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| Jada didapatkan

aa:

oeroesan .pendjoealan dan peneboe-

dalam

tournee.

sematjam

214, 96 boeat administratie, 21/ c boe
at reservefonds
dan jang 215 Yc lagi

soedah terg

pemerintah « disediakan se-

“Oleh

sampai

banjaknja/

' djoemlah ocang

f 100.000.— dengan atoeran-atoeran
penjitjilan jang tjoekoep rendah.

Demikianlah oleh badan jang dise-

nama

2 boetnja “atau terkenal dengan

bevrijding” 'semendjak bebe:
kira terapa tahoen jang laloe, kira-ja,
soelaman
n
tahoe
2
alan
— lah berdj
sa

dah
jang

bisa diteboes beberapa pohon
tergadai. Menoeroet tjatatan
bersangkoetan,

jang

dari kalaryan

gadaian pada ketimaka “ujoemlah
ka sekarang soedah moelai diteboes
koerang y-lebih
sebanjak
sampai

pohon-pohon dje-

1 F-4800.—, jalah

roek kepoenjaan dari 34 orang. Padahal menoeroet perhitoengan kasar,

'djoemlah pohon-pohon djeroek jang
ada dalam

seperti

2 onderdistricten

dari onderdistrict Wanaradja dan
onderdictrict Karangpawitan, telah

jan sehingga sedjoem-

masoek

| Jah kira-kira f 75.000— kepada kaoem

,,bandar”

kata orang

disana. .

Baik “djoega rasanja kalau disini
kita terangkan djoega tjaranja kabandar melepaskan geangnja
oem
jalah seperti kita berikoetkan ini:
Dari sedjoemlah oeang jang dipindjamkan, — maka — sipemindjam

haroes

berikan biasanja separoh

dari harga pohon djeroek

pada ti-

ap-tiap moesim, kalau tidak sepertiga. Lebih terang lagi adalah be-

gini. Dari taksiran harga jang ditetapkan olehssi ,,bandar” tadi pa-

da waktoe

maka

panen,

si ,,ban-

dar” mendapat setengah atau sepertigenja dan jang lairnja ada
lah bagian jang poenja pohon atau
Adabagiannja si ,,pemindjam”.

poen taksiran harga terseboet sedjaoeh dibadikatakan
ringkali
wah harga pasar, satoe hal jang
oleh kita disini soesah dipastikan
Bagian jang
akan kebenarannja.
si ,,bandar”

diterima oleh

itoe ti-

dak masoek oentoek mengoerangi
ceang pindjaman' dari si. ,,pemin-

djam”.

Dengan

begitoe,

atas pindjaman tadi adalah ha-

ngoet

nja 69c dalam tiap-tiap tahoen sedang kalau orang pindjam dari Algem.
Volksecredietbank zonder perantaraannja
cooperatie
.mereka haroes
membajar
rente sampai
sebanjak
124 setahoen katanja.

Menilik keadaan pendidikan poetri
poetri Billiton pada zaman dahoeloc
kala
soedah
tentoe sangat djaoeh
berlainan daripada sekarang ini.
Dahoeloe
kala, orang amat koekoeh benar memegang adat menoeroet perintah Agama, misalnja gadis

poetri

Djawa

INDONESIA!

telah.diandjoerkan oleh GAPI sebagai

PARLEMENT

INDONESIA!

Itoelah nama brosoer ,G 4

” jang memoeat

andjoe
4d

jang dapat dipakai sebagai p'
VESIA

—. Penerbit: GABOENGAN

AR:

intertype,

versiag ste-

API tentang:
INDONESIA
ramainja di Djakarta, dan
bentoek mengenali an-

PO

Pentjitak: Drukkery ,, PEMA

Tebalnja:
80 katja,

ditjitak dia

djadi enak hoeat

sedikit gambar.

orang

Sehingga

seringkali

toeanja

menangisi

Pergerakan

tetapi

bagi

poetri-poetri

no

kertas baik dan di-zet dengan

Apa

# Dikirimkan banja sadja setelal
ditangan badan jang oleh GAP
ngoeroes pendjoealan, ju'ni:

ang

pemoeda

Sesoedahnja — memboeat pemandangan
tentang
sipat-sipatnja
persatoean

jang

gampang

dilihat,

sipat

persatoecan

jang

sematjam
,,Persatoeannja kambing
dengan kambing,
ajam dengan ajam
rampok
dengan
rampok”. Spreker
sendiri akoei, bahwa persatoean matjam apa jang diinginkan, memang tidak gampang diloekiskan, tetapi beliau tahoe pasti bahwa pergerakan
pemoeda Indonesia sekarang ini soe
dah mengindjak periode jg. ke 3, pertama periode ,,persatoean angan-angan”,
kedoea
,,persatoean dasar”
dan sekarang
soedah
mengindjak
pada
,,Indonesische
Jeugd-front”.
ISpreker peringatkan bahwa lahirnja
ini barisan pemoeda Indonesia, soedah dilahirkan pada tanggal 25 December

1939:

ini ada

satoe-satoenja

hari jang sangat penting sebab dari
mana bakal melahirkan ,,persatoean
oesaha dan bekerdja”.
Sampai disini spreker lantas oendjoek pengaroehnja masarakat pada
manoesia,
sebaliknja pengaroehnja
manoesia, pada masarakat.
Kemoedian
lantas menarik satoe theorie
bahwa ,,negatie der .negatie, soedah
menimboelkan kritalisatie”, maka be
lau" lantas
lahirkan keinginannja,
soepaja
persatoean
pemoeda bisa

mentjetak dan me-

DRUKKERY, PEMANDANGAN" Senen 107, Batavia-Centrum.

Pesenan bisa ditrima moelai sekafang dan meloeloe pada adres
»Pemandangan” terseboet,
Sekretariaat ,,G A P I”.

meroepakan

beberapa straal jang me

noedjoe.

pada satoe

poesat,

hingga

SG
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ai

AA ab
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TEMPAT

|

kan

anak

kita

jang

poenja

itoe

dan

kepadanja

sangat

djoega

tida

Bil-

roes)
dan Goeroe-goeroe Islamijah
jang telah dapat mentjapai hasil jang
sangat

loear

biasa

ini

tahoen

oen-

toek kemadjoean Islamijah dan moedah-moedahan
berbahagialah . hendaknja
poetri itoe dan sebaliknja kepada.

Islamijah

“Tandjong

Pandan

oentoek pendoedoeknja jang telah da
pat
mentjari kemadjoean deradjat
poetri-poetri

Billiton

seoemoemnja.

Sekarang zaman kemadjoean, bergiatlah kita sama mendirikan Studiefonds Billiton goena kemadjoean
pendidikan anak-anak kita.
Sa

BANDJERMASIN.
Pembantoe

menoelis:

Membenarkan

kesalahan.

Dalam perkabaran kita jang berkepala ,,Pemboekaan Kolonisatie”,
ketinggalan beberapa patah kata. . Dihawah ini kita toeliskan jang benarnja.
Pemboekaan
ini dilangsoengkan oleh p.t. Assistent Resident Bandjermasin atas namanja p.t. Goebernoer Borneo.
| Harap soepaja kehilatan ini-dinma'aikan.
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»

Seorang hoekoeman

20 tahoen boeron.

Dari Bandjarmasin dikabarkan ke
pada kita, seorang hoekoeman 20 tahoen nama Redjo bin Djojosemito,
asal dari Poelau Djawa, jang dikerdjakan

disana

menjertai

militer2,

te

lah mengilang, tatkala ia diadjak patrouille

kehoetan.

(Aneta).

meroepakan

oentoek

- HARI

SAPTOE.

'

bisa melahirkan satoe anak ajam dari dalam teloer, jang kemoedian bisa
mendjebol
koelit teloer' jang memboengkoesnja.
Oleh sebab itoe, maka spreker mengingatkan,
soepaja semoea pergerakan pemoeda jang beloem mempoe
soepaja

lekas

beroesaha

sebab kalau tidak demikian, spreker
koeatir mereka akan terperoksok didalam
pepatah
,,kekanan- terbakar,
kekiri angoes”, dengan lain perkataan, akan tidak mendapat tempat lagi.
PEMOEDA
INDONESIA
BROK?

BO-

Kenapa iman pemoeda moesti ditebalkan lagi?
Inilah ada pertanjaan pertama jang
dioetjapkar oleh toean Agas, praeadviseur dalam soe'al ,,menebalkan iman
Pemoeda Indonesia”.
Spreker anggap
bahwa masjarakat pemoeda bisa dibagikan mendjadi doea, “pertama masj
rakat pemoeda jang haloes, jaitoe#
mendapat
pengadjaran sediki
dan kedoea masjarakat pe
djelata.
.

Masjarakat dari Peys4€da tjap haloesan . dengan gapgang bisa dilihat

tentang kepintjangdnnja, jang teroeta-

ini lantasfi

S

3
7

dari loear, teroetama pengaroeh
»Barat, pendidikan Barat jang tidak sem
poerna, ini membawa akibat, mereka

SAMBOENGAN

ma,

kemadjoean

loepa banjak terima kasih dan poedjian atas oesaha pemimpin (pengoe-

lantas maoe

IMAN

anak

memoedjikan

rakjat?

njai straal,

dizaman

Jeugdfront

intellek

at

us

SEGALA

sekarang ini. Dari kita ta' poetoes2
memberi selamat kepada orang tosa

Toean

Harsono Tjokroaminoto lantas oendjoek, bahwa ia tidak ingin pemoeda

DI

hoeboengan
Islamijah dengan Djamiat Chaer semangkin bertambah ra
pat dan baik.
Sebagai penoetoep oeraian ini kita
seroekan wkepada poetri Billiton toelen teroetama kepada orang toeanja,
bergiatlah terhadap kepada pendidi-

BAGAIMANA
SIFAT PERSATOEAN
PEMOEDA INDONESIA.

harga pesenan sampai
israhi

djasa

pemoeda

dibatja dan dihiasi dengan tidak

langgi

Pemoeda

Nationale

Harga.1 brosoer (terhitoer
50 sen boeat langganan xoerz
75 sen boeat boekan

Billiton.

terdjadi

mempoenjai

soeatoe kepentingan jang terbesar bagi noesa dan bangsa Indonesia dalam waktoe ini. Seloeroeh Ra'jat Indonesia haroes
mengenali dan wadjib mengikoeti andjoeran itoe!

£

Taka:

kan, doedoek di serambi moeka ta'
diperkenankan, dan terlarang keras
gadis
bertjampoer
gaoel
dengan
lelaki. Begitoepoen tentang doedoek
dibangkoe
sekolah berbagai2 poela
palang menghambat kemaoean poetri

berdjalan diloear roemah ta” diboleh

BELI“

B:
djibannja
selama itoe sama hiboek
mengedjar
pendidikan anaknja kebangkoe
sekolah. Diantara sekolah
Agama
diseloeroeh Billiton sebagai
Islamijah adalah seboeah Madrasah
jang tertoea dan populair ada terbanjak
poetri- poetri
Biliton . sedang
mendoedoeki bangkoe sekolahnja. ,Kalau
kita oekoer poela berapa banjak
poetera - poetera
Billiton jang telah
lebih
doeloe
“madjoe kependidikan
menjambaeng
sekolahnja
ketanah

kebon djeroek dalam djoega bawahan

PARLEMENT

nografis
daripada
BERPARLEMENT

BISA DAPAT

kemadjoean.

liton selama ini meskipoen beloem be
anaknja pergi menoentoet ilmoe ke- rapa menghasilkan tetapi roepanja
tanah Djawa
oleh karena
berpisah bagi bapa Billiton dan pemimpin (peSementara ini orang katakan ke- dengan anaknja itoe amat berat di- ngoeroes) sekolah Agama ini tidak
pada kita, bahwa diantara kaoem ei- rasa oleh mereka itoe.
ingin berpangkoe tangan sadja, telak:
genaren pohon djeroek masih banjak
Kebanjakan orang loepa alias ter- 'sama bergiat beroesaha siang malam,
jang beloem maoe teroes terang ter- keliroe
poetri-poetri Billiton akan
maksoed semata-mata bah- soepaja
hadap gadaiannja kepada kaoem.ban- wa Agama kita senantiasa menjoe- dapat menjamai
tingkatan poetra
dar, satoe hal jang soedah tentoe sa- roeh mentjari ilmoe dan memikirkan Billiton akan mendjadi perintis djadja menjoekarkan pekerdjaan fihak kemadjoean
kehendak masjarakat, tan kemadjoean tentang pendidikan
schuldbevrijding.
Selain dari pada boekan
ilmoe
pengetahoeoentoek pihak lelaki tetapi berbagai-bagai
itoe dikatakan poela bahwa diantara djoega poetri seoemoemnja.
an Agamanja.
kaoem bandar ada jang beloem maDjadi tidak heran kalau poetri Bi!
Kita
haroes sama bersjoekoer dan
oe diteboes oeangnja jang dipindjam- liton dizaman dahoeloe kala, serba
gembira,
baroe-baroe ini seorang dikan kepada penanam djeroek, satoe koerang mentjoekoepi bagi pendididan lain katanja sebab: beloem te- kan, sekalipoen ada tetapi djaoeh da- antara poetri Billiton nama Ra s ipendoedoek Kampong
rima oentoeng: Hal ini sedikit banjak ri sempoerna sehingga kebanjakan na Adoes
PARIT
dan
poetri
mana setelah tam
mengingatkan
kita kepada waktoe tidak
bersekolah hingga menjebabkita
membikin penjelidikan di. Ban- kan sangat djaoeh tentang pengerti- mat dari Madrasah Islamijah telah
menoendjoekan kekerasan hati. dan
ten tentang gadaian atas pohon-po- an akan
seloek beloek Agamanja. kemaoeannja
serta
memberanikan
hon kelapa dibeberapa bilangan “di- Ada djoega dikerdjakan misalnja ber
dirinja
menjeberangi laoetan pergi
sana.
sembahjang,
berpoeasa,
berzakat- menoentoet ilmoe dan menjamboeng
Meskipoen
keadaan dalam bawa- pitra, naik Hadji tetapi
semoeanja sekolahnja ke Djamiat Chaer di Tahan Garoet tadi sampai akan seka- dikerdjakan dengan ta'mengerti akan
nah Abang Batavia-C. Poetri inilah
rang masih tetap sebagaimana kita maksoed-maksoednja.
pertama-pertama
dapat
memegang
soedah terangkan diatas, dari fihakRoepanja
keinsjafan dan keseda- record - diantara sekolah Agama di
nja
badan-badan
cooperaties
dan ran
poetri
Billiton soedah sampai
schuldbevrijding teroes dioesahakan dipoentjaknja hingga oentoek 'men- seloeroeh Billiton. Kita sangat poeoentoek seberapa dapat melepaskan tjapai kemadjoean poetri dalam be- djikan dialah roepanja jang menimboeikan
kegiatan
menoendjoekkan
kaoem penanam djeroek. dari “jer
“Iberapa tahoen ini moel-i bersinar dikeramannja kaoem bandar, jang ke seloeroeh Billiton dan menoendjoek- Kekerasan hati serta” meznbangoenbanjakan dari mereka ini kabarnja kan semangat dan tenaga baroe ta' kan semangat jang soeboer bagi katerdiri dari hadji-hadji jang terkaja maoe ketinggalan djoega dengan sau wan-kawan jang lain hingga lambat
laoen akan tertjapai apa jang ditjitadalam
bilangan desa Tegalpandjang. dara-saudara dilain tempat.
tjitanja selama itoe. Dengan ini IsSatoe desa jang djoega kita koenKesedaran setelah terkembangnja lamijah Tg. Pandan mendapat succes
djoengi
dengan ia poenja roemah- sekolah Agama
diseloeroeh poelau jang
sangat gilang goemilang oenroemahnja jang serba mentereng.
ini. poetri Billiton.moelai bergerak toek kemadjoean pendidikan di BilliSampai dimana peperangan dian- madjoe, poen bapa Billiton tidak
poe ton sehingga menimboelkan perhatara badan-badan cooperaties dan la maoe ketinggalan setelah dapat
tian orang dengan Islamijah bertamschuldbevrijdingnja
di satoe fihak diketahoei apa jang mendjadi
kewa- bah-tambah. Dan berarti poela perdan kaoem bandar di lain fihak akan
bisa berachir, waktoe nanti jang akan
bisa tetapkan. Kita hanja maoce menonton dari djaoeh dan bila perloe Kongres Pemoeda Indonesia III
ijoega dari dekat-dekat .
Terhadap
perloeasan atas kebon-

maka nienoeroet

Indonesia

Seberang

Pembantoe menoelis:
:
Islamijah Tandjoengpandan memegang record.
Seorang
poetri
BilliKon
pertasrrs
djalan

Garoet kita inginkan dari pihaknja
3
keterangan jang kepada kita disam- pemerintah satoe propaganda jang
kaoem
penanam pdhon dje- actief dimana mana, sampainja ke2 paikan,
roek tadi selaloe terikat dalam
hoe- loear negeri, agar soepaja boeah djetang dan hampir sama sekali tidak roek
tadi
tidak mendjadi atau memempoenjai
kemerdikaan
oentoek roepakan satoe permainan bola jang
—. mienetepkan harga. Maka adalah se- dipakai
sambit-sambitan.
Seperti
karang itoe badan ,,cooperatie”, da- pernah kita andjoerkan, maka tidak
lam onderdistriet Wanaratja orang ada salahnja kalau dari fihaknja Dedapatkan satoe matjam
cooperatie partement Onderwijs sendiri toeroet
jang namanja ,,Pakoempoelan
Kope- memboeat propaganda dalam kala“rasi Priboemi Ngadjoeal Djerdek Wa- jangan pendidikan disegala roemah
| maradja” dan djoega di lain-lain tem sekolah.
:
|.
pat seperti di Sadang dan sebaginja | Orang boleh harapkar!

“ Parlement

dit

TANDJOENG PANDAN.

coopera-

oentoek gadjinja personeel dari cooatas pohon-pohon djerpek jang peratie. Banjaknja rente jang dipoe|
:
adai.

isan

pa”

Tanah

,,bandars.

itoe, jang maksoednja
'ties seperti
PE
'dibawa- semoca
mengangkat serta
hendak
menolong mereka penanam djeroek
Be
joealan dengan jang kelibat oleh hoetang gadaian.
iretan hoetang . Tjaranja ini cooperatie bekerdja
meneboes
oentoek
anggota
setiap
penjitjilamanja
dengan
a
gadaiannj
Alan sampai 6 tahoen atau lebih.
tas tiap-tiap pendjoealan oleh badan
104
afsluitilcooperatie dipoengoet
“bantoeannja
,
provisie,
jalah
214
Yo
boeat
tjelengan
aloe didirikan be-

Pa

SAKIT .KOEDING.

bamboe.

A. Hamid

sehutdbevrijding.
pada:
waktoe doeloe'
Era
djeroek

berapa badan cooperaties terhadap

|“

Oleh:

"SAKIT KEPALA,
SAKIT GIGI,

“NT

Kd

dan kaocoem

?. Actie sehuldbevrijdiag

-elamanja pake Poeder tjap Matjan

&

—.

Poeder sakit kepala sa» Marjan
svedah menoeloeng beliau dari sakit giginja dalem
beberapa minuur sadja dan beliau kasi. nasehar

:

oentoek sembaehken

xen djeroekGaroet dikoeatirkan gagal !
Wanaradja kekoerangan

|

ap

AA

AA BaDN

janu

Ali

Ta

. woningverbetering

MEN

2

Tau

€

djeroek . dan

TeTa

(8
Tocan HADJT IBRAHIM kasi tjorita
pada sobat-sobatnja bagaimana moestadjabnja

?

ri daera

,

“19

Bea aa en

ee

Januari

beberapa pengaroeh

serba

Barat, pakean,

baha

sa, dan kesenangannja poen demikian
djoega.
Sedang begitoe, mereka lantas dipoe
koel oleh crisis, jang
akibatnja menjebabkan mereka mendjadi kaoem penganggoeran, ini sangat berbahaja sekali bagi kaoem pemoeda.
Sipatnja
lantas selaloe “maoe mentjari kesenangan,

boeat

tjari

hiboeran.

Inilah

se-

babnja maka
mereka lantas mendirikan beberapa matjam perkoempoelan,
jang maksoednja hanja meloeloe boeat ,,senang-senang” sadja.
Pemoeda
kampoeng, keadaannja
berbeda sedikit, tetapi malahan lebih
Tertarik
doeniaft
menjedihkan . hati.
perboeroehan,

mereka

lantas

Ketika
bahaja werkloozen
Ta, kedoedoekan mereka kal
dan

tidak

#

m4

A

ne nett den tak da Ta

Mereka

an.

cker

ng

“&sa, tidak kenal ta-

memperbaiki sipaf-sipat kememilockas hati ini,
jang.

laloe memadjoek: x beberapa

1ecept, antara jang lain-Vam-ada dipos
djikan soepaja pemoeda dikirim pada
kalangan Kepandoean, orang toea ha-

roes selaloe melakoekan penilikan/ten-

pemoeda, dan sgepaja
lectuur
tang
selaloe memperhatikan tentang sesoeatoe kedjadian dalam kalangan pemoe
da,

(Akam

admboeng)

nara

ea

ie

Y

PN. ter

Tega

P.V.

bahwa waktoe roemah itoe

hadir. Roepanja t. B. A. merasa
sihan pada Abosani laloe disoeroeh

san Korindo

5

1

lelang t. Best. Assistent djoega

“

panggilnja dan diberinja wang”f 20.
pembajar

oetangnja

dengan diberi

tempo beberapa tempo lagi.

ngan soembangan dan pengorbanan
Barisan-politik.
Djoega antara go-

PVPN. dalam rapat
lah

dimengerti,

ra
5

ba:

an.

longan-golongan-jang-tidak

baik

perbedaan
1 kami bagi dalam bebe- |- tik
berhoeboeng
ia

A &

1

berpoli-

soembangan akan ada,
dengan perbedaan ke-

koeatan.
De Tentang So'al-parlement. Mn
Pada pimpinan pergerakan terle|
Tentang principe, idee atau
ja
parlement, atau lebih terang: tentang taknja kewadjiban oentoek bisa memakaiskekoeatan jang berdjenis-dje-

keperloeannja parlement bagi tanah
air kita, PVPN. telah menoendjoek-

Dengan begitoe tentoe sadja Ambosani seketika itoe terbevas dari tidak beroemah. Atas pertolongannja
t. B. A. itoe patoe djoega kita beri
poedjian.
f 4000.— pendapatan

Fancy Fair.

Selama diadakan Fancy Fair 'amal
disini
baroe
ini 9 malam lamanja
penghasilannja ada kira-kira f 4000
bruto.
Lebih djaoeh kita mendapat kabar
bahwa
Comite Fancy Fair itoe kabarnja akan mengadakan pertoendjoekan tiap-tiap boelan jang pendapatannja goena didermakan kepada
perkoempoelan2 oemoem.

nis itoe.
atas
soembangan,
Te: Pengharapan
jang tidak masoek daftar-pekerdjaan
00. seperti
dapat terbatja da
" Hn Mosi ini (jang ditetapkan oleh sehari-hari bisa diadjoekan pada soe| gedelegeerden-vergadering di Solo) atoe golongan, dan moengkin poela
“telah diketahoei kita semoea. Maka diroendingkan bersama-sama, d j iInheemsche Armenzorg.
ka
golongan-golongan lain teristiitoe dalam rapat ini tidak perloe kami
Berak
mewa
pimpinan
soeka memberikan
. @jelaskan lagi.
ka
Beloem selang didalam ini kota tekepertjajaan, bahwa mereka djoega
lah diberdirikan seboeah badan jang
akan
sanggoep
menjadjikan
soembaJement.
.
bermaksoed oentoek memberi pertongan, jang
tidak masoek programMopotora
menilik pendapatan
longan
dan bantoean kepada orang2
tjara berdjoang sekarang dalam oe- pekerdjaan-sehari-hari bagi mereka. miskin jang terlantar hidoepnja.
Bad. Mendjalankan
aksi-politik memoemnja
dapatlah dikatakan, bahwa
dan itoe bernama ,,Inheemsche arbarisan-sarekat-sekerdja — (sebagai noentoet parlement (mengadakan ra- menzorg Makassar”.
mengoempoelkan wang
PVPN) tidak bisa toeroet mengambil. pat ramai,
Pengoesaha dan pengoeroesnja ter
£
goena
beaja aksi tadi) adalah terbagian dalam aksi itoe.
diri
dari: Njonja R. A. Rakiman memakanan sehari-hari bagi
djoega kita bolak-balik, aksi terse- masoek
“dewerkster, toean2 M. Ng. Askaboel,
-barisan-politik. Tetapi:
boet adalah aksi-politik semade @ueljoe adviseurs. Njonja D. SoeAksi terseboet adalah makananta-mata. Sekarang kita djangan
narjo voorzitster, Njonja S. Soemadi
loear
biasa
bagi gerakanloepa,
bahwa pendapatan didalam
secretaresse, Nj. R. A. Sistojo penjang berbangoen
saredan diloear doenia pergerakan me- 'boeroeh,
ningmeest., Nj. S. Wahab Tarroe,
kat-sekerdja.
Makanan jang, Harsono
ngandjoerkan,
soepaja
sarekat-sedan S. Wiloso Maukar combaginja moengkin
membawa
kerdja djangan berdjoang dalam lamiss:.
akibat pahit.
b
pang actieve-politiek. Maka itoe kita
melihat
(sebeloem saksi Indonesiae. Menilik ini, maoe tidak maoe perPerda.
berparlement timboel) gambar-pertanjaan selaloe timboel dalam sanoedjoangan: tidak sadja gerakan-sarebari:
,,Bagaimanakah sikap pimpiAtas initiatiefnja Indonesia - Moeda
kat sekerdja mendjaoehkan diri dari nan, djika toentoetan ini tidak berha tjabang
telah
berdirilah
politik,“tetapi djoega (oleh barisan sil, bagaimanakah tindak pimpinan, PersatoeanMakasar
. Pergerakan
Pemoeda
politiek sendiri) aa anu
dari laseandainja golongan jang toeroet la(Perda) disini.
“actieve
politiek.
loe mendapat
rintangan-rintangan”
Adapoen. soesoenan pengoeroesnja
PNG dan. asi kami bisa diharap
Pertanjaan jang haroes dipikir oleh
seperti berikoet:
,
kan, bahwa kami haroes bisa mentiap-tiap wakil golongan rakjat,
perKetoea Indonesia-Moeda, Penoelis
(1
doega dan meraba, bahwa golongan?
tanjaan jang haroes mendjadi soalSemangat-Baroe, Bendahari Barisan
"0
masjarakat, jang sekarang berhim- roendingan dalam kamar pimpinan, Pemoeda Gerindo,
Pembantoe2 J.L.B.
poen dalam Kongres Rakjat Indonepertanjaan jang djawabannja patoet
dan P.B.M.T.S., Sementara jang mensia mengharap dari PVPN, soepaja
diketahoei wakil-wakil jang dipangdjadi anggotanja ialah J.I.B.D.A.
PVPN. bisa menjoembang pada aksi
gi, tidak
oentoek sidang ramai
tadi lebih dari pada soeatoe penjiadan djoega tidak oentoek penontonMembelakangi agama Kristen.
ran mosi dalam soerat kabar. Berhoe
penonton rapat tertoetoep, jang ti-'|
boeng dengan pengharapan ini, bodak ' menanggoeng kewadjiban berBaroe-baroe ini dikantoor Penghoee—
lehlah kami menerangkan pemanda- tanggoeng djawab.
loe-Sjarat disini, telah datang seorang
hgan kami,
Melihat
pertimbangan-pertimbalelaki moeda beroemoer kira2 20 tangan diatas, menilik poela jang daa. Oesaha mendjalankan
aksi-polihoea bernama Rombe alias Lewis berpat terdengar
tik haroes dipimpin oleh Barisan-Pooleh kami tadi, maka
asal dari Mamasa (Selebes Tengah)
litik. Dalam hal ini go'ongan-golo- delegatie-PVPN. beloe
m
bisa minta -soep3jd tocan Pengho
eloe meoearkan soearanja,: beloem be | njaksikannja bahwa
e
ngan. jang djoega mendjadi tiang
moelai dari wakE4
masjarakat
wadjib menjokong, se- rani menetapkan sikapnja.
toe itoe dengan soekanja sendiri mem|
bab kalau tidak, aksi tadi tidak berarTerserah pada gedelegeerden-vergaboeang agama jang dipeloeknja' sekadering PVPN:
3
ti.
Pimpinan haroes memberi djarang (Kriste

tentang AKSI-MENOENTOET

Se:

lan.

Delegatie-P.V.P.N. dalam KORINDO
b. Soembangan
atau pengorbanan
golongan-golongan lain diloear bari- .
1. Hindromartono.
san-politik moestahil bisa sama de- |
2. Djajamihardja.

2

Ha

Bag

is

ai

.

Tentang penggelapan.
Tentang penggalapan jang dilakoekan

oleh

seorang

njonja

Tionghoa

Ass.-Resident (dalam bahasa Melajoe)
menjatakan

Bandjermasin, sebagai pernah kita ka
kepada politie bahwa

,

Dengan demikian penggelapan itoe
mendjadi bertambah bersar lagi.
Perloe dikabarkan bahwa njonja dan
toean L.S.K. jang menggelapkan itoe
sekarang soedah dimasoekkan dalam
tahanan preventief.
Ta

.. "Pemb.

karena

oesahanja

Perkoempoelan

Beberapa

partikelir

Herti:

oesaha

Indonesier,

pergoeroean Neutrale-School,

berselang

kan sendjata badik sehingga
ban mendapat
11 loeka2
seketika itoe djoega.

kang”. Langkah sematjam ini baroe
» ini kali dioesahakan oleh bangsa kita

'badan2

waktoe

dida-

nja satoe pemboenoehan di Passerstraat atas dirinja seorang Tionghoa.
Sekarang dapat kita kabarkan poe
la bahwa jang mendjadi pemboenoeh
itoe seorang jang masih moeda oemoernja
kira2 20 tahoen bernama
Bata. Sikorban bernama
Thio Tjin
Leang. Pemboenoeh
mempergoena-

Oe-

Penghasilan bersih dari Fancy-Fair
ini akan dibagi2kan kepada beberapa

memboenoeh.

nah kita wartakan tentang terdjadi-

..saha Boemipoetera
disini maka telah
berdiri seboeah comite bernama ,,Comite Fancy-Fair Pasara-Patjintjinitjinidi Makasar.

Aa

lam roeangan Pemandangan ini per-

menoelis:

Atas

:

Dihoekoem 20 tahoen.

Fancy-Fair 'amal.

sam

boeka dengan officieel.

djoemlah kira2 f 700.—

MAKASAR.

beliau

moga2 oesaha ini ber-

hasil dan menjenangkan.
Kemoedian
dipersilahkan Njonja p.t. Ass.-Resident
menggoenting pita koening jang terbentang dipintoe masoek gerbang Fancy-Fair, tanda Fancy-Fair soedah di-

iapoen ada minta didjoealkan barang2
nja kepada njonja terseboet diatas se«

kegirangannja

bil mendoakan

di

barkan dalam 's.k. ini ternjata masih
ada lagi seorang njonja Tionghoa lain

jang mengadoe

E

e -

Pada

tanggal 8 Dec.

dan

sikor-

(Bata)

terang

lah seorang.
propagandist kristen ig.
aktip.
Tetapi
sesoedah diselidikinja
agama Islam maka ia redha sekarang
ma
sang
agama. jang dipeloeknja

Pe

bersalah

Soedah
bali.

soeroet

kem-

Dari

Medan
diberitakan bahwa
kolonisatie Djawa
Tjintaradja kerendam air. Ini disebabkan oleh
karena
kali Tamiang bandjir

| daerah

itoe roemah soedah
kan den
haroe laloe, dapat dipergoenakan lahasa Belanda, laloe di samboe
mendapat wan, embajar oetangnja. gi.
t Paoleh 4. Bel
akangan
kita
N
mendapat
kabar|
mewnd pwaren
,

»

W.

Ansingh,

ninggal doenia dalam
Koningin
Wilhelmina
Ketika dikoeboer pada
maka perhatian besar
tama
dari kalangan
(Aneta),

MINANGKABAU.
Gedoeng
Keperloean

sional”

42 ta-

telah

roemah sakit
Ziekenhuis.
hari siangnja,
sekali, teroepembesar bes-

sesoeatoe ,,gedoeng Naga
kaoem

pergera-

Penjakit mengantjam.
Menoeroet keterangan jang kita per
oleh
Fort de Kock dan P. Pandjang
sekitar
diwaktoe
sekarang
ini
sedang berada dalam antjaman penjakit pokken.
Maka itoe jang berwadjib telah men
djalankan
peratoeran-peratoeran jang
agaknja
dapat
oentoek
memelihara
dan mendjaga
kesehatan rakjat agar
terlepas
dari antjaman penjakit jang
terseboet itoe.
Sebagai jang orang sampaikan pada kita jalah,
bahwa sementara pergoeroean2 telah didatangi oleh pegawai dari Gezondheidsdienst
oentoek
mentjari segenap moerid2, agar terpelihara kesehatannja.
Lain dari pada itoe kita mengharap
kan djoega
soepaja kampoeng2 hendaknja didatangi djoega oleh pegawai
lebih2

kemogengkinan

dikampoeng

akan

itoe

meradjalelanja

njakit terseboets-adalah lebih besar,
- Inilah harapan kita.
Ketjoerian

d -

KAT” selama

ini

Begia

perkelahian.

|roesan t. Kat
datang laloe pegang”
speda t. P. dengan berkata, saja soesa

Adapoen
comite pendirian gedoeng
nasional itoe terdiri atas............
Ketoea, A, Tandjoeng (Moehammadiajah)
W. ketoea, A. Malik (Gerindo)
pen dan bend. S.L. Alamsjah (Parindra)
pen. II. Moechtarroeddin (Moehammadijah)
Pembantoe,
Nja Deli (Moehammadijah Azman
(Gerindo) dan H.A. Azis
(Parindra.)

sebab

jang terlekat

sewaktoe itoe djam kira2 8 di djala-,'

"

hari

t.

toelah beberapa malam jang laloe sexf Ci
KA
waktoe t. P. Mantri B. maksoed
lang
dengan sepeda membawa
rang jang baroe diambil dilelang
Gang Saidan bagian Kp. Karit

«

itoe, kian

apa

sanoebari

hingga membawa

me-

kan bertambah merasainja.
Gedoeng
Nasional: jang di Medan
beloem lagi selesai sekarang kita mendengar, bahwa Natal (Tapanoeli) telah mengadakan comite pendirian gedoeng
nasional pgela. Maksoednja
jalah dengan selekas moengkin soepaja didirikan
disana soeatoe gedoeng
nasional
poela
boeat tempat pertemocan
dari kaoem pergerakan jang
disana.
:

itoe,

hati

Nasional.

M. Nast. menoelis:

pe

dah lama tjari kepada t. P. dengan”
begitoet. Kat langsoeng menjerang
beberapa, kali dengan kepelannja tetapi beroentoeng oleh t. Pr memang
boleh dibilang seorang pendekar silat hingga penjerangan t. Kat dapat
sebaliknja t.
disingkirkan
hingga
Kat.jang berbadan begitoe gemoek
terba ting
djoega
ditanah.
dalani
itoe terdjadi pergoeletam jang seroe
antara kedoeanja jang mana achir-

18

«
:
'
'

nja lekas dapat dipisahkan orang ra-|

|

mai. Antara kedoeanja sama dapat
loeka sebagian ketjil sadja dan per- .
karanja sedang dioderzoek politie.
Dengan keadaan ini,-begitoe tjepat diantara beberapa orang djoega
t. P. mentjari s. ch.
Pemandangan
tanggal

dan

mummer

diatas

akan

memperhatikan kembali bagaimana
hal ichwal bermoelanja berarti oerai
an kita djoega mendapat perhatian
publiek.—

Hampir perkelahian lagi.
Djoega
selang beberapa hari ini
disoeatoe pagi djam 7 hampir poela
terdjadi perkelahian antara t. H. OE.
pedagang

sajoeran

dengan

t. Ks.

A.

dihadapan pendjoealan daging disini.
Bermoela

antara

kedoeanja

lang-

soemg berbitjara tentang soeatoe hal
tetapi belakangan menimboelkan t.
H. OE. djadi penasaran teroes terdja
di pertengkaran moeloet antara ke-

doea, sedang
rang dengan
Ks. A dapat
dak terdjadi
djoeal daging
kan. Ada-ada

t. H. OE ingin -menjekepelan tetapi oleh t.
disingkirkan hingga tiapa2 disebabkan sipenlekas dapat memisafi
sadja!

Soal gadji koeli G.M.B. ditoeroenkan.
Sampaiterdjadi
mogokan.
Dari

Baroe2

pihak

jang boleh

pe-

dipertjaja.

ini golongan koeli GMB.

di

sini “dibikin
gemparan disebabkan
oleh seorang Chef nama T. V. soal
gadji
koeli-koeli
dibeberapa E. B.
telah ditoeroenkan dari f 0.50 djadi
f 0.35 sehari.

segala miliknja.

Dibantoe
fakat.

an

Salah ' seorang

anggota

P.P.P.T.

Bermoela : oleh
beberapa
belas
kaoem pekerdja diminta djoega seboleh-bolehnja soepaja djangan ditoe
roenkan gadji itoe dengan diberikan |
beberapa alasan tetapi oleh t. V. boe
kan diterima baik malahan membikin t. V. djadi marah dengan mengeloearkan perkataan, kalau soeka kerdja f 0.35 sehari kalau tidak boleh
pergi sadja ganti lain orang. Perlakoean t. V. ini sangat
meroegikan
koeli2 itoe begitoepoen membikin
koerang
senang
kaoem koeli2 itoe
hingga terdjadilah pemogokan disoe: 1
atoe £. B.

Rogpanja

hal"

ini dengan tjepat

djoega.
sampai ditelinga Chef jang
lebih tinggi atas kedjadian ini dengan | segera datang, setelah didjalankan pemeriksaan lebih teliti dan
memperhatikan
kepentingan koeli2
itoe, maka dengan kemoerahan hati
t, W.jini hingga dengan segera gadji
jang #'0,35 dinaikkan kembali hingga
djadi f 0.45 plus beres poela.
Atas
perlakoean t. V. sekali ini
mendjadi perhatian kaoem pekerdja,
G.M.B.
seoemoemnja,
moedah2han
djangan sampai teroelang kembali
hal “jang membikin kaoem boeroeh

s. ch. Pem. 15-2-39 No. 38 | G.M.B. ' seoemoemnja,

2 sidang

perhatikan

baroe2 ini

jang oemoernja

toean

lembar

Pekan dari ini Taneyi

-

di Tahoena,
hoen,

Ha

rang senang,

Djoema'at j.I. kontroleur B.B.

"Dalam

maka hakim mendjatoehkan 20 tajahscMoehammadiah, Hollands Dini- hoen pendjara atas dirinja terdakwa.
hammal Daroel-Miskin, P.K.O.-Moe“| besar.
Jatim.
Patoet dipoedji.
dan Penjantoeni Anak | 2?
Sampai sebegitoe djaoeh dapat di
ketahoei
bahwa betoel diderita keair (tgl. 1 Deeek
Seorang bernama Ambosani pen- roegian, tetapi
tidak terdjadi ketjetjaba89), beberapa Toedari
an?
Goedoek
Barasapia
district Wadjo
manoesia.
“menghadirinja jaitowas ada toeroet "oleh karena ia ta' mampce membajar lekaan
Dari berbagai pihak dikeresidenan
ngan, seperti: t. van deflakoe oenda- oetangnja pada seorang Tionghoa
Soematera Timoer sekarang dikabarRes) bersama Njonjanja, WN (Ass- banjaknja f 20.— maka terpaksa roe kan, bahwa
air soengai moelai toebersama Secretaris Gemeente'
mah tempat tinggalnja jang ditaksir
Messi
roen.
Air
jang
ngerendam
djalanan
Generaa' “iongkok bersama
jgn ada berharga f 100.— akan dilelang ke Atjeh, jang kemarin malam ting, 10or der “hineezen dan bebKap
erapa FT. pada tanggal 12 December '39, Se- ginja 160 cM, tadi pagi toeroen men1 toean2 laii.nja jang kita tida
k kenal." waktoe roemah itoe sampailah wakdjadi 90 cM.
(Toean R. Oemar selakoe voorzitter
|napa dilelang dan orang soedah baComite mengadakan pidato
.berkeroemoen, tiba-tiba orang
goePelbagai djalan raja jang tak daiaphan terima kasihnja kepada men
ax mendapat kabar bahwa roeTlah
pat
dilaloei kendaraan oleh karena
Pan
Kn Nang dioendang itoe.. Pid
ato t, mah itovwta” djadi dilelang . karena
kebandiiran, sediak malam jang ba.K. Uemar jang dioetjap
Jang @eMPOtxia

Pa

Harf

——

Kali Tamiang bandjir.

ngan
bagitoe sadja hingga KAT
timboke
perasaan jang membikin t.

Kontroleur B.B. Tahoena meninggal.

"(Persatoean Poetra Poetri Tapali) tjb.
Fort de Kock,
telah ketjoerian, hingga semoea pakaian dan kopernja telah
digondol
oleh pentjoeri pada malam
itoe.
hari.
Dimoeka beberapa orang saksi, Rom
Sekarang hanja tinggal soeatoe hebe.disoeroeh mengoetjapkan doea kalai pakaian jang lekat pada toeboehlimah Sjahadat, dan menoekar namanja sadja.
nja mendjadi Abdul Kadir.
Peristiwa jang menimpa dirinja itoe
2
telah diadoekannja pada polisi, tetapi
EN Voorzitter Gerindo Makasar
sampai sekarang ini kita beloem menye
dischorst.
dapat
keterangan
siapa sipendjahat
itoe.
Berhoeboeng atas perboeatannja t.
Djoega ia ta" loepa oentoek menjam
Abdurrahiem 3 (ex voorzitter Gerindo
paikannja
pada. pengoeroes P.P.P.T.
tib. Makasar), sebagai seorang anggo
ta Gerindo, telah menjiarkan pamtlet tib..Fort de Kock, Maka itoe pada rapat anggota jang baroe laloe soal ini
jang isinja bermaksoed: menghina dan
telah
dibitjarakan, dan rapat memoemenanam bibit perpetjahan antara Ge
toeskan akan memberi bantoeannja parindo dan Parindra, sedang kedoea par
da
jang
malang itoe, beroepa
patij terseboet
da tergaboeng didalam
kaian dan wang oentoek pembeli paGapi, oleh karena itoe Gerindo tjabang
kaiannja. 4
Makasar
telah
mengambil tindakan
menschorst 't. Abdurrahiem
sebagai
anggota Gerindo dengan waktoe jang TANDJOENG PANDAN.
Perkelahian di Gg. Saidan.
tidak ditentockan.
Gara2
penaksiran
MEDAN
padjak
1939.

mati

perkara terseboet telah diperiksa
oleh Landraad Makassar, dan karena

terdakwa

n) pindah menganoet aga
ma Islam.“
2
Lebih djaoeh Orang itoe menerangkan bahwa doeloenja ia mendjadi sa-

MENADO.

ramai

dapat

mem-

asal perselisihan terdjadi

antara t. KAT jang telah penasaran
tentang keberatan penaksiran padjek 1939. Hal ini tidak habis deHap

moedah2an

bawa, akibat nama peroesahaan tamluan Billiton jang selama ini.
tersjoehoer
hingga
djadi koerang
baik

|

Kuna

-

BEKENDMAKING
MEVR.

GOUW, (Kruidkundige

Eigenares en Directrice :

Djamoehandel& Industrie -

»TJAP

LAMPOE

ada di BATAVIA-C dari tanggal 2 sampe 6 Januari 1940.
Trima

tamoe:

djam

8 “412 pagi
4 —6
sore,

adres: SAWAH-BESAR 2N, Telefoon 8563 WL.

.

$
:

:

wonpoen tak ma:

ibaoe)
Rapat terta- Ioeda moendoer,

k tertoea menge- | |
| memberi toentoe- | |

(GA

1

“hp

tai adakan barisan | 4
2.
danja. (onderbouw partai).
Mendjadi saingan gerakan Pemoe-

pe

bersalin. |
Bestuur Re-|

da?

| menetapkan
| bersalin.

HIDJAZ.

Tidak, kata spreker.
Dibentangkan

poela

timboelnja

Abd. menoelis:

demoralisatie Pemoeda, jang menje-

On-

babkan poela pemoeda hanja soeka
pada ,,foja-foja” sadja, (Rapat terkini nampak
,,sfeer” semangat ba-

h sekolah doe-

Pengambilan pengh: ibisan soerat-soerat aangeteekend Selasa djam 6 sor'
dan soerat-soerat biasa Rebo djam

.roe.
Di Mataram-ini waktoe poeladiadakan
K.P.I. Mereka
akan men-

Ichtiar

6 pagi.
Ke Soematera.
aa
na
“Rebo 3 Jan. dengan Knilm boeat

ag,

li Keresidenan

oentoek

membikin

malmoor

tanah Soetji (Mekkah).

Dengan

permoefakatan

Palembang”

kedoea . keradjaan Mesir dan Saoedi
jang telah di tanda-tangani beloem

berapa . lama, oentoek memperbaiki
tjiptakan benteng pemoeda Indonesia :Ldjalanan
antara Djeddah-Mekkah
jang koeat. . .
| dan Arafah,
dan sebagian dari dja,Lauwerkrans” segera diserahkan lanan jang menoedji
2 Medinah.
| Pembetoelan
pada rakjat kita. (Applaus!!).
'itoe
akan di
djalana
Roemah orang minta2 di Palimanan
kerdjakan oleh pemerintah "3 Mesi jg
Madjelis Regentschap Cheribon te- |
Kota ,,Samaoer” kapok pada polibersedia
poela
mengeloearkanr ba-.
“|lah mengesahkan pengeloearan onkos
tiek. Politiek djadi sobatnja!
njak ongkost,
sementara pemerintah
ta.

Tak

If

3000.— boeat

roemah

di Palimanan (Aneta).
|

orang

minta2

Sacedi

Masalah vakorganisatie dan politiek

ie

dioeraikan oleh tt

Pabriek spiritoes di Paboearan.

Pabriek spiritus di Paboearan di Ke-residenan Cheribon akan moelai dja

,

“lan pada tg.1 Januari j.a.d. Hal ini
akan dirajakan dengan soeatoe pesta

Kromo

La-

njaknja

dengan

gerakan serekat

pondsterling

Begitoe poela kota jang penoeh dengan pemboeroehan dengan adanja in
dustri rokok dil.-nja.

TA

terseboet

Bean

maen

dengan dipermodern

bih-lebih

agak-

.hoen,

Tidak Tama lagi kedoeanja akan selesai.
Aloen-aloen

3 Inja. bisa tambah

ng pajah, goea djoe

e sama goea ka

Kita

moesti

merasa

ginja.

soal:

Malimping disebabtelah demikian ting-

:

i

roes tempat terseboet memperhatikan.

Voetbal

moendoer.

sadja kelindih dengan per

mainan badminton,
voetbalclub
“
moesna!
"
£

hilang

ntingannja se(sport) itoe sangat
bergoena.

Kita harap soepaja permai-

:Inan voetbal disini dibangoenkan kombali.oleh
. Sajang,goal-

toek apa
Disito

. tingg

Pa

Ne Ne

aan

— “ian anak ga'is dari segala bangsa, jg.
dari lahirnja djanggal, tidak mempoenjai

Paid

jang lengkap. Akan

tetapi, oleh karena pendidikan jang baik dan berhati-hati, anak2 itoe dapat

- menoendjoekkan kegagahan

hidoep.

Kapan akan dipakainja?
Didjalanan RR Malimping Goenoeng
kendeng (tandjakan Tjikawoeng) telah beberapa

lama

dibelinja oleh RR
tetapi

m3 steenslag. 5 3 Akan
| beberapa
bc

Roekoer2 peladjaran,jang diberi ke Khingga kini masih djoega beloem diampar (uitspreiden). Kalau mengingat moesim hoedjan, djalanan disi-

pada anak2 stoe, adalah tiga perkara:
“1. Anak2 itoe diadjar meniroe ge-

erik toelang rahang, lidah dan bigan

2 orang

tjara jang telah dipela-

bisoe-toeli itoe di-

nama2 barang2. De
pahamk:
—.
—. ngan djalan biasa orang itoe tidak da2 2 Panabhosi, bahwa barang ini di
“del

£ Kebaet lampoe, dan barang anoe dise' 'boet medja, oleh sebab dia tidak da-

pat mendengar soeara.
3
“3. Orang itoe diadjar membatja ge
rakan bibir.
Djangan
kita salah mengerti dan
ET
'memikir, bahwa orang bisoe-toeli ha- mementingkan tiga perkara jang di
“ seboet diatas ini dalam peladjarannja.

“2 Semoea

peladjaran disekol

“. (Lagere School) d
“pada sekolah anak bisc

“ djoega
diperloekan
' Sesoedah loeloes dalam
:

toe, maka moelailah

itoe,
A2

da

a Melajoe.
sekolah rendipeladjari

pengatahoean sesoeatoe peroesahaan,
'soepaja dikemoedian. hari dapat mennafkah dengan tenaga sendiri.
ng siapa jang soedi menghadlii pengadjaran anak2 itoe, dipersilahmengoendjoengi tempat tinggal aal

itoe

pada

hari Kemis,

sore (asalkan djangan waktoe ya

djan

toe tidak asing lagi bagi diini tempat

teroetama kepada pengendaran mobil
alangkah. soesah pajahnja karena litjinnja. Moedah-moedahan perihal ini akan lekas diperhatikan oleh RR.

|

Djawa Tengah”
SEMARANG.”
KONPERENSI GERINDO
“TENGAH.

D

JAWA

Meneropong gerakan Pemoeda.
Kota

,Samaoen”

kandji

pada

gerakan
polistek?)
,
—.
Oleh: ,,Semarang-Red.”
Boelan December adalah boelan ,,ra
pat dan kongres”.
Dimana-mana dilangsoengkan rapat dan kongres, ter-

donesia.

bagi

gerakan

tiap2

poetra

si2 kongres2.

jang mengoeroesnja,

djoega

toek

bagian

itoe boelan th jbl oen-

perbandingan

adanja seperti apa

jang terseboet dibawah ini:
Dari bea atas barang-barang orang-

t

Decentralisatie- Congres Parindra
baroe selesai. Verslag telah termoeat
“dalam harian ini. Kini di ikoeti oleh
nperensi Gerindo Dj. Tengah bg. Oe

orang

. Rapat oemoemnja dilangsoengkan pa
da tanggal 24 Dec. jbl. bertempat di
G.R.IL Koendjoengan besar: k.I. 1000
£
| anggota P.B. hadlir:
an R. Atmowirogo

Oleh Mesir, pekerdjaan itoe telah di

dagang jang masoek kemari (in-

Marokko mengadoe hal ihwainja.
Soerat
chabar
,,Al-Wihdah
AlMaghrabiah” jang terbit di Tatawan

(Maghrabi)

ada

memoeat

kali terhadap

jang

dinantisnantikan oleh

gsanja, kata spreker, mendjadi 1 a-

soeal pemin-

f 108.096.20.

bagi bangsa Jahoedi, tetapi peringatan kita ini beloem mendapat perha-

Dari tjoekai terpoengoet

atas barang minjak tanah f 1.364906.07

pendapatan post ini doeloenjaf 1. |

208.325.97

(bagian Fransch

djoemlahnja. Dari uitvoer-

uitvoerrecht f 78.166.79 dan
| doeloenja kosong. “Goederengeld sedjoemlah f 23.281.90 dan doeloenja
f 19.527.10. Dari post andere ontvang'Isten sebesar f326.40 melawan f 335.Dan dari sewaan goedang adalah f 7.32
padahal doeloenja f 168.94.
. Djoemlah pendapatan kantor ini jang
Is €karang
-f
1.845.220.15
melawan

f 1.827.359.68 jang doeloe itoe adanja.
£

Kyi)

1

ini)

hendak di djadikan Palestina kedoea

“OERAT-OERAT

recht jang biasa itoe sedjoemlah f 280.
862.04 melawan f 360.412.82. Dari bea

|

begini:

geri Marokko

Kepala

tian dan perobahan apa2 dari
jang berwadjib, malah bangsa
di di kasih kelapangan loeas
berpindah negeri ini. Baroe ini

fihak
Jahoe
akan
telah

tiba di sini 150 orang Jahoedi pelari-

an dari Itali6, dan mereka di terima
“dengan
leloeasa. Sampai kapankah
kita selamanja menghadapi bahaja
Jahoedi
seperti ini”? Demikianlah
jang tertoelis
dalam soerat kabar
itoe.

MESIR.
Mengadakan

kongsi persbureau dan

fabriek kertas.
Pemerintah
Mesir sedang

berdaja

oepaja bisa mendirikan satoe kongsi
persbureau jang di bantoe oleh kapitaal anak
nereri, jang pekerdjaannja menjiarkan berita-berita pada se
kalian

pers,

bank-bank,

makelaars,

saudagar-saud 1gar, consulaat2 asing,
hotel2,
clubgebouw2,
“dan. kongsi2
perlajaran dengan perantaraan toe-

MOETASI.
.. Waterstaatdienst.

Dipindahkan dari Bandjar ke Tasik-

malaja t. R. Oebeng Koesoemahadire-

rasa

Dipindahkan

dari Soekaslamet ke
t.

e

'Moehamad

Dipindahkan dari Tanggerang

ke »

Betawi, onderopzichter t. A.G. Tanahs”
ATOer
ai

Gezondheidsdienst.
Dipindahkan dari Bandjar Ky e'Betawi
t..M. Rochijat, Ind. arts.

KEPALA

SAKIT....

panas, Ih”
aer/mata rasa
bengel, tjapee, bingoeng, kloear
:
kerin
renta soeara
serak.
Penjakit ini aken brenti djika dipakeenja :

idoeng sakit, pengar, pilek, tenggorokan

Djimoe

| dengan meneropong gerakan ' Defensie

ah air satoe: Indonei dalam choesoenja ,, bo e

ae

Betawi, onderopzichter
Djauhar.

berapa

rang kosong. Lagi-dari statistiekrecht
|invoer f 2.454.20 danf 3,751 doeloenja.

,,Smg.-

sa djam 9 pagi.

£ Ke

dahan bangsa Jahoedi ke kota Tatawan ini, dan kita soedah memperinga
ti kepada pemerintah Fransch tentang soeal ini, jang semata-mata ne-

barang-barang jang terangkoet keloear
negeri (statistiekrechtuitvoer) banjak:

pkan: berbasa, berbang-

3

rika Selatan dan Timoer, Mesir, Eropah dan Amerika. Pengambilan peng
habisan soerat-soerat aangeteekend
djam 8.30 pagi dan soerat-soerat bia-

dja.

nja f 29.632.51 doeloenja,sedang seka-

pada tahoen 1930 —

boecat Soematera Timoer, Tapanoeli,
Atjeh, Sabang, Afrika, ketjoeali Af-

»Kita soedah angkat soeara kita be-

voerrecht namanja)f 74.962.27 padahal
penerimaan jang doeloe itoe besarnja
dan

Je

pemoeda, kata spreker, pa
oe 1 1928 (tetapi menoeroet tja-

menoe-

soerat-s

MAROKKO.

dapatan kantor pabean kota Tjilatjap
sini, bagian boelan November 1939 dan

konperen-

Pemoeda Gerindo.

Pe

roet sebagaimana permoefakatan antara
pemerintah Saoedi dan Mesir.

. Menoeroet tjatatan dalam daftar per-

In-

. seoemoemnja. Pertama din dengan singkat dan djelas

£ 20.000

pengabisan

rat aangeteekend Selasa djam 6.sore
dan ' soerat-soerat biasa Rebo djan
715 pagi.
5
$
Ke Nederland.
px
Rebo 3 Jan. dengan kapal ,,Dempo”

Tentang pembetoelan masdjid Ha-

Pendapatan pabean.

pemoedanja tak ketinggalan.
Dan kebetoelan di kota ,,Samaoen” pada ini

adjangnja

Spreker

sedjoemlah

berkawadji

ram di Mekkah, pemerintah Saoedi
telah menjerahkan pada pemerintah

TJILATJAP

Di Mataram ada K.P.L., poen

tahoen mendjadi

Rakjat dan Politiek.

Soematra '

serahkan kepada seorang anneemer
Mesir jang memborongnja dengan
ongkost 93.
pondsterling, tetapi
Politiek djangan dipandang seper- berhoeboeng den peperangan di Eu- stel2 jang speciaal di taroh di kantoor2 bagian terseboet
oentoek
ms
ti momok di siang hari.
ropa,
ongkost itoe di minta tambah
njamboeng berita2 jang di siarkan
nja
lagi oleh annemer itoe dengan
dari
station radio
jang
disiarkan
Politiek haro8s mendjadi sobat ti- £ 14.000, jang mana oleh Mesir di to- tjoema
boeat
persbureau
terseboet.
ap2 orang. Minister Welter, kata laknja,
sehingga pekerdjaan boeat
Ongkost begrootingnja berikoet harSpr., mengatakan: Politiek Indonesia
pembetoelan
masdjid itoe tertahan
ga pembelian toestel2 radio di taksir
beloem matang. Kata spr.: Ini sa- sementara, oentoek mentjari ganti- ke”
10.000 pondsterling, dan ongkost
toe
Edj€kan.
Artinja: Matangkan- nja aannemer itoe,
:
jang akan di keloearkan boeat setalah politiekmoe doeloe! Nanti boDan tentang pembetoelan oeroesan
di reken berdjoemlah 21.000
leh minta apa-apa! (applaus!) Pe- air dan penerangan di Mekkah jang hoennja
pondsterling.
merintah
sendiri
telah di serahkan pekerdjaannja
ke- apenaaanoen pemerintah Mesir tepolitiek.
|1
Noerdin. dan kongsi
kongsi
e pada
ih dirikan satoe fabriek kertas jang
95.000
| Djerman : dengan ongkost
besar jang di djalankan dengan ke“pondsterling telah di batalkan kem- koeatan electric, dan sebagian perkaea er...
13
Kemoedian toean Roespandji mene- bali, dan sekarang sedang di tjari kasnja telah di pesan di fabriek kerropong kota Semarang, althans keada- lain aannemer.
tas itoe, jang di kerdjakan oleh tiga
an pergerakan dikota itoe dan Dj. Teinsinjoer Djerman jang tidak di izin
ngah seoemoemnja, bila dibandingkan
Saling menolong antara Saoedi dan
kan balik poelang doeloe ke negeridalam masa jang laloe djaman ,,Sama2
Irag.
nja boeat oeroesan pendirian fabriek
oen — Darsono” dan djaman S.I. dll.Pemerintah Irag telah kirim ke terseboet.
nja amat moendoer!
Apa sebab?
A- keradjaan Saoedi satoe missie pertada 3 sebab:
nian oentoek menjeligiki tanah2 di SYRIA.
bilangan Oejoen Al-Chiradj apakah
Pergi hadji dari Syria.
1. adanja krisis perekonomian.
bisa di tanami tanaman2,
sebagaiDari
Bairoeth
di beritakan, bahwa
2. koerangnja pemimpin di Djawa
mana jang di minta oleh Saoedi senpemerintah
Fransch
membolehkan
“Tengah.
diri. Penjelidikan mana telah di sependoedoek bangsa
Syrie, Libanon
lesaikan dengan mengasih verslag
dan negeri- Islam jang berdekatan
“3.
rakjat takoet pada politiek.
tjoekoep kepada consulaat Saoedi di
pergi hadji tahoen
ini, serta meng»Atoeran
pemerentah
jang keras
Irag. Kemoedian di beritakan, bahgampangkan
kepergian
djema'ah hagoena membasmi gerakan komoenis
wa
consulaat itoe madjoekan per- idji.
Tetapi
pergi
hadji
dengan
hingga seakar-akarnja roepanja, rak mintaan
poela kepada pemerintah
mengambil
djalan
—
darat,
itoe“ jat
Semarang
dalam choesoesnja
Irag soepaja mengirim missie lagi ke
lah jang di larang oleh pemerintah
»kandji” (kapok) pada gerakan po- Nidjid
oentoek mengatoer rentjana
Fransch,
sebagaimana jang soedah
litiek. — Achirnja banjak jang me- | pembetoelan tempat2 air di
beberapa
di beritahoekan oleh kalangan peme
' ngoendoerkan “diri dari gelanggang tempat dalam keradjaan Saoedi.
Berrintah.
dengan
opisil di
Bairoeth
pergerakan. “ .
hoeboeng dengan ini, pemerintah Sadan
Damascus,
dan jang di bolehkan
Dalam agenda: danlain2 banjak jang oedi telah membeli alat-alat pompa
tjoema dengan djalan laoet, sebagaiberbitjara dari fihak hadlirin.
Rapat air dan lain2 perkakas boeat
pembemana biasa dengan kapal hadji jang
ditoetoep dengan selamat.
toelan terseboet.
bernama Arraudhah.

istimewa tg. 25 Dec. tahoen j.l. di Djakarta ada K.R.I., satoe kongres jang ter
penting

menjetor

Saoedi

Pengambilan

tober 1939.

memadjoekan
satoe Se
jang
menggambarkan hoeboengan
erat antara Rakjat dan.
politiek.

Soedilah kiranja jang biasa mengoe-

Roepanja

Ro'espandji

60.000

ni dan di oemoemkan pada tanggal
24 boelan Sja'ban 1358, atau 8 Oc-

“

Kemoedian toean

jaitoe

sadja diminta o-

rintah dari Saoedi kepada bagian oeroesan keoeanganja di tanda-tanga-

Bestuur P.V.P.N.

Atmowirogo. membentangkan

kapan

banjaknja, sehingga tanggoengan Sa

$

Centraal

pertama,

pemerintah

Mesir

ketjewa melihat kea-

daan aloen-aloen
kan roempoetnja

5

parlement.

diperhatikan

ba-

jang

| oedi mendjadi loenas semoeanja.

menjatakan dalam manifestnja akan
menjokong aksi Gapi: Indonesia ber-

Seed,

akan

jang

leh pemerintah Mesir, maka Saoedi
dengan segera akan menjetornja, se
mentara
membikin
loenas sisanja,
ialah pada tiap-tiap penghabisan ta-

sekerdjanja.

MALIMPING.
bh:
pidato toean Kromo Lawi sebagai be- |
. Gebouwen RR jang baroe
rikoet: .
P3
toe tertjengang,
Sebagaimana
jang
kita
telah
beritabalas: ,,Loe ta- |
|kan dalam
waktoe jang laloe bahwa
Vakorganisatie
dary politiek haro&
-pasar-gebouw, dan pasanggrahan dii- “,Sanat-sinamatan”,
Masing2 haroes
| toe tempat sedang diperbaikinja.
soeka
Sa
Dang,
Lenampaklah

oeang

145.000 pondsterling,

Angsoeran

Dengan singkat dapat kita sadjikan | ban

Kini

berdjandji

dengan

ketoea Madjelis Daerah Dj. Te- mana akan di bajar kepada pemerintah Mesir dengan djalan angsoeran.

Spr.
memperingatkan pada rakjat
Semarang, bahwa Semarang terkenal

bertempat ditanah lapang bola, kepoenjaan paberiek itoe. Pesta itoe
nanti bersifat igama Moeslimin.
(Aneta).

poen telah

membantoe

Djambi,

di antara . moer dan Barat, Tapanoeli dan Atj

Serie 27

TJAP 2 NJONJA

Per fles (20 X

minog) f 1,—, per pak f0

Bisa dapet pada:

|.

DJAMOBIND
BATAVIA-C,
BANDJENG

Passar Senen 110.
Kosambie 182/0,

DJOGJA

Mafoboro

MAGELANG
MALANG”
.
MODJOKERTO

35.

Gr. weg, Z: 145
Koedoesan 7
Kediriatr. 54

»Prijscourant

US

2.

6.

n| : "

IRIB,IB0.E5
SEMARANG - Ambengan 104,
ks
4. Kranggan West
SOERABAJA

KI. Kebalua

18.

SOLO

Singosaren

149,

"
“

Ngaglik 3-5,
Palmenlaan Z4,

boeat lain2 keperloean, di kasi Gratis.

148.

PENA

. Bandoeng

II 192, Batavia II

|

197,

Satoe-satoenja sekolah Islam di Indonesia jang berhoeboengan
langsoeng dengan sekolah2 di MESIR dan IRAK.... Diadjarkan
bahasa 'Arab dan Inggeris dengan — Up to date method —,

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

an Dalad
i ier dalam : Senaat.
Parjjs, 29 Dec. (Reuter): — .

— Keter

|

NN
SU

Zender

Djaladier menerang-

Didalam Senaat

Pa

ikan sebagai berikoet: —..
| “Djika kita masih tetap passiei, ma-

serangan ditapal2 batas kita dabeberapa boelan ini. Kita berdjoe
oentoek diri kita sendiri, tetapi ke
itoe djoega oentoek ra'jat lainnja

“kan
lam
ang
| tika

Mentengweg .20.

SeYasa,

ka soedah tentoelah kita akan melakoe

19.00

Y.D.G. 8 golilngte 89,82M.

Studip

2

:

Is-

Agama

lam, oleh Persatoean Islam,.tib.

2

7

10.00
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
23.00

sedangkan djoega crediet jang perloe

oentoek memboeat tanks dan alat2 lain
nja jang perloe oentoek tentara kita,
teroetama sekali barisan artillerie, te-

lah mengambil -.tempat jang pertama
Tk

2

Kita menganggap sangat penting djoe
ga oentoek melandjoetkan pembikinan
3 bocah kapai2 perang dari 35.000 ton,

karena kekoeasaan dilaoetan itoe ada-

lah
mendjadi soeatoe kapitale factor
oentoek mentjapai kemenangan, seba-

gaimana telah diboektikan lagi oleh pe
perangan ini.
Didalam pertaroengan2 jg. per
tama
angkatan
oedara Inggeris
itoe
soedah menoendjoekkan ke
oelatannja,
sedangkan pesawat2

. terbang kita itoe menoendjoekkan

(disamboet.

neve

dalam kepoetoesna oentoek

dap.

Finland.

menghoekoem
dan

18.30

jang

gagah

memberi

jang soedah kita berikan kepada
Finland
dengan menoeroet kepoetoesan Volkenbond. Dengan
tegas saja terangkan, bahwa Pe
rantjis dengan tidak memberi

pertanggoengan

j

gai kepada pertanggoengan2 jg
terhadap pengoelangan

djoega
Eropah

“

njak

jg.

dan

saja mendoega, bahwa
jang
baroe itoe akan

mempoenjai

— organisasi

sekali daripada

-ba-

organisasi

jang

sama

Jehudi'Menuhin bermain
Merkeibach-concert.
Dari doenia film.
Concert.
Koers di Amsterdam.
Tanda waktoe.
Concert.
Muziek dansa.
Toetoep.
Rebo,

:

tjoema:

Menocenggoe

TG

dengan hormat.

ketjantikan

boeat

Java

di

paling?kesoher

jang

Djawa

Djamoe

“pesanan

1

»

“

4
4

«

Ne

aa

8

Boenga rampai.
Berita “Pers dan Oedara.

7.00 Gamelan

13.35 Matinge-concert.

Djawa

Kjahi Pretjet.

4&

t

modern

Permainan solo.
Berita Pers dan Oedara.
Concert oleh Ambrose.
Kesoekaran pada pendidikan.

Orang

semboehken:

Dara poeti,

perampoean jang sering makan

Djamoe

|

.

ringkeskan

peranakan

Galian tentoe djadi AWET

DJADI MOEDA kombali.
Begitoelah

sasiatnja Djamoe

Galian,

Djamoe

dan daon-daon obat serta rempa-rempa

Mo-

Djawa

Galian

terbikin

dari akar?

jang toelen dan menoeroet”

betoel receptnja jang aseli, tjoema jang pake Tjap Dewa.
Harga 1 fl. dari 350 Gr. f 3.—, 1 Blik f 0.50 dan 1 pak f 0.10.
Harga terseboet belon teritoeng ongkos kirimnja.
Boeat orang dagang dapet rabat bagoes.

Firma TJAP DEWA
Molenvliet

|

Oost 84, Batavia-C.

Telf,

No.

1019

Bat.

an

aa

?

be-

MOEDA sebab:
1 Badan djadi keras. 2 Moeka djadi bertjahja terang. 3 Dada djadi
kentjeng. 4 Peroet djadi tida gendoet. 5 Potongan badan djadi singset.
6 Pinggang djadi langsing. 7 Dateng boelan djadi accoord. 8 Pendeknja

22.15 Doea sonate.
23.00 Toetoep.

dan

stamboel:

14.20 Berita Pers.
14.30 Toetoep.

18.30
19.00
19.25
19.40

20.05 Pemandangan semoem.
20.20 Nirom Solisten ensemble.
21.00 Jopie
-Dommers dan Leo
rein berlagoe.
21.58 Koers di Amesterdam.
22.00 Tanda waktoe.
21.00 Rosita Serrano.

Pers.

krontjong

Orkest Walter Fenske.

20.00 Intermezzo.

£

Gamelan Soenda.
Lagoe Tionghoa.

DJAMOE
GALIAN
toelken dateng kotor.

17.03

17.45 Organist Donald Thorne.
18.00 Orkest George Boulanger.

Ga

waktoe.

Lagoe Arab dan Mesir.

.

NAN ke
MO
.

17.01 Isi programma.

ar

. Batavia IL 197.

#
Na

14.20 Berita Pers dan Oedara.
14.30 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe.

(Oelangan).

Toetoep.

Lagoe

aa

8.00 Toetoep.

12.30
13.20

Berita

TG
Ar La Jaana

Ma,
|8

Tanda waktoe. Pemb.
Dari doenia film.
Oentoek orang sakit.
Toedjoeh lagi tari:

Tanda

SOLO.

Berita Pers.

11.00
11.01
11.40
12.00

12.00
12.03
12.30
13.00
13.30
13.40

dan

Kain? batik haloesan toelis tangan ataa
haloes, moelai k.l. f 60.— f 65.-—£ 70.— f GH —
Ff 80— | 85.— f 90.—
£ 100.— f 120.— f 150.— f 180.— per
codi.
Pesanan banjak sedikit diperkenankan, dikirim dengan rembours atau
ocang lebih doeloe.
Barang? jang tak setoedjoe, boleh kembali ditoekar atau wang dikembalikan.
ATOERAN PERTJOBAAN, dar-mintalah PRIJSCOURANT,
dikirim per-

:Gymnastiek.
Dari plaat gram.
Ka Tanda waktoe.
01 Dari plaat gran).
7.30 Berita Pers.
7.37 Dari plaat gram.

Bandoeng II 192, Bandoeng
Il! 50,
12.00 Tanda waktoe.
12.03 Lagoe Bali.
12.30 Gamelan Soenda.
1,
13.00 Lagoe Tionghoa.
13.30 Berita Pers.
13.40 Serba-serbi.
14:20 Berita Pers.
Ha
14.30 Toetoep.
F3

toe-

188,

biola.

DJOKJA

tjap

3.Jan.

Batavia II 197.
2
6.00 Tanda waktoe.
6.03 Lagoe Arab modern.

7.30

djoeannja dengan kita.
:
Segenap tindakan jang membagi kita — semoea kebohongan
propaganda
Djerman — tidak
akan mempengaroehi persatoean
Inggeris-dan Perantjis.
Saja jakin, bahwa segenap
orang
Perantjis
di Perantjis
ini akan
sanggoep berkoerban
oentoek ketenteramannja.
Kita
haroes
bersemangat satoe, berkemaoean. Satoe oentoek mentjapai kemenangan”.
FEE

Toetoep.

7.25 Berita Pers

karang ini.
Perloe djoega kita membanjak
kan perhoeboengan dagang dan
perloe djoega menjelidiki perika
tan federaal antara beberapa keradjaan-keradjaan di Eropah.
Kita bersiap oentoek melakoekan
pekerdjaan bersama-sama
mereka

pemoeda.

6.30 Berita Pers.
:
6.35 Soeara dari Laoetan Tedoeh.

soedah ada pada waktoe se-

dengan

pai

BATIK:

codi.

Jan.

19.40 Agama Kristen.

20.00
20.40
21.15:
21.30
21.58
22.00
22.01
22.30
23.00

Reb.o, 3.fanm
Bandoeng II 192, Bandoeng IH 50,

“ kedjadian2 ini, sebagai telah di-

alami oleh kita semoeanja
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Toetoep.

24.00

Solo

19.00 Berita Pers dan Oedara.
19.25 Doea potpourri lama.

g3
SG
PNGN. 29.
22.00 -Oejon-oejon.

positief,

Semarang

181,

18:00 Cabaret Perantjis.
18.30 Hawaiian Big Boys.

20.30 Oejon-oejon.

tida akan melebar ia
sendjatanja. Seperti.saja tidak mempertjajai ertian2 jang
theoretisch
dan djoega saja tidak menghar-

materieel

TIMOER.

Pembitjaraan kitab Indjil.

24.00

196,

17.00 Tanda waktoe.
17.01 Isi programma.
17.03 Boenga rampai.

19.40 Berita Pers.
20.00 Lagoe krontjong.
20.15 Lagoe Hindustan.

bantoean

III

Djokia
:

Soerabaja

m.

Serasa?

19.00 Studio-Orkest.
19.35 Mendjawabi soerat dan rapport.

itoe

131 dari 7.30 sampai 2.— atas

,

H 192, Batavia II 197.

Taman

Che-

92, Soekaboe-

Midden-Java: Soe-

dan

Malang,
122,
Tjepoe 186.-

18.00 Lagoe ketjapi Soenda.

penjerangan terha-

dengan

rabaja

Berhenti.

17.15

menjatakan beloem

selang berapa lamanja ini di Ge-

BOEAT

———

Toean akan dapat kain batik dan harga
jang menjenangkan. Teroeskanlah, Dan
tjobalah berhoeboengan dengan kita,
Teroetama boeat saudagar? batik, Toke?
batik atau boeat keperloean oentoek dipakai sendiri. Sedia tjoekoep kwaliteit
moerahan sedang dan batik? haloesam.
Kain pandjang.
Saroeng moelai harga k.l. f 18.— f 21.—
f 23.— f 285— f 28— f 30-— f 34.-—
f 36.— f 38.— f 44.— dan f 50.— per

99 dari 11.— t.m. 12.—
West-Java: Batavia 126,

mi 192, Oost

17.00 Tanda waktoe.
17.03 Isi programma.
:117.05 Lagoe Tionghoa modern.

dengan sorak). Per-

serikatan “ini

ribon

VORO Gamelan Orkest.

Sopasa2

Djokjakarta

Batik-handel

Pekalongan

108,

Hindoestan.

Barat.

-peg

SJAMSOEDDIN

S.T,

120, Buitenzorg 182,

Bandoeng

Leloetjon Kua Toemboe.
Pembatjaan Soerat2 Kabar.

Bandoeng

-kekoeatan sendjatanja..
Kita tidak bisa mempertjaja kekoeatan
dari ra'jat sendiri, tetapi djoega
kekoeatan dari keradjaan kita jg.
loeas itoe dan keradjaan Inggeris

kest.

Archipelz.
atas 205 m.

25

NIROM

Asli oleh Studio-Or-

PROGRAMMA NIROM.
Penjiaran Barat.

Lagoe Ambon.
Lagoe Gamboes.

Djawa

disediakan

djaoeh

dari

anak2

roes rapih.

22.00 Wajang Golek.
23.00 Agama Islam.
23.45 Lagoe Chasidah Arab.
23.45 Lagoe Chasidah Arb.
24.00 Toetoep.

Lagoe Djawa.

PENJIARAN

Karetweg 19.
Bat.-C.
Internaat jang dioe-

ai

Lagoe Tionghoa.
Lagoe Melajoe Seberang.
Lagoe Hawaiian.
Lagoe Soenda.
Lagoe Belloni.
Lagoe Krontjong.
Berhenti.

Lagoe

Boeat

N.B.

P.MN. 20.

Pa

djoega.

|

-

21.00 Wajang-golek.
2.00 Toetoep.

. Mr. Cornelis.

17.30 Lagoe Gamboes.
| dan “teroetama sekali djoega oentoek
18.00 Lagoe Djawa.
| tjita-fjita jang soetji dan djika tidak
18.50
Pendjawaban soerat2.
tidak
tentoelah
| ada ini, maka soedah
19.00 Pembatjaan soerat2 kabar.
| “akan ada keadaban.
Ta
19.30 Lagoe Leloetjon.
Didalam riwajat kita ini perloe kita 20.00
|.
Krontjong-Orkest Mustika.
mempoenjai - tenaga jang koeat, dan
23.00
Berhenti.
soesoenan tenaga dan kekoeatan djoega penting bagi kita.- Crediet2 jang
Rebo,:3- Jan.
diminta itoe telah mengambil tempat
jang pertama oentoek angkatan oedara

19.20 Ligoe Tionghoa.

19.35 Medjawabi soerat dan rapport.
20.00 Krontjong
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Causerie Cultuur Tionghoa.

19.40 Berita Pers:

Jan.

tentang

17:00 Katerangan

Pengoeroes

18.30 Tembang Soenda.
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18.00 Studio-Orkest.
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Setelah doea djam ia mendaki, raoengan ' Kamowa

djoeroesan

dibawa

berpindah

angin,

kelain

semakin

“didengarnja.
Pawang
dan kehilangan pedo-

ati ketjewa doedoek-

boeah batoe goenoeng
racengan jang sangat
itoe. Baroe sebentar ia
tiba bangkit poela de-

boeah

mata jang

menentang

padanja.

bergerak,

ta'berkedip-kedip
Badannja

seakan-akan

tidak

telah sedia

menantikan serangan lawannja.
Pawang Bisoe menggertoepkan ge-

rahamnja. Selangkah demi selangkah
didekatinja machloek itoe. Setelah
3 — 4 langkah sadja lagi djaraknja

dilepaskannjalah
boesoernja
tepat
menoedjoe djantoengnja......
Dengan ta'mengeloearkan soeara,
“Ingan tjepat, karena didengarnja raoengan itoe telah dekat poela boenji- machloek jang malang itoe tersoeng
nja. Perpindahan soeara dengan menj koer keboemi dan seketika itoe djoenafasnja
jang
amerab
dadak
demikian, menimboelkan ke- ga menghemboeskan
ambil
eng.s
soeno
: Mendak?
hatinja.
Sambil penghabisan. :
raba dalam kegelapan-malam akan ta'djoeban dalam
Karena ingin mengetahoei betapa
mentjari ' djalan menoedjae ke-arah mentjaboet sebatang boesoer dari
kekebalan
koelit korbannja,
bagi tangkitannja, ia menatap berkeliling. benar
didengarnja
soegara jang
Biso& mendekati bangkai
n
Raocengan
itoe
berhenti.
Lama Pawang
Pawang Bisoe boekanlah peke
dja- djoega Pawang Bisoe menantikannja, jang memboedjoer itoe, laloe dirabajang gampang. “Berkali-kali ia
|
'toeh oleh akar2 kajoe jang bertaocet- 'tidaklah
ada terdengar lagi soeara rabanja.
Kemoedian...... alangkah terperan
berdoeri disepandjang djalan span" selain dari boenji nafasnja
2 ente
melainkan
seekor beroeang
Kechawatiran kalau2 dise- djatnja,
menjebabkan sendri.
ditempoehnja,
jang
biasa
sadja.
n
rang
Oleh
lawannja
dari
belakang,
denga
h
penoe
nja
badan
djoer
sekoe
Raoengan
Kamowa ta' terdengar
loeka-loeka ketjil. Ja Pawang Bisoe teroes berpoetar-poe:
goerisan dan
lagi.
Sebab
itoe,
walaupoen bagaimading
seora
tar dan moendoer-madjoe dengan
menjoempah-njoempah
na
ichtiar
akan
mentjari
djalan kesetjepat.
TG
ki,
menda
ia
tinggi
in
rinja. Semak
tentoe
akan
Dalam pada itos kira2 sepoeloeh tempat . kediamannja,
makin kerap ia djatoeh. Peloehnja
sia-sia
belaka.
h
langkah
sadja
lagi
djaraknja
dari
“ "bertjoetjoeran dan darahnja tamba
Pawang Bisoe doedoek menjandarPawang Bisoe, mentjerenoeng doea
' mendidih.
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Wa
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Wa

kan diri pada sebatang kajoe menantikan hari siang dan melepaskan lex

toepoen ta' dilihatnja, selain dari pohon2 kajoe.
la “berdjalan teroes menoedjoe keSelatan. Beberapa djam ia berdjalan,
tidaklah diingatnja dan tidak poela
'sedar ia, bahwa djarak jang ditem'poehnja itoe telah djaoeh benar dari
|tempat pertapaannja.

Kamowa berhenti meraoeng, karena terlintas dihatinja, kalau-kalau
saudaranja itoe telah dianiaja poela
oleh Pawang 'Bisoe. Dengan tidak
berpikir pandjang lagi berlari-larilah F Hari jang terang benderang ber:
mendjadi redoep.
ia menoeroen. Tempat kediaman Pa- angsoer-angsoer

wang Bisoe ia tidak tahoe, tetapi se- Sendjakala baroelah Kamowa sedar,
beloem ia mendjalankan pertapaan- bahwa telah seharian ia berdjalan'
nja pada beberapa tahoen jang laloe,
telah kenal ia kepadanja dan mendengar poela tentang kemasjhoeran

dan

kesaktiannja

doekoen

sebagai

seorang

jang paling berkoeasa dika-

langan sekalian bangsa Dajak di Serawak. Tertegoen ia memikirkan

saktian

Pawang

Bisoe

itoe.

ke-

Tetapi

setelah terbajang poela dalam ingatannja, betapa kekedjaman doekoen
sakti itoe terhadap saudaranja, meroeaplah darahnja, laloe berlari-lari
poela dengan kentjangnja menoeroen
lereng goenoeng Kaloelong.
Setibanja Kamowa ketanah datar,

fadjar pagi telah menjingsing. Kesana kemari

ia menindjau,

tetapi soea-

itoe. Ia doedoek dengan hati ketjewa,
sedang Pawang Bisoe dan Sikama ta'
lepas2 dari ingatannja.
Sesaat

kemoedian

#3

terdengar oleh-

nja soeara manoesia. Ia berdiri dan
memasang telinganja... dan ta” sem-

pat lagi ia akan
diri, karena

satoe

menjemboenjikan
soeara

ring berseroe kepadanja:

jang

nja-

,,Djangan

lari hei kawan, djika engkau ta' hen-

dak

tiwas......... 1
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disambo
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