean. 
18.00 Mana soeka. 
19.00 Pembitjaraan Agama Kristen. 

19.35 Mendjawabi soerat dan rapport. 
19.40 Berita Pers. 
20.00 Lagoe gamelan Djawa. 
20.15 Lagoe Melajoe. 4 
20.30 Sabda J.M.M. Zijne Excellentie 

: Gowverneur - Generaal pada 
achir tahofn 1939. tt 
Isi sabda. 
.Revue Nirom” oleh. Studio-Or- 

kesi. 5 
Naik kapal oedara mengelilingi 
Hindia. Penoetoep tahoen 1939. 
Berhenti. 
Tanda waktoe Berhenti. 
Wilhelmus. Pemboekaan dita- 
hoen 1940. 

0.10 Memberi selamat. 
0.15 Lagoe gembira. 

01:00 Non-Stop Programma. 
02.00 Toetoep. 

20,45 
21.60 

£ 

23.30 

23.58 
24.00 
9.05 

“n — : 

3 

PROGRAMMA NIROM. 
Penjiaran Barat. 

Archipelz. 99 dari 1i.— tm. 12.— 
atas 205 m. West-Java: Batavia 126, 
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che- 
ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe- 
mi 192, Oost .dan Midden-Jaya:. Soe- 
rabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas 
25 m.  Soerabaja III 196, Semarang 
122, Malang, Djokja 181, Solo 188, 

  

h Depo ea LD St 
17.00 Tanda waktoe. 
17.01 Isi programma. 
17.03 Boenga rampai. 
18.00: Peladjaran bernjanji. 
18.40 Dari film loekisan. 
19.00 Berita Pers. 
19.25 Nirom-strijkorkest. 
19.40 Pemeliharaan taman. 
20.00 Gramophoon-intermezzo. 
20.05 Pemandangan oemoem. 
20.20 Omroep-orkest. 
21.00 Radio-Hoorspel. 

20.00 

  21.30 Dari plaat gramophoon. 

kapnja, ia diarak keliling kampong 
sambil dipoedji-poedji dengan njanji- 
an kehormatan. Tiga kali berkeli- 
ling, arakan itoe bertahan dioedjoeng 
kampoeng, dimana seorang doekoen 

Itoea mengoetjapkan selamat berpisah 
kepada Bimaja. 

»Bimaja, anak jang sakti!” kata- 
nja. ,,Tidak ada dalam kampong ini 
anak jang sakti, selain dari Bimaja. 
Kami mengantarkan kamoe sampai 
disini sadja, tetapi njawa kami tidak 
lah akan berpisah dengan kamoe. Ke 
diaman anak jang sakti tidak baik 
dikampong ini. Ia haroes tinggal di- 
dekat Paawai sakti, poedjaan kami 
Berangkatlah Bimaja, berangkatlah 
anak jang sakti, anak pilihan jang 
baik hati!” 2 

Banjak diantara jang hadir men- 
tjoetjoerkan air mata mendengar 
oetjapan doekoen toea itoe, tetapi 
Bimaja sendiri tidak merasa sedih 
sedikitpoen  kelihatannja. Dengan 
soeara njaring dan merdoe ia berka- 
Gea ny 

»Selamat tinggal doesanak 'kali- 
an! Karena akoe telah terpilih oleh   dau, lembing, dan soempitan seleng- 

v 

"kalian akan mendjadi hadiah soetji 

M.H. 45. 11.00 Tanda waktoe. 

17.00 Tanda waktoe. 11.01 Permainan piano. 

17.03 Isi programma. 11.30 Orkest Alfredo Campoli. 

17.05 Studio-Orkest. 11.50 Comedian Harmonists. 
12.00 
12.50 
13.20 

Omroep-orkest. 
Dari plaat gramophoon. 
Berita Pers dan Oedara. 

13.35 Orkest Julius Tauster. 
14.00 Orkest Barnabas von Geczy. 
14.20 
14.30 
17.00 
17.01 
17.03 
18.00 
18.15 
19.00 
19.25 
19.40 

Berita Pers dan Oedara. 
Toetoep. 
Tanda waktoe. Pemb. 
Isi programma. 
Boenga rampai. 
Organist Donald Thorne. 
Kamermuziek. 
Berita Pers dan Oedara. 
Poespa ragam. 
Jang menarik pikiran kita. 
,»De Kwakars” berlagoe. 
Concert. 
Beberapa lagoe Inggeris. 
Aneka warna. 
Muziek dansa. 
Toetoep. 

20.35 
24.29 
21.50 
23.00 
24.00 

Ta B.R,V, 
“Stadszender 157,89M. Archipelzen- 

der 61,66 M, 
Di oemahat, 29 Dec 

17.00 Tanda waktoe. 
17.04 Berita Pers, 
17.25 Vocaal., 
18.00 Radio-cursus B.R.V. 
18.30 Berita Pers. 
18.45 Cinema-Orgel, 
19.00 Concert. « 
20.00 Dari Cyclus. 
20.30 Apollo Musagetes. 
21.00 Phohi-Relay. 
21.10 Piano-Syncopations. 
21.35 Opera-varia's. 
22.00 Dihoeb. dgn. ,,Au Chat Noir 
23.00 Toetoep. Rak 

Sia bt ose, 30: Desa 5 

Tanda waktoe. Pemb. 4 
Soeara pagi. ! 
Berita Pers. 2 Maa MN 
Programma gembira. 
Berita Pers. "3 
Lagoe roepa2. 
Lagoe Jodel. 
Orkest Geraldo. 
Lagoe Hawaii. 
Permairan Georges Boullanger. 
Lagoe Draai-Orgel. 
Koorzang. 
Kwartet. 
Programma operette. 
Lunch-Concert. 
Programma sore. 
Toetoep. 
Tanda waktoe. 
Berita Pers. 
Thee-Concert. 
Sympkonie, 
Intermezzo. 
Berita Pers. 
Lagoe vocaal. 
Programma permintaan. | 
Dihoeb. dgn. Hotel der. Neder- 
landen. 
Toetoep. 

“aja 

6.00 
6.04 
6.15 
6.30 
Late 
7,30 
9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
10.50 
11.30 
12.00 
Ia 
13.00 
14.06 
15.00 
17.00 
17.04 
17.25 
18.00 
18.25 
18.30 
18.45 
19.00 
23.00 

24.00 
  

   

  

        

  

   CLICHEFAD : EK 

Setia 
 MOLENVLIET: O: B9 BAT.C, 

KAN LN pa   
hati dan pembalas djasa kebaikan 
kepada Paawai jang sakti, djangan- 
lah 'kalian merasa sedih melepaskan 
dakoe. Paawai poedjaan kita itoe 
tentoe akan bertambah kasih-sajang 
nja pada kamoe 'kalian. Entah akoe 
akan didjadikannja santapan, entah 
akan diperisteri ataupoen didjadikan 
anak soeroehannja, beloemlah lagi 
kita ketahoei. Tetapi akoe sendiri 
akan merasa lebih moelia, djika Paa- 
wai itoe berkenan memakan daging- 
koe. Koerasa badan dan njawakoe 
akan lebih berharga, djika didjadi- 
kan santapan oleh doekoen besar jg 
sakti itoe...... ! Hanja sedikit sesa- 
lankoe jang akan koekatakan kepa- 
da doesanak 'kalian. Jaitoe akoe akan 
menjesal, djika akan diperisteri oleh 
Paawai itoe. Akan hilanglah kesak- 
tiankoe jang sedjati, djika akoe 
moengkiri perdjandjiankoe kepada 
doesanak pemoeda jang telah koeberi 
pertaroeh dengan soempahkoe.: Ka- 
rena itoe doesanak 'kalian! Oentoek 
mendjadi djoendjoengan njawakoe, 
tidak koepilih Paawai jang sakti, ti- 
dak koeminta doesanak pemoeda jg   perkasa, tetapi akoe akan menjerah-      

atau pesanfgendiri pada kita, 

Importeurs : 

Filiaal 

MEDICIJN IMPORT SAM TAKYCO, Kembang 
Djepoen No. 48, Sourabaia. 
Batavia di Toko Tiga No. 64, Batavia.” . 
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Minjak Ramboet ,,TJAP DEWA” ada,bergoena besar sekali. 1 
Selainja bikin rambget djadi bagoes, djbega bisa tjega ron- : 
toknja ramboet. Haroemnja ada tjotjok sekali boeat neeri 

panas. Kwaliteitnja tentoe menjenangken pada pemakai. - 

Fabriek ,,TJAP DEWA" Molenvliet Oost 84 Batavia-C 1 

| 
: 

ZA 
« Togan Inja, 5 
L togan RAMI-IN baek: selalog 

OBAT BALSEM #MATJAN & 
'boeat ilangken penjakit' entjok oerat kasiio, 

kepala poesing, peroet kemboeng enz. sebab 

MATJAN OBAT TJAP 

   
   

    
pake 

ada dipake oleh bermillioen? orang di selocroe negri 

BISA“DAPAT BELI 
     

kan diri kepada siapa sadja jang 
sanggoep menjerahkan 30 boeah ke- 
pala manoesia kepada Singalai, ajah- 
koe!” 

Hati Singalai sangat terharoe men 
dengar oetjapan anak kesajangannja 
itoe, tetapi ia ta'dapat mengeloear- 
kan soearanja akan memberi nasi- 
hat. Ra'jatnja kaoem' perempocar 
merasa tjemas. Ra'jatnja kaoem laki 
laki jang telah toca merasa ketakoe- 
tan. Tetapi ra'jatnja. golongan pe- 
moeda bersoemangat dan bergembi- 
ra, karena mereka diberi penghara- 
pan oentoek teroes berdjoeang 

Karena waktoe akan berangkat 
telah sampai, maka tandoe' pengoe- 
soeng gadis pengorbanan itoe berge- 
rak dengan perlahan memasoeki rim- 
ba-raja jang gelap, penaka oesoengan 
majat jang akan diantarkan kekoe- 
boer laiknja..:... 

Serempak .dengan keberangkatan 
'Bimaja itoe, disebelah Oetara goe- 
noeng . Kaloelong ' mengema  raoe- 
ngan pandjang jang menjeramkan 
boeloe roma, soeatoe ma'loemat b4- 

DI. SEGALA TEMPAT 

  roe bagi penghoeni rimbaraja jang! 

  

berdekatan dengan . goenoeng itoe, 
bahwa ada seorang pertapa jang te- 
lah tjoekoep saat pertapaannja, 'akan 
mentjobakan kesaktian jang telah 
diperdapatnja. 

Pendoedoek beberapa bocah kam- 
pong jang ta' seberapa djaoeh dja- 
raknja dari goenoeng Kaloelong, sa- 
ma-sama ta'djoeb mendengarkannja 
Ada jang menjangka, bahwa Dewa 
goenoeng Kaloelonglah jang bersoe- 
ara demikian. Ada jang mengatakan, 
bahwa sbeara itoe soeara jang toe- 
roen dari langit, soeara soeatoe pe- 
njakit jang akan datang kepada me- 
reka. Ada poela jang berpendapatan, 
bahwa Paawai Bisoe telah memper- 
oleh kesaktian baroe, akan bertam- 
bah besar pengaroeh dan kekoeasa- 
annja, karena ia dapat bersoeara se- 
demikian roepa....... 

Sedang Paawai Bisbe sendiri, di- 
kala mendengar soeara itoe, mendi- 
dihlah darahnja, timboel marah dan 
dendam hati jang berkobar-kobar, 
karena itoelah socara lawannja jang 
bakal dapat melenjapkan pengaroeh. " 
dan kekoeasaannja D3 "enakan 

(Akan disamboeng) 

    

    
   

    

                                            

    

 


