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intoe Finland terpaksa dihen
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mengharapkan
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roepa itoe”.
Pesawat

Inggeris

Brussel, Rebo
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di Belgia.

(Transocean).

Hari ini pesawat-pasawat Inggeris
telah diboeroe oleh pesawat Djerman
sampai didekat batas Belgia ditembak

Salah seorang dari penoempangnja

dapat manolong diri dengan parachu-
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te, sedang jang lainnja dengan mendapat loeka-loeka diseret dari bagian
bagian pesawat jang terbakar.
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Dalam kalangan jang berkoeasa diterangkan, pada hari ini kepada wakil pers loear negeri telah diberikan keterangan, bahwa Djerman sama sekali tidak mempoenjai alasan oentoek bertjampoer tangan didalam konplik
Finland — Roeslan. Ini berarti selama Inggeris tidak berdaja oentoek mem-
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. Semalam minister-president dari Nederland, jir. mr. D.J. de Geer telah me
ngadakan pedato didepan radio. Adapo2n kesempatan ini dipakai goena me

njamboet pergantian tahoen baroe.
Moela-moela ia menjampaikan oetjapan selamat tahoen baroe. Laloe Iandjoctnja ia berbitjara seperti dibawah
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Zeitung” ambassadeur Sovjet Roeslan
mengoesoelkan soepaja permoesjawaratan dengan Toerki dimoelai lagi.
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belasting

kata sebagai berikoet:
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Bern, Rebo (Havas):
Menoeroet
soerat kabar

Mengadjak

Di Aitjok

dipehak Roes.

jang ada dipehak

“Ini sebagai atoeran bia
an sebagai terketjoeali (ui
tenaga boekan Indone

roentoeh. Pesawat Inggeris itoe djatoeh didaerah Belgia dan didekat Tae
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jai mereka, jang memperingati rakjat, bahwanja tidak akan mengirim

Roeslan mentjoemboe Toerki.
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Roes, dengan dibanioe oleh sena-

le
me

defensie nasional, dalam waktoe jang
doeka ini.
Lebih landjoet Transocean mengabarkan bahwa Roosevelt masih ber-

Koresponden bagian militer dari Reuter menerangkan, bahwa djika Stalin mendapat pertolongan kekoeatan tehnis dari pehak Djerman, ini berarti
jang tindakan pertama kali, bahwa tentara Beroeang Merah diperbaiki oleh
Hitler mendoedoeki koersi
Malah sebeloem
instroekteur2 milter Djerman.
pemerentahan, telah riboean opsir2 bajaran Djerman jang bekerdja ditentata2
jang tersiar, bahwa menoeroet | ra Sovjet Roeslan.
Tetapi sedjak Hitler berkoeasa, maka mereka dipanggilsiaran radio loear negeri tentara Roes
nja kembali.
Pembersihan pada tahoen 1937, ketika Stalin memetjat atau menembalan telah dipoesatkan dibatas Afghanistan. Lebih landjoet diterima kabar, ki opsir2nja adalah sebagai akibat langsoeng daripada diambilnja pendidikan oleh bangsa Djerman.
bahwa
pemerintah Afghanistan telah

entara Finland telah meroesak kompe

an sebagai tenaga jang memikan pimpinan (leidende betrek- |

ja

Bantahan Djerman.
Berlin, Rebo (Tr.-Ocean):
Kalangan jang mengetahoei dikalangan Djerman membantah adanja bemengatakan, bahwa pehak
rita jang
telah mengadjoekan
Sovjet Roeslan
kepada Djerman oentoek
permintaan
dalam perlawanan terhamembantoe
dap Finland.
Inggeris — Perantjis — Toerki.
Istamboel, Rebo (Tr.-Ocean).
Pembitjaraan generale staf dari Ing
geris, Perantjis dan Toerki pada hari
ini akan
dimoolai lagi.
Dimoelainja
setelah
menoenggoe
kedatangannja
djendral
Perantjis dari generale stai
Peranijis dan 2 opsir generaal dari pe
hak Inggeris.
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dan kleinindustrie.
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man dan Roeslan.

Inggeris tidak pertjaja.
Londen, Rebo (Reuter):
Kalangan jang koeasa mengabarkan,
bahwa kalangan opisil di Londen tidak
manaroeh kepertjajaan terhadap beri

hak Roes melakoekan serangan terha-
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Koresponden dari kalangan jang ber
koeasa
menerangkan, bahwa sedjak
permoelaan
dilakoekan pertempoeran
ada paling sedikitnja 400 tank Sovjet
bikin Finland sebagai medan pertempoeran.
Roeslan jang diroesak dan 150 pesaBerita2 dalam pers Inggeris jang berkenaan dengan bantoean Inggeris
wat ditembak roentoeh oleh artillerie kepada Finland, jang diadjoekan oleh wakil pers loear negeri itoe sebagai
penolak serangan oedara dan atau pe- pertanjaan, dalam kekoeasaan Djerman mendjadi boekti jang baroe, bahwa
sawat Finland.
.Isedjak beberapa lama Inggeris menghendaki soepaja memperloeas daerah
peperangan sampai di Finland.
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bahwa selama oedara demikian roepanja serangan jang besar2an akan tidak
moengkin didjalankan.

:

Abo.

ga mendjadi

salnja hanja didapati seorang tenaga
ndonesia

kota itoe disebelah

oedara dari Roes terhalang.

terhadap

Abo, satoe gedoeng tertoea dari

kita pada bagian handel mijang

oleh Reuter,

giatan
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Kita ketahoei dengan pasti, bahwa|

dari bermoela dengan mema-

dari pehak
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lapangan. Dengan lain perkataan:
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Berita-berita dari medan Finland datangnja sangat terlambat.
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'I si. Ditegaskan tentang kemaocan Amerika oentoek memegang pimpinan
Motlotoff mengoendjoongi Berlin.
Bern, Rebo (Havas):
didalam soeal memperbaiki perdamai
an doenia, djika nanti temponja daDari Berlin dikabarkan, bahwa seditang. Sedangnja itoe kita haroes ber
kit hari lagi moengkin Molotoff akan
mengoendjoengi Berlin. Kalangan jg. sedia oentoek mendjaga diri-sendiri,
djika nanti doenia tidak sanggoep me
mengetahoei monjatakan bahwa ko2ndjoengan itoe bersifat biasa sadja, ber
nusilikan perdamaian”.
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bersama-sama jang rapat antara Djer
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kebawah. Maka dari itoe mendjadika 'kan tocan dibawah
mengagoemjang
tjara
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bertambah-tambah
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Kemoedian jang dibitjarakan
penambahan jang lebih landjoet

crisisuitvoer-ordonnantie- 1939.
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gia oleh pembitjara.

Zweden menolong dengan Kioem

ala jang menolong dengan
geri Na
alat-sendjata atau hoetang. -.
negeri-negeri
Gerak pertolongan
teliti.
ian
perhat
at
itoe mendap
Tidak hanja dari pehak Roeslan,
tetapi teroetama sekali dari pelak

"
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» Djerman.

mengawaskan darimana “asal
Ia
:
pertolongan itoe.
patoet
maka
s,
inggeri
Kalau dari

dan

penjo'idikan

mendjadi

Verbondsbestuur
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Soepaja men-

djaga
djangan sampai datangnja
“pertolongan Inggeris kepada Fin“Iand itoe dilakoekan melaloei Zweden

See

On pt “aakg ant

kedoea

Abang,

Roeslan,

oleh Roeslan,

terdjadi

goeh

mannja

nah Abang,

jang

nelis.

Nnea

Mr.

C.B.Z.

lesainja

ka Roeslan semata, tetapi... koerban
rang Europah seloeroehnja.

idak moestahil kalau kelak negegeri

hneutraal jang

ketjil2 jang

Masdjid

pembikinan

Cor-

terseboet

menara

dari

oleh Comite

Mes-

djid itoe dan setelah mengganti
.binnja

- poela,

maka

1940

kan

Fa

.. baroe, moengkin bwembawa
. La

. poela

tjorak:

mengoebah

«

negeri di Eropah itoe,

han Eropah itoe teran
poenjai akibat jang n

benoea lain, seperti sir

'Manoesia sedang mengoehah Wu.

adaannja sendiri.
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Sabtoe

datoek

Simaradjo,

dan eng-

Minangkabau.

Bo
,,van Lansbergen” diberi paravaan.

Kapal tsb kepoenjaan K.P.M. dalam

boelan ini akam diberi paravaan,

ini,

dan

oentoek ini akan diadakan pekerdjaan
bersama2

“antara

-mijnendienst

Dept. Marine dan K.P.M.
“4
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Diri E. EK, Jahn accountant.

Pernah

dipetjat

oleh

perkoempoelannja.

Tentang soal t. Jahn, diberitakan Ie

bih landjoet, bahwa ia soedah diroyeer

djaro jang ada dibawah

«3

Kantoor P.G.B. baroe.

Kita dapat chabar, bahwa Hoofdbes
tuur Perhimpoenan Goeroe Bantoe (P.

itoe sangat litjin, karena. G.B.) akan mengadakan kantoran sen

Ked'3 moesim hoedjan. '.
Iosng tan ini hari Senen ji.. '.OenNa
2 Jaa
tjilakaan “toe tidak begi
|
ngo
1 bagi djiwanja. :
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diri. Niatan ini soedah boleh ditetapkan akan terdjadinja sebab. Perhim-

poenan

soedah

grooting djoega telah ditetapkan.
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LENDE

Dari pihak Djerman kita menerima oeraian seperti berikoet:
Keadaan dalam doenia ini seroepa
benar dengan keadaan manoesia. Ada
keradjaan besar dan ketjil: ada keradjaan kaja dan miskin.
“
Seperti djoega pada manoesia, maka ra'jat jg. miskin, mempoenjai keira'jat jang miskin, mempoenjai keinginan oentoek memperbaiki nasibnja dengan djalan bekerdja giat dan
menambah banjak hasil pekerdjaannja, sedang keradjaan-keradjaan jg
kaja dengan kesal hatinja dan dengan
tjoeriga mengawaskan kepada kemadjoean bangsa jang miskin itoe.
Perdjoangan
diam - diam oentoek
memperbaiki dirinja sendiri dan oen
toek
menekan kemadjoean bangsa
jang miskin itoe mereka beri nama

JANUARI 1940
Minggoel-|

Tetapi

atjapkali

oebahnja

dengan

terdjadi.

—

manoesia—,

Djerman,

keroegian,

oentoek

bisa

deselesaikan

toek

membela,

belaka,
selaloe
Polen,
bangsa

kalau

dengan

sewaktoe-wak-

toe Djerman berani melepaskan bang
sanja

dengan

paksa

dari

kekoeasaan

Polen itoe.
Oleh karena Polen berkeras kepala, dan menolak tiap-tiap oesoel dengan

tjara

damai,

maka

pada

tang-

gal 1 September 1939 petjahlah perang Djerman-Polen, jang berkesoetjoernja p€hak jang koeat hanja didahan

dengan

kesempoernaan

han-

dalam tempo 18 hari, ja'ni pehak jg
mempoenjai opsir-opsir didikan Inggeris dan Perantjis, sedang sementara itoe Inggeris dan Perantjis sendiri ternjata tidak bisa menolong me
reka.

partikelir

pertaroengan

diteroeskan

djoega,

sampai mereka bisa memenoehi djan
dji2 jangrdiberikan kepada Polen itoe
mentjoba
membikin
lapar
ra'jat
Djerman, — lebih-lebih
anak-anak,
orang perempoean dan orang toea—,

dengan

djalan blokkade,

ke

pemoeda2 Djerman menderi.ta keroesakan djasmani karena koerang makan.

Tetapi sekali ini, tanggoe
Tune
geris ta'dapat lagi Membina Dpt.
man lapar, karena Djerman masih

tetap mendapat barang2 makan dan
bahan-bahan

dari Roeslan, Schandi

navia, Italia dan negeri2 Balkan.
sa

memakai

edition (pet).
Birma dan India:

Bentleys
complete

code

second

2

code

en bentleys

phrase.

ke Unie Afrika Selatan:
bentleys
Bentleys second phrase
complete phrase abc sixth edition en
abc seventh edition (abc 7).
Diwaktoe mana sadja tambahan,
angka jang sama harganja (ciifereguivalanten) dari code2 itoe, adres2
jang

sama,

djoega

sebagai

tanda

ta-

ngan, dalam code-telegram tsb. tidak
dibolehkan, sedang code jang dipakai
dalam

tanda

dienst

dengan memakai

haroes

dipakai

singkatan2.
2gp

N.V.

Bataviasche Verkeers Maatschappij.
Pendapatan
tram jang kotor dalam
boelan December 1939 besarnja: f 36.
008.60 terhadap f 34.195.77V, dalam
boelan December 1938.
Sedjak 1 Januari 1939 f 436.390.17
terhadap f 420.651.99 selama waktoe
jang sama dalam tahoen jang soedah
laloe (1938).
SA

Wakil

pa

Indische

Pensioenfondsen.

Selasa pagi dikantor pensioenfondsen di Kramat 132 pimpinan kantor ini
diserahkan oleh toean W.H.G. van San
ten, wakil

Indische

Pensioenfondsen

di

Indonesia ini kepada penggantinja toean J.M. Canisius.
Sedikit hari lagi toe
an van Santen berangkat verlof kenegeri Belanda
dan sehabisnja waktoe
veriof beliau toeroet nanti doedoek da-

lam Directie fondsen ini di Negeri Be-

landa.
Ketika
dilakoekan penjerahan itoe,
hadlir djoega pegawei2 kantor
itoe.
Disini toean Canisius memboeat pidato atas nama personeel dan membitja
rakan djasa toean Van Santen pada ta
hoen2 jang lewat, teristimewa sebagai
wakil

Directie,

boekan

sadja

boeat

ke

pentingan
fondsen sadja, melainkan
djoega bagi personeel.
Sebagai tanda penghargaan dan se-”
bagai
peringatan pada waktoe
bekerdja
dinegeri ini, maka-atas nama
personeel
disampaikan soeatoes tanda
kepada

toean

Van

Santen.

yan,

Walimah

diroemah

'T. Soetardjo.

Anggauta Volksraad.
Nanti pada hari Sabtoe, tanggal 20
boelan ini diroemak: t. Soetardjo, anggauta volksraad dan anggauta College
van Gedelegeerden, akan diadakan per
kawinan (walimah) antara poeterinja
nona
Setiowati
Soetardjo
dant. mr.
R.A.A.
Soerjoadiningrat (dari Toeloeng Agoeng).

Oepatjara

perkawinan

pagi, 20 Januari, djam
tam).

hari Sabtoe

10 (pakaian h

i-

Resepsinja pada hari malamnja, di-

moelai djam 7.30 —
:
anu nc ht).

seperti te-

lah dilakoekan didalam Perang-Doenia ketika membikin lapar Djerman
dan Oostenrijk, sehingga 700.000 dji-

dibolehkan

seperti berikoet:
kekeradjaan Inggeris dan Canada:
1, Bentleys
second
phrase
code
(bensec).
2. Bentleys
complete
phrase code
(bencom).
3.
Derde abc sixth edition (abc).
4. Petersons international code third

mata

Oleh karena setelah itoe Djerman
soedah
mentjapai apa jang dimaksoedkan, maka Jang Maha Moelia Se
ri Baginda Ratoe Wilhelmina bersama-sama Seri Baginda Maharadja
Leopold dari Belgia menawarkan per
antaraannja kepada negeri-negeri jg
berperang.
|
Inggeris dan Perantjis menolak oesoel jang moelia itoe, sebab kehormatan mereka. menghendaki, soepaja

P.T.T.

Moelai 2 Jan. hulppostkantoor
Sentolo, dibawah ressort Djokjakarta, diboeka.
Moelai 1 Jan.
1940
telegram

ia

sebab Ing
ikoet tjam
dan memPolen oen

|6
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:

tjara damai sia-sia
geris dan Perantjis
poer dengan politik
beri djandji kepada

|4),...Bajar karan

Berita

djatoeh miskin.
Tetapi meskipoen demikian, ta'oeroeng Djerman dapat menjemboehkan diri. Orang moedah
mengerti,
mengapa Djerman dengan lekas men
dapat tenaganja kembali,
sehingga
615 miljoen orang Djerman di Oostenrijk (jang menoeroet Perdjandjian Versailles tidak boleh disatoekan
dengan
Djerman) dan 314 miljoen
orang Djerman jang djatoeh kebawah
kekoeasaan
'Tsjechoslowakia,
laloe
dapat diangkat dari djoerang keboeTetapi, masih ada 315 miljoen
orang Djerman lagi jang. dikoeasai
oleh Polen. Segala ichtiar Djerman

Kemis

-

gi.

kema-

roekan nasib.

13I

Soerat kabar ,,Indische Post” di Soe
rabaja
mengabarkan, bahwa sk. tsb.
.moelai 1 Januari 1940 tidak terbit lagi.

ta/'-

sehingga

Rebo

sIndische Post” tidak akan terbit la-

djoeannja
jang sangat pesat itoe,
telah menjebabkan negeri-negeri
lain merasa tjoeriga, tetapi pada ketika itoe Djerman tidak tjoekoep koeatnja.
oentoek
mengadoe
tenaga
melawan bangsa-bangsa jang sekian
banjaknja itoe. Pada bahoe Djerman
laloe diletakkan oendang-oendang jg
sewenang-wenang,
seperti ditentoekan dalam Perdjandjian
Versailles
itoe. 'Dirampaslah Djerman dari segala sendjatanja. Lima belas miljoen
orang Djerman djatoeh dibawah kekoeasaan asing, dan Djerman sendiri
diharoeskan membajar sekian banjak
pergantian

|2

Saptoe

bahwa

karena

Selasa

Djoem'at| 5 |,,Pemandangan'|

perbedaan
antara manoesia, antara
bangsa
dengan bangsa itoe begitoe
besarnja, sehingga kedoea belah pehak mengangkat sendjatanja. Dan di
sitoelah boekan lagi ke'adilan jang
mendjadi hakim, tetapi perkosaan.
Apa
jang telah terdjadi, soedah
kita
lihat sendiri, ketika diadakan
perdamaian
kembali
pada
tahoen
1919 dengan soeatoe perdamaian jg
diseboet orang Perdjandjian Versailles.
Bangsa

— TJATETAN

Senen |i1

,politik”.

di Kp. dalam tahoenj.l., karena tidak memseorang bajar ioeran sebagai anggauta instituut iwa telah tewas karena kelaparan,
padahal kebanjakan anak-anak j
dari po- accountans.
|
tidak bersalah, sedang masih banjak
mengePena
pn.
s
djoega

ka didadanja laloe diobati seperloe-

: sekop Oon

engkoe

dalam bahasa

Kapal

"| pohon tsb. hingga ia memperoleh Ioeka

Afrika dan teroetam

di

Pertemoean dimoelai djam 8 malam.

' Djatoeh dari pohon nangka. “

nai oedjoeng

pidato

lakoekan

akan diadakan perajaan jang

Dipekarangan t. Djoenaidi
mi siboek Rawa (dekat melkerij) ada
bernama M. Ali telah djatoeh
jang
|hop nangka. Djatoehnja itoe

politie.

koe datoek Maharadjo Diradja, secretaris H.B. jang mengenai adat istiadat
Minnangkabau, pidato mana akan di-

ini goena menjaksikan perajaan pada malam itoe.
5

kelak ahli2 ilm'& sesoedah pe-

diloear tahoenja

voorzitter H.B,M.T.K.A.A.M.,

“Akan dikoendjoengi oleh toean Sajid

ilang satoe per satoe,.
ang :hanja didahoeloei deFahoen
ini Seradjaan Albania.

soe-

Pertemoean
Moeslihin kota ini akan
mengadakan
pertemoean di Kroekoet
Tengah
61, dengan memperdengar-

oe-

malam

dgn.

Keroekoet 61
-Pada hari Djoem'at malam

an tidak hanja jang ada di “Ali Alhabsji dan memberi oendangan
tara, tetapi jang di Balkan poela kepada goeroe? dikota Betawi
nik

-pegawainja

Pidato Wakil Minangkabau

Djoem'at.tanggal 4 malam 5 Januari

ja mengikoet nasib Finland itoe.

terhadap

jang kedjam ini
dari jang memitoe.
Kekedja-

Dan jang seorang poela dengan memerentah beberapa koeli lainnja disoeroeh
antarkan
poelang dengan
naik taxi.
Tetapi jang diantarkan poelang ini
setibanja
diroemah nampak hebat
sakitnja sehingga saban-saban pingsan,
sebab
demikian oleh seorang
saudaranja malam tadi dirapportkan
pada politie.
Dengan rapport ini baroelah politie tahoe tentang terdjadinja penganiaja'an itoe. (Rep.)
apn

tentoenja
ketjoeali goena mentjoeDengan
“ini kiranja pembatja makkoepi
kekoerangan2 bahan2, poen
loem.
.tentoenja goena mengadakan perta2
et
lian jang lebih rapat lagi.
Perajaan besar di mesdjid Djamie.
Konon, Molotoff poen akan pergi
Kampoeng
Sawah
“ berkoendjoeng
ke Berlin, jang oleh
Djembatan
Lima.
orang
loear tindakan ini tentoenja"
Sebagaimana
telah - diketahoei,
tidak
dilakoekan hanja goena berbahwa akan diadakan perajaan besoeka-soeka atau mengingat baiknja
sar di Masdjid Djamie,
Kampoeng
'perhoeboengan, karena perkoendjoeSawah Djembatan Lima, Betawi.
- ngan seroepa itoe boekan pada wakPada tiap-tiap malam Djoem'at, ha| toenja, tetapi tentoenja goena me- bis sembahjang magrib hingga 'isja
-remboek tertjiptanja pekerdjaan ber dirajakan dengan membatja istigfar
. sama goena mengatoer soe'al negeri100 dan selawat 100 serta tahlil 100,
“negeri dioetara. .
dihadiahkan pahlanja kepada oem. “Demikianlah, maka terang bahwa
mat
eemoemnja dan kepada orang
pada sa'at ini Finland sesoenggoeh- jang membantoe kebadjikan derma
nja boekan mendjadi poesat rasa ka- masdjid itoe choesoesnja.
hn orang, tetapi poesat melakoekan
Kemoedian daripada itoe telah di“moeslihat negeri-negeri jang sedang
iringi poela dengan sembajang gho. berperang itoe.
ik bagi sekalian oemmat Islam jang
—
Djadi: Finland poen sesoenggoehtelah meninggal doenia.
“nja Kalau ia hilang kemerdekaannja,
Maka berhoeboeng dengan telah se

boekan koerban nafsoe angkara moer

Belanda, sehingga
awak dirawat di

nah ia ditoentoet dimoeka hakim dan

diseboet

Kober

soeng-

dihoekoem denda karena kedjamnja
Rebo j.l. seorang koeli entah sebab
apa, dianiaja sehingga pingsan. Seorang kawannja jang tahoe ini penganiaja'an tjoba memisah, tapi latjoer
koeli jang seorang ini dipoekoelnja
poela dengan besi sehingga berloemoeran darah dan pingsan djoega.
Setelah: kedjadian ini ditjobanja
soepaja perkara ini tidak diketahoei
oleh politie, tetapi dari sebab jang dianiaja lebih dahoeloe sangat pajah,
maoe tak maoce dikirimnja djoega ke

di Kober Mr. Cor-

melainkan

jang

dah
lama
diketahoei,
boekan
djarang koeli-koelinja telah di poekoel dan di aniaja, malahan telah per

dan Wijkmeesternja.

melainkan

penganiaja'an

kedjam, jang dilakoekan oleh

seorang werkbaas
doea koeli bangsa
C.B.Z.
Orang
Belanda
chabarnja familie
poenjai
bengkel.

1.

jang

(Antara).

Di seboeah bengkel
kepoenja'antoean Mesman di Kramat Rebo j.l.

soerat kabar ini hari Sabtoe

itoe,

dari

Lap

II.

berita

Ambtenaar

Belanda kedjam terhadap pegawainja.

nelis, djadi jang beroeroesan dalam hal
ini boekanlah wijkmeester Kober Ta-

“tidak koerang dari-200.000 orang-insinjoer dan technici Djerman (kata

diminta

menerima

—g—

Kampoeng

In-

Dari De Indische Spaarvereeniging.
Dari Indische Spaarvereeniging (Per
himpoenan Tjelengan Hindia) kita telah menerima kalender 1940 jang indah
dan terang tanggalannja, enak dilihat
oleh mata, goena perhiasan dinding da
lam roemah. Atas kiriman ini kita mengoetjapkan terima kasih.

1. Wiriaatmadja, Red. orgaan P.G.

Didalam

' kaoem technici goena menolong mem

:Havas)

Bendahari

Bendahari

Soerachman,

Dept. Ec..Zaken.

ialah kampoeng Baroe, jang sebetoelnja kampoeng Kebon Baroe.
la boekan dikoeboer di Kober Tanah

pertolongan

ekonomi

R.P

jang laloe kita moeatkan tentang Lematian orang jang bernama Konteng,
jang mendjadi
anggauta salah satoe
perkoempoelan, jang tidak boleh diantarkan oleh sanak saudaranja kekoeboer, berhoeboeng dengan masoeknja
ja djadi anggauta perkoempoelan tsb.

- “ketinggalan. Boekan memberi perto|
Jongan kepada Finland, tetapi dengan
bentoekan

K.S. Mihardja,

Sa'ad,

oleh dr. Arifin Hoofd

paganda pada dienst Volksgezondheid.
Soal
Pereconomian (Economische
aangelegenheden) dipimpin oleh Ir.

e.

R.E. Djajamihardja, Penoelis I.
Danoemihardja, Penoelis II.

“Dalam

Gerak pertolongan negeri sjarikat,
walaupoen
mereka
sendiri sedang
bertaroeng dengan berat, soedah nam
- pak gelagatnia. »
Sebaliknja Djerman tidak hendak

boeat

tidak

Nationale Com-

dische Arts voor Hygisnische Pro-

t: Atik Soeardi, Ketoea.
:
. RP. Prawira di Nata, Wakil-Ketoea.

''Noorwegen, terpaksa Djerman akan

poela kepada

dipimpin

P.G.I. harian.

Ansar,

hoofdred.

mentaren, Me
DRS
in
Soal Pendidikan Pemoeda (Jeugdopvoeding) dipimpin oleh Mr. R.
Hadi, ambtenaar dari Dept. O & E.
d. Soal Kesehatan Rakjat (Volksgez.)

bawah fni:

Oeroesan
Finland, bagi Djerman
,
adalah sama pentingnja dengan oe.
roesan lain-lain negeri sebelah oetara
itoe. Maka djika Inggeris dan Peran:
tjis dengan perboeatan jang njata 't
memberi bantoean kepada
Finland,
dan terang melaloei Zweden dan

“- bertopeng

Moh.

R.A.

c.

oentoek. dipilih lagi, berhoeboeng dengan kesehatan badannja, dan terpilih
oentoek gantinja jaitoet. R.P. Prawira di Nata.
2.
t. Dja'far,
“sebagai - wakil dari
Groepsbond P.G.A.S., oleh congresnja
dipoetoeskan haroes diganti oleh
t.
Danoemihardja.
Berhoeboeng dengan adanja pergan
tian itoe, maka pembahagian pekerdja
anpoen terpaksa diadakan peroebahan,
sehingga soesoenan Dag. Verbondsbes
tuur moelai 1 Januari 1940, seperti di

Dengan mempoenjai toedoehan seroepa itoe, maka Djerman memberi

kepada

t.

oleh

Soal Pers (Persaangelegenheden)
dipimpin «oleh Dr.. G.S.S.J. Ratulangie,

ada sedikit peroebahan, diantaranja ialah:

ngan poera-poera menolong, Inggeris
akan menaroeh pangkalan2 armada
disekitar .Zweden dan Noorwegen.
Soeaah barang tentoe perletakan
pangkalan itoe bisa meroepakan kepoengan poela bagi Djerman, dan sangat membahajakan Djerman.

mengoebah sikapnja
negeri itoe.
z

b.

soal
dari

anggota2 Dag. Verbondsbestuur P.G.I.

ja peperangan terdjadidi Finland
itoe. Maka djika soedah terdjadi, de-

jang

Abdoerachman, Mr. Cornelis.

Berhoeboeng
dengan
kepoetoesan
congresnja jbl. dikota Mataram, maka

pendja-

:
:
gaannja.
n, IngDjerma
an
perasa
Menoeroet
geris itoe memang sengadja, soepa-

ingat kepada Zweden.

wenbelangen) dipimpin

Rentjana itoe diterima dengan soeara boelat.
Rapat terboeka ditoetoep, kemoedian Gedelegeerden mengadakan rapat
oentoek membitjarakan rentjana boeat
mengoebah Kepoetoesan Radja tentang
peratoeran keroegian jang haroes dibajar oleh pegawai negeri jang meroegikan negeri (Aneta).

lain-lain

vrijwilligersnja, sedang

Studie-Commissie

berwadjib menjoesoen kiriman2 pidato, telah disoesoen sub-commissie' seperti dibawah ini:
a. Soal kepentingan kaoem Iboe (vrou

me- 'Mr.'Ketoea
C.C. van Helsdingen meminta bersendiri negeri itoe ta'dapat lama men-

'mentang oerat-sjarafnja goena

sub-com:

Soesoenan
mie

1940

ar

Ketoea Mr. J.A. Jonkman.

Finlahd

DAA bangsa

aa se ema

Rapat
Sanu

tgl.

Rebo,

hari

EP

9 malam

(pakai-

Raad van Justitie.

Selasa pagi Raad van Justitie Betawi
mendjatoehkan hoekoeman pendjara 3
boelan kepada t. Hoat Tjoen Tan, seorang saudagar kain, jang ditoedoeh

| na Sockan merk dagang.

kbadik

padam...

“Kerrden.

gear alan ear

mi

A

Studie Commissie P.P.R.K.

POM

EA 9—

-

yak

PI pertaroengan Finland-Roes
lan beloem djoega koendjoeng

—D0—

Gedele-

van

College

Nan

Tambahan pada Crisis uitvoer. ordonnantie.

Ak

Dewan Rakiat.

”

hari Minggoe P.P.H.M. telah

mengadakan rapat anggautanja dalam
rogangan kantoor Havenmeester di T.
Prioek.
,
Dalam rapat itoe dibitjarakan tentang nasib dan mengadakan kapitaalvorming.

Pa

KEGANDJILAN DOENIA.

Rapat pegawai Havenmeester.

Pada

3

College van Gedelegeerden dengan
tidak
mengadakan peroebahan telah
menerima rentjana ordonnantie goena
menambah

lebih

landjoet

Crisis

Uit-

voerordonnantie, hingga dengan. ini di

adakan

kemoengkinan

oentoek

membe

rikan izin goena memoenggoet retrubutie (pembajaran). .

'

SA ENESEN
A
-BN

SERA

27x

tidaknja padjak

oepah

itoe

tergantoeng kepada sikap Ta

an-Siswa.

Artinja

dari pehak Pe-

ntah koekoeh hadjatnja oentoek

ngenakan loonbelasting itoe terha

“dap pergoeroean kebangsaan tadi.
“Sedang dipehak Taman-Siswa, me
ngingat azas jang telah ditetapkan
sebeloem timboelnja ,,loonbelasting”
engan njata-njata nampak tiada per
bedaan antara boeroeh dan madjikan

Moeslimin

diseloeroeh

doe-

nia tentoenja sama ma'loem, bahwa Ra

dalam hoeboengan keloearganja, de-

dja jang

ngan jakin membela teroes djangan
sampai pendiriannja diperkosa.

kini bertachta di Keradjaan

Mesir ialah baginda King Faroek, poetera marhoem Baginda Foe'ad I.
Bilakah baginda itoe dinobatkan na-

Apakah kini kabarnja?

“ Dalam

Baginda Faroek.

Kaoem

ik tachta

perdjalanan ke Djawa Te-

keradjaan,

dan

disementara

tjabang

Taman-

ment yan Financi&n. Dengan pengha-

rapan
soepaja segala oeroesan Taman-Siswa berkenaan dengan soeal
loonbelasting itoe, pehak pemerentah
berhoeboengan langsoeng dengan pe
mimpinnja.
:

' Sampai disinilah kita ketahoei si-

-.—..

kap
dari
tjabang-tjabang TamarSiswa.
Sedang dari pehak Ki Hadjar Dewantara hingga saat ini beloem nampak satoe gelagat didalam tindakan
apa jang hendak diambil kelaknja.

Tetapi terang diwaktoe ini beliau be

rada dalam

kesiboekan.

Segala

tour-

. nee mengoendjoengi tjabang-tjabang
ditoenda. Poen djoega pekerdjaan se
hari-harinja jang tidak demikian
—.
penting, sementara dikesampingkan.
Permoesjawaratan
dengan pehak
i
jang berkepentingan
beroelang-oeJang diadakan.
Sama sekali tiada tanda-tanda da“ri beliau jang menegaskan pendirian

#

'“ Sikapnja jang penghabisan.
»
Hanja segenap tjabang

Taman-

“Siswa nampak siap-lengkap dengan
.penoeh kejakinan dan tebal keper“fjajaan bediri dibelakang pemimpin

a.

“— Hingga dalam keadaan ini, seloe- roeh Taman-Siswa jang melebihi 200

- “jabang banjaknja,
toe

alam

meroepakan

,,geconcentreerde kracht”,

sa-

jang

waktoe doeka ini beragam me

noedjoe keselamatan badan pangkoeannja. (M.G.)
:

Berita P.T.T.

Moelai 2 Jn. pengiriman? dan post
pakket2 jang berharga, ke Denemarken

.

—

karena sekarang filmnja soedah

lagi.

ran kekapal

Mesir ,,Alniel”, kemoedian

tentang kissah ketika beliau itoe dinobatkan mendjadi Radja Mesir. Tentara berkoeda, tentara beronta, tentara
djalan, tentara mobil, tank2-dan meri-

am2 sangat menta'djoebkan kita, sebab

tidak oebahnja dengan negeri militer
jang besar.
Disamping itoe jang sangat menarik, karena disitoe nampak
"poela para menteri Mesir.

Nahasj

Pasha

nampak berpedato,

demikian. poela ketoea parlemen, ja'ni Mahmoed Chalil Bey, serta tampak

poela roman moeka lain2 menteri serta oelama-oelama besar pada Al-Azhar.
Demikian gambaran singkat tentang pernobatan
ini, jang soedah tentoe lebih djelas bisa dipersaksikan di
Alhambra bioscoop, dan sebagai boek

:ti besarnja perhatian,

maka

sema-

lam. Alhambra kebandjiran penonton.
Voorstelling pertama
penoeh-sesak,
berdjedjal, dan voorstelling
kedoea
penonton datangnja bersoeara seper
ti hoedjan terdengar dari dalam, sehingga menjoekarkan penonton per-

Djoemlah harga jang

' Paspoort dibolehkan tidak mema

ada

di Indonesia, ja'ni di Betawi sedang di
poetar di bioscoop Alhambra, di Sawah Besar.
Disitoe terkisah Baginda Faroek dari
sedjak beliau masih mendjadi seorang
pandoe, perdjalanan
beliau ke negeri
Inggeris
disertai oepatjara penganta-

tama keloear.
Penonton
setinggi2nja tjoema sampai 200 kroon
tertarik oleh
Denemarken.
Moelia lagi
ia aer
.| hoof
anja,
dibolehkan

“

memang soedah mestinja demikian.
Tetapi sebaliknja, djika orang menjak
sikan tjara membawa djenazah Radja
Mesir marhoem, serta menjaksikan oepatjara pernobatan
Baginda Faroek,
terang ia akan
mempoenjai perasaan
lain terhadap Moeslimin oemoemnja.
Goena mengetahoei hal itoe moedah,

. kang Lajar”

sebanjak itoe ketjoeali
pernobatan Radja jang
Besar itoe, poen oleh
jaitoe tjerita

dimana

,,Di bela-

ditjeriterakan

kai visum
Belanda.
| tentang perdjalanan seorang penjaTerhitoeng dari 15 Nov. 1939 tidak nji radio jang moeda, dan penjanji
berlakoe lagi poetoesan2 jang ter- gadis jang indah-molek.

—”. -

.moeat dalam Staatsblad 1925 no. 444,

— Tjeriteranja sangat menarik hati,
”1926 No. 573, 1929, no. 464, 1931 no. -jang
hal demikian memang soedah

450 dan 1932 no 402, sepandjang ke- .moedah diterka lebih dahoeloe djika
terangan, bahwa paspoort2 jang di: oran NA
nama orang2 jang
“bolehkan oentoek masoek di Indone- memegang hoofdrolnja, jaitoe Abdul
“sia, jang diberikan oleh autoriteit2 gani Sayid dan Raga Abdoe,
negeri

Inggeris,

Djerman,

vorsten-

dom Lichtenstein, Mexico dan Zwit-

serland tidak diharoeskan

visum negeri Belanda,

E-

memakai

dengan per-

Gjandjian, tindakan itoe tidak me-

ngenai pemegang paspoort jang dibe

| rikan oleh autoriteit2 Nieuw-Zeeland
a jang dibebaskan dari pema| kaian visum tan
Belanda moelai

15 November 1939 ialah pendoedoek

bangsa

Nieuw Zeeland,

Djepang,

sepalland, Vaticaanstad dan Amerika
k
rikat.
:
Fa
BEA

Soeara gasidahnja menoesoek djan
toeng
teta

rasanja, tidak hanja merdoe
nak-lemak. —

ngan

tari Eropah

Poen

tari-tarinja tidak kalah de-

iboe,

karena

kebanjakan

kaoem

jang

soeka,

ma'loem

tidak

Demikianlah,

maka

mem-

kitapoen

la,

sa-

MM

Toean Oey Tiang Tjoei.

menge-

nakan rok, ada jang sedang menge-

nakan kaos kakinja enzoovoort2.
& Mela, Hape

tahoen

maka

sk.

bahwa

kini

1941

,,Deli
ada

niatan

|

mendengar,

djakannja

di

Seberang

menoeroet

tentang

perentah

ngan

setelah

djiwa

njata

ini,

sampai

soal tsb.

memberikan

itoe.

Banjak

sebetoelnja

boesh

soedah

menerima

dermaan

goena

di sampaikan kepada orang jang ber
sengsara di Palestina seperti
jang
terseboet di bawah ini.
Dari
H.B.
Nahdatoel-oelama di

moem soedah lama pegawai Brandweer mempoenjai perikatan jang di
pimpin oleh orang-orang jang bekernja di golongan itoe djoega. Dan
Soerabaja f 1369,73 wang mana di
koempoelan
terseboet
mempoenjai
kirimka
n kepada kami di tangan ke
afdeeling
begrafenis. Dengan tjara
toeanja toean H. Machfoed Shiddig
demikian kasnja ada doea.
dan inilah ada pendapatan moment
Dengan sangat ketjiwa ternjata da
actie
Mi'radje Radjabijah jang laloe
lam kalangan bestuurnja telah ada
inilah ada bedrag paling besar jang
jang melakoekan ketjoerangan. Oeang kas dari perkoempoelan itoe di- comite telah terima dari satoe perhimpoenan Islam di Indonesia.
makan rajap. Dibagian vak-vereeniDjoega dari comite di Soerabaja
ging kenjataan telah di gelapkan
berdjoemlah f 300.— lebih dan di- kami telah menerima Jj 868. ini adabagian begrafenisfonds disedot lebih lah pendapatan ceroenan dari pendoedoek di Soerabaja selama boelan
dari f 200.—
poeasa.
Penggelapan ini politie telah menPada tocan2 jang soedah mendertjampoeri,
dan telah di tangkap 'sema dan badan2 jang soedah beroesaorang Voorzitternja dari vak-vereeha mengoempoelkan dermaan tadi
niging itoe dan seorang Peningmeescomite
mengoetjapkan banjak teriter dari bagian Begrafenisfonds.
ma
kasi
moedah2han
Allah Ta'ala
(Rep.)
memberi belas jang berlipat ganda
AJ
. Lagi comite bisa kabarkan bahwa
Siapa ganti Prof. Hoesein
ini
hari 29-12-39 telah mengirim goeDjajadiningrat.
na di sampaikan kepada orang2 jang
bersengsara di Palestina dan dengan
Dalam
Raad
van In-

perantaraan jang moelia tocan

2

hamad

A.N.P. dari Den Haag mengabarkan,
bahwa
tentang pengisi lowongan
koersi prof Hoesein Djajadi-

Talit

Harb

Pasha

hari

£ 5600

Batavia-C.

—

Penjakit kantong.
Inilah penjakit jang haroes dibasmi,
karena meroegikan kepada kita dan orang lain.
|
5
Ditanah
lapang P. Baroe, djika orang? sedang bermain bola, anak? ki-

CINEMA ORION
The Kound ef

Beberapa hari berselang seorang ber

nama Seng Jam jang badjoenja digaritoengkan dipohon belakang doelpaal,
dompet dan rijbewijsnja telah moesnah
Dengan
segera dirapportkan kepada

politie.

Doea

hari berselang rijbewijs

-dapat diketemoekan tetapi dompetnja

dan lain2 soerat telah moesna.
Kapankah
:
anpenjakit iniTgterbasmi?
Tjaboetan oendang2.

onnantie)

tidak didjalankan lagi

ea

ba abi

ii aM

LAM

GLODOK.
Baskerviles.

Dari Ankara

dikabarkan

oleh

Havas,

bahwa kemaren sore djam 2.15 disebelah . barat Erzindjan dirasa gempa
boemi
jang hebat.
Tetapi tidak ada
koerbannja.
Poen . djoega
pada djam 4.20 di
Tchankere dirasa gempa.
Dari Istamboel dikabarkan oleh Havas, bahwa karena gempa boemi jang
kemaren
itoe maka didapat 200 roemah jang roesak.
Dan dengan adanja
gempa boemi jang baroe lagi didapat
97 .roemah jang hantjoer dan 67 roesak.
:
NEDERLAND.
Nederland — Inggeris.
Den
Haag, Rebo (A.NP):
Hari ini telah menoedjoe Londen de
legasi perdagangan Nederland oentoek
mengadakan
permoesjawaratan
dengan Inggeris. Delegasi itoe antaranja
terdiri dari Hart, Lamping,

Nikkels dan

Beelaerts van Blockland. Pimpinan akan dipegang oleh gezant di Londen,
PERANTIJIS.
Makloemat Perantjis.
Paris, Rebo (Reuter):
Makloemat pagi menjatakan
nja betita penting.

tiada-

AMERIKA.

Tan

Roosevelt memboeka soearanja.
Washington
Rebo (Reuter)
Dalam pidatonja jang diadakan da-

lam sidang baroe dari Kongres, Roose

velt memperingati, bahwa Amerika tidak akan tinggal diam sebagai negeri
merdeka dan jang bahagia, sedang diloearnja keadaban, perdagangan, koeltoer dan
kemanoesiaan diroesak-roesak.
»Kita

tidak oesah

toeroet dalam

pe-

perangan, tetapi sedikitnja haroes berdjoeang dengan negeri2 lainnja oentoek mengedjar perdamaian, dan jang

|

dapat meringankan

ing

TOERKI.

Milaan, Rebo (Tr.-Ocean):
. Menoeroet telegram jang diterima ha
ri ini oleh ,,Corriere della Sera” dari

Istamboel,

bandjir
sebelah

-banjaknja

koerban

beban bagi selgt
2

roeh doenia.
Dan dengan itoeg
memberi
pertolongan kepadass gsa
bahwa
sendiri.
'Haroes diperhati
djika perdagangan doernj

| Bandjir besar di Toerki.

karena

di Toerki barat itoe didaerah
timoer dari laoetan Marmora

»

di

Kesempatan

baik

Djika

ramboet di

digoentip:

Electrischcoiffeur,,Dany"
i

,

ai

Ge

na

T

Aa
Batavia.

AJA masih TI TAP, ssdarg perabotnja serba
m
BA

ki

BESAR.

sama sekali diroesak.

Moe-

Soematera, Borneo dan Timoet Borneo.
desai jasa,

the

BESAR.

ditaksir kl. 1000 orang.
Didaerah ini
ada 400
roemah jang diroesak..
Di
Brussa airnja beloem hilang. Peterna
kan di Karatsja
Bey jang termashoer

hingga boekan satoe kali doea kali sa-

Tana

SAWAH
Curtain.

the

MANGGA
Sorga Iblis.

roemoen melihat. Tetapi diantara me
reka ada jang pandjang tangannja, se-

:

Tontoran

THALIA

ra oemoer 10-13 tahoen, soeka berke-

didekatnja.

touring

1
Dick Tracy Returns.

29 December 1939.
Atas nama Comite
A. M. Bahasiean Voorzitter.
Ahmad B. Afitf Pennengmeester
A. O. Harharah Secretaris:

——

Chrysler

RIALTO

di Messir

£ 519752,13.

mobl

ALHAMBRA
Behind

dengan Escompto-cegue No. 82-1370.

pai kini masih beloem ada poetoesan
nja, jang tidak lama lagi akan menjoesoel.

perioe

masih bagues, dan banjak

Kabar

besarnja £ 400 — f 2964:
Pengiriman jang soedah di wartaer £ 3200 — f 2878813.
joemlah pengiriman sehingga ini

sam-

jang

lagi.

kini jang mengenai

Comite Penolong Kesengsaraan Bangsa Arab Palestina.
Dengan ini comite bisa kabarkan

Sebagai telah di ketahoei oleh"oe-

"jang

soedah

(Aneta).

barang2

closets,t ozijnen, kasso's, balok?
dari kajoe djati, pintoe, djendela,
ge.te.g,
sirap
plaat2
dari eterviet, glas in Icod. se-

sug-

—0O—

Simaa

Jacatrawes

seperti
misalnja
berbsgai2
tegels dari cement, urnvirs,

hal ini, bahwa

bertoempoek2 pekerdjaannja berhoeboeng dengan keadaan internasional,
hingga direktoer Dept. Economische
Zaken (didalam pekerdjaannja dimasoekkan djoega statistiek dan volkstelling)
memang
tidak pada tempatnja,
kalau
kalangan B. B. diserahi pekerdjaan ini kembali jang
baroe dan berat. Olehnja dinasehat:nja, oentoek melihat doeloe kcadaannja.
Selandjoetnja tidak ada oesoel js

Penggelapan dalam perkoempoelan
pegawai Brandweer.

(Aannemer)

| :

roemah,

perhitoengan

M

toean

akan

dilakoekan

Ff

| LAH. CH. PATTIPILOHY

gestie2 jang dimadjoekan.
Fihak B.B. jang mempoenjai banjak pekerdjaan dalam hal perhitoe-

:

dja, orang2 jang bermain bola, kantong
nja mendjadi kosong, karena badjoenja
digantoengkan
dipohon
atau sepeda

hormat

pekerdjaan ini akan ditoenda 9 boelan lamanja, sedang dalam waktoe
itoe diselidiki, apa jang akan diker-

Maskapai
Kian Gwan di Asemka
Batavia Kota, telah dapat diketahoei
terdjadi penggelapan besar jang di
lakoekan oleh seorang klerknja bang
sa Tionghoa, sehingga berdjoemlah
hampir f 5000,—.
Penggelapan ini dilakoekan dengan
djalan speculatie pendjoealan goela,
Jang telah dapat diketahoei ada 400
lebih bal goela dan terdjoeal sedang
ceangnja tidak di stortkan.
Politie
jang
diberikan
tahoe
kedjadian ini Selasa sore telah melakoekan penggeledahan dan penangkapan
klerk itoe di Drossaersweg

van Indie,

|

Djoem'at

tahoen 1941 itoe akan dibatasi sadja
sampai Djawa dan
Madoera sadja,

keterangan

Penggelapan besar.

Raad

,Waktoe

6 Januari
memeriksa:

. . djam 9—12
Didalam werkplaats jang ter-

perhitoengan

jang akan menjoesoel.
Selandjoetnja Aneta

SIAK

dalam

Lelang pada hari Sabtoe

(volkstelling),

Crt.”

diterima tjoema jang

(dekat pedjigalan babi Gem.)
Dari
satoe
partij meubilsir,
barasg2 keperloean membikin

sedang
Tentang
penahanan
toean
Oey
Tiang Tjoei onder-directeur dagblad
Hong Po berhoeboeng di toedoeh
tjampoer dalam. perkara pembatjokan toean Injo Beng Hoat,
HoofdRedacteur
Keng Po, kini dapat diberitakan
bahwa toean Oey Tiang
Tjoei telah di merdikakan. (Rep.)

ningrat

berpengalaman sadja. Jang

JOHN PRYCE & CO.

Djiwa.

sih ada. Djanganlah dilengahkan.

die?

soedah

84, Bat. C.—

Djawa
dan Madoera
doeloe.
Berhoeboeng dengan penoendaan
perhitoengan djiwa rakjat Indonesia

sampai

speciaal boeat

Jang

beloem pandai, tidak perloe melamar.
- Adres : POLYPHOTO, Pasar Baroe

Tentang penoendaan perhitoengan

dan senantiasa rakjat Mesir bertereak ,,hidoep Radja Faroek, hidoep!”
Kesempatan mempersaksikan ma-

(Rep.)

gampang

retoucheer

foto's.

—0—

ketika di Mesir ada pernobatan

02
Dengan ' beslit goepernemen moelai
. Dan sangat adjaib ialah kedjadian Januari 1940 boeat 1 tahoen lamanja
kedjadian dibelakang lajar, ditempat sebagian dari oendang2 oentoek meorang Mo. technik tje
to- -mocat orang oleh autobus2 openbaar
nil, dan dalam kamtr2 tempat pema- Aa
id 7 dari Wegverkeersorsedang

orang jang melihat

Toekang

ngeri, karena keherenan orang terbang dioedara.
Film jang nanti malam dipoetar di
Cinema Orion itoe dimainkan oleh
George Brent, Olivia de Havilland,
John Paine dengan dibantoe oleh
lain-lain bintang jang ternama.
Tidak oesah kita toetoerkan disini
lebih pandjang tentang kebagoesan
film ini.

iboe:

ngat memoedjikannja, dan penonton
penonton jang beloem mempersaksikan film ini, djika mendengar tentoe
merasa ketjewa djika tidak mempersaksikan sendiri kelak. Asjiknja poe-

dengan ghorigirls

jang

sampai

sedikit

-kaoem iboe jang ingin sangat
persaksikan”.

DITJARI

Dimana kita bisa mempersaksikan
ini? Tidak lain dan tidak boekan ialah di Cinema Orion di Betawi, jai:
toe film jang paling seram dan hebat

digini masih banjak jang tidak soeka
berdjedjal, ketjoeali dikelas loge atau sedikitnja kelas 1, sedang djika
dimainkan
sepesial,
tentoe banjak

jang lengkap, berpakaian seperti di
opera2 Amerika.” |.

in berhias. Ada

Melihat penerbangan jang loear biasa.

terdjadi salah paham, terdjadi salah
sangka, bersoengoet2 selaloe, tetapi
achirnja djadi djoega.
Desas-desoes orang begini: ,,Alang
kah baiknja djika film ini dimainkan
“sebagai Matince djoega boeat kaoem

bagaimana

tjara pernobatan
dinegeri Islam jang
berkemadjoean itoe?
Siswa kita perloekan mentjari keteMoengkin, bahwa hingga pada sa'at
» rangan.
ini tidak banjak jang dengar, apalagi
2.
Dengan singkat dapat diberitakan,
jang tahoe.
"bahwa
tidak semoea Taman-Siswa
Barangkali banjak djoega jang memendapat loonlijst jang haroes diisi.
ngira, bahwa pernobatan Radja Moes-—
Ada jang telah menerimanja, tetaini terdjadi dengan biasa sadja, ka
pi tidak mempoenjai hak oentoek me- lim
rena berita2
tentang hal: itoe sangat
“ngisinja.
Dan tjabang? jang be-:
sedikit dan amat singkat jang tiba keloem menerima lijst itoe masih sa- nari.
dja selaloe tinggal tenang. .
Poen tentang wafatnja Marhoem BaBetapakah sikap tjabang-tjabang
ginda Foe'ad, orang Islam di Indoneterhadap penagihan itoe?
sia hanja mendapat berita singkat dan
Dalam Rapat Besarnja jg. baroe la
tidak djelas.
4
loe, sekali ini Taman-Siswa memberi
Padahal djika orang memboektikan,
kekoeasaan diktatuur kepada Pemim
terang laloe mendapat kejakinan, bahpinnja, Ki Hadjar Dewantara.
wa segala
oepatjara itoe tidak kalah
Boekan lagi Madjelis Loehoer jang gemilangnja
dengan
lain-lain negeri
bertanggoeng djawab terhadap tja- jang dianggap paling madjoe dimoeka
bang-tjabang.
boemi ini.
Melainkan
dalam
keadaan jang
Lagi poela soesoenan Pemerintahan
kritis ini, Ki Hadjar Dewantara di- Mesir serrantiasa
mendjadi perhatian
pikoelkan
kewadjiban
oentoek de- besar diantara kaoem Moeslimin
sengan arif dan bidjaksana mentjari
'oemoemnja.
djalan jang tertib dan damai. MeKaoem - Moeslimin
istimewa
-senoedjoe keselamatan
kaloearganja
kali di Indonesia, djika hanja menengok
jang tersebar diseloeroeh Indonesia.
kepada keadaan diri sendiri, terang ma
Segenap lijst, djika telah diterima
kin lama makin tjemas, karena.
tidak
oleh tjabang-tjabang
Taman-Siswa
ada gemilangnja, tidak ada kebesarandikirimnja kembali kepada Departenja,seakan-akan dinegeri Moeslimin

“Lngah,

atjapkali

KA

'atau

merpati,

Sekaki

3

doea

UJAN

pehak

boleh dikata, didjalankan

ta
L

3

peratoeran lada

dengan kapok.
Oesoel
oentoek menjamakan peratoeran lada dengan peratoeran
jang
mengenai
kapok, jang datangnja dari
resident Lampong, kini masih dalam pe
njelidikan Departement van Economische Zaken.
:
Bermatjam2 kesoekaran jang praktis
dalam hal 'ini dalam penjelidikan. Ten
tang hasil jang paling achir jang mengenai soal ini masih beloem bisa diberikan waktoe ini. (Aneta).

n koeat goena mem
rian nja.

menjamakan

oemoemnja

Wap

Oesoel

didjalankan terhadap Tamanal

an

(| Mjeriteranja sendiri ialah seperti

Sableikkihsa

entah dan Taman-Siswa. Hing
'beloem dapat djoega padjak
eroehnja. Kedoea

1940 goena dipasang didin-

ding dgn. seboetan pasar dan hari?
jang dirajakan dengan terang.
Terima kasih.

Mera

sekat ahem.

kalender

i

sampai tjoekoep oemoem mei adanja kesoekfran antara

nap

OS)

ia

“ Telah
e

-

,,Sedio Tomo” kita menerima

Len

3

— Dari Sedio Tomo.

N

“2

deru
SAT ma

EA

.

Dari

TNENANa MAMA

dia

NAN

i

8

“Tim

(Andjiog dari Baskerv Iles)

(MESIR
pe

nisa

RICHARD GREENF—BASIL

,GAGAK

Njanji,

—

| Bitjara,

TAIN
THEang CUR
BEHIND
lajar)
(Di belak
20
dergan ABDULGANI SAYID — RAGA AFDOU
Anak-anak

boleh nonton.

|

N

|

RIALTO BIOSCOOP |
Batavi

-

7

h

Saptoe

5,

Kemis 4, Djoemahat

Jan.

.

sENEN

doedoek

Atas

permiotahan

orang

Besar

banjak

#3

bea

terdoega.

KABAR

pertoendjoe-

PENTING !

IBLIS
Moelai

besok malem

)

Ca

Ab

&

WESTERN

BAROE

film

perang

doenia jarg pertama:

KABAR

OUIET

on the

FRONT"

PENTING!

PERLOE

Penonton soepaja djangan sampe meniesl!!!
Film .PERDJALANAN KA TANA SOETJ:" 1 film jang moesti dihhat
oleh se nosa Kaoem Moeslimin teroetama di ini waktoe. Liat
pezimana tjantiknja keadaan di negri M-kka dan Medina,
pcnoe dengen jemandangan jang indah.

BENDAHAN Bila Njonja dan Nonaingin

| YARGANIS monster Bedak Dewa, soe1 bamorros da tentoe bisa dapet j de2) BOEAT SATOE

KETJANTIKAN
perloe dengan. pera-

perijoema

ngan

watan!

Ha

:

Oost

Molenvliet

biradn.

BATAVIA-CENTRUM.
Telf. No. 1019 Bat.

@ HARGA JANG LAIN PER BLIK F 030 EN FO.10

K

A

tag

5.

B

Oo

E

seLrP.P Bs
membri kegembiraan

K

ifoe!

kiciman

eiket2

Pn
boekoe iang baksl terbt
Virgias No 5 sekarang tirggal sed kits
Boekoe ,,Penghiboer
boeat dapatken itce boekoe, harap langganan2 lekas kirim 3 -stuk
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no

dan kita ada sedia matjam'
boekoe dengan harga speciaal.

itoe boekoe

Dalem

No 6 aken lebia banjak terdapet phote/nja orang2 ternama dan gambar2 diri roepa2 vorm mosk3, idosrg, morlort, koeping dan lae-2
sekarang
anggota di moeka. Siapa ingin dapet itoe boekor, dari
Badik

Bedak

penjakit

jang

Virgin

Virgin
moeka

di

harga'ja

N»

1. Harga dioea!

ver

lekas

1 doos No

psr

1 boekoe

tjoba

Bed ik

pake

stuks etiket

3

50 cents.

Lelaki. Pembeda2

bozat

Speciaal

harses

jalah

toekarannja

bocat

etiket etiket

kirim

boleh
doos

jang banjak
ea

Virgia Speciaal.

Ulik: kirim oewang

3 tjsema f 040

lebih docloef 0,4” itoe bedak aken dikirim postzegel 4 cents bisa
$
dapet 1 pak mensternja bocat diboektiken,
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Handel
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Diseloeroeh
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3 Lot renlah
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DJAMOE

DJAWA

jang symphatiek

jang asli, soe'j' dan

“ia,

mandjoer,

penoentocn

s@hat- koeat dan

fjantik! Jang

soedah

men-

apat bawak soerat2 poedjian dari orang2 jang ternama, sebab chasiatnja jang octama |
eebciek Djan oe Fador Esicr satoc2rja jirg ternama dan terbesar dselueroeh Djiwa Barat.
PKn
INgpoep compk et diri segala ma'j m Djmoe2 goena memelihara kesehatan dan mengobati matjam2 penjakits jang boeat pemakan
anna
: Sr
.
Kran
Kata amat Merceaskan, dan boeat satudagar past: mengoentoengkan.
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Ng
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|

Tel. 1981 Wi.

:
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Batavia - Centrum

Fa
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& Co.

Kantuor & Fabriek,
Tjidengweg West No. 2 &No3,

2

:

Tanah Abong Hewvel 12-14 Batovia.C.

JI

PENOETOEPAN POST.

SOERAKARTA.

Ke Bali. :
Djoem'at 29 Dec. dengan Kaitm boe
at Soerabaja dan Denpasar (Bali).

Pemb. M, menoelis:
R,

Moetasi Prijaji B.B.
Ng. Wignjosoekojo
assistent-

Pengambilan
penghabisan soer
aangeteekend Kemis djam 6 sore dan
B.B., sebagai gantinja, jalah R. Ng. | soerat2 biasa Dioem'at djam 6 pagi.
Darmoloekito a.w. di Boeloe. R. Ng.
Ke Borneo Timoer.
Tjokropranoto secretaris kaboepaten

wodono di Serengan di kerdjakan di |
kantor kapatian bagian departement

dan

Prof.

Kemal

“Tanah Seberang

I' sikh M.

Islam

Otor

i at

C. P. Wolff|

| schoemaker, katja 8 dan 9).

Maka ta' oesah mengherankan

MEDAN.

ki-

eka

Ta meradjalela

kedholiman, Bea

jang selaloe mem-

pemabokan

jai di Europa (Lihatlah We-Wereldredding, katja 9).
Djoega Ds Buddeberg telah ikoet

..menangis She AREA

HS

MANA
INA

Saja benar2 fa-

Boekan main banjaknja

“ propaganda igama Nasarani di Eu—.ropa itoe seolah? tawarlah agaknja.

pon

Hanja

boekoe2

jang dikarangnja oleh bangsa Europa.itoe sebagai boeah dari penjelidikan jang teliti itoe, jang pada masa

(student2) kita choesoesan dan oleh
kaoem intellect kita oemoemnja
seMaka tida djoega 'kan mengheranbagai djalan jg. setjepat2nja akan mekan kita, apabila Zending dan Missie| ngenal igamanja (Islam). Makloemlah
| itoe, jang ampir2 ta? lakoe lagi di. bangsa kita jang terpeladjar itoe me
ep Europanja, lari datang ke ne- |
mang soedah lama dan djaoeh terdi- geri-negeri lain jang misih bersih|
'diknja
di dalam ilmoe dan bahasa
dari pada sifat2 antichrist itoe, atau|
Barat. Biarlah ,,boeat sementara wak

dengan
perkataan lain: ke negeri2 ' toe ini kaoem kita jang terpeladjar
. Jain jang masih bodoh akan kritikan2 Titoe
y,
memakan kentang doeloe, sebe“atas diri igama Nasarani itoe.

| loem mereka itoe mampoe dan dapat
mengetam padi jang ditanam olehMissie
itoe ke negeri2 Islam telah
nja sendiri, ,,(Perkataan ini di oedjoega
timboel socatoe sebab. akan
tjapkan oleh H. A. Salim pada Congmenjelidiki igama Islam dengan se- res Jong Islamieten Bond jang ke 4
“penoeh2 dan sedjaoeh2nja, agar soe

Maka dengan larinja Zending dan

di Bandoeng) dengan kita dbakan,
paja lebih moedahlah mereka akan 'moedah-moedahan
mereka
pada
menggantikan agama Islam itoe de- achirnja nanti akan djoega menjeli-

Giki igama Islam dengan bahasa A-

5 Hal penjelidikannja igama Islam didoe | rabnja.
Hal penjelidikan
nia Barat.

teliti

. dah djoegalah di faham orang, bah-

—...wa

penjelidikan

“ soedah

lebih

dahoeloe

: sebab2nja maka

di tentoekan

tieus). Teroetama sekali jang di am:
oleh mereka

itoe ialah

adat:

atau kelakoean2 dari orang2 Islam |
jang bersalahan, karena hal ini

| pat

dipakai

oleh mereka mendjad

| sendjatanja akan meroegikan igam
|. dan bangsa Islam. Lai
' demikian
maka
mereka

|.

karena

sebab2 akan penjelidikan
Tn jang teliti itoe.

itoe tidak dapat di

tjara jan
— sajan,

sekali- ta'. dapat memisahkan an
adjaran Islam dengan adat dan
oean orang2 jang Mn pem
Nae

ia

.

En

. Kemal C.P. Wolff
goeroe tinggi di T.H.S.
takan:
rapa besar ertinja
kepada doenia Barat
di

1:

insafi orang, malah

pan

:2

pat

ug, merdeka,

maka

berarti ketjiwa

tentang

har-

hak dan kewadjiban ra'jat diperloe-

askan seharoesnja, Djika sewaktoewaktoe ada pembagian Coupon dilain
boelan diminta dengan langsoeng diberikan kepada ra'jat agar ra'jat da
pat loeas menerima dan mendjoeal
Couponmja dengan tidak memandang
walaupoen
harganja
moerah atau
mahal. —Telah doea kali dengan ini:
pembagian Coupon memakan tempo

Kapal

Djerman

pertemoean

memperingati

Parindra,

ketika

Perhoeboengan

Dec.

wanan,

maka

bagian2

dari

kan

pal
itoe ditanggalkan, soepaja
dapat berlajar keloear (Aneta).

keperloean

roemah-tangga

dan

djoega memerdekakan pe-

itoe,

peremposan,

1935,

wakiinja

beberapa

per-

nimpoenan dan wakil pers.

Setelah diadakan

@oer'an, maka

pembatjaan

Al-.

di boeka oleh tocan R. Hadisoenarto
sebagi ketoea, jang selainnja mengatoerkan
terima
“kasih dan selamat

datang, djoega- menerangkan, bahwa...
atas titahnja konggeres Moenamadijah di Medan, pada malam ini Pemve-

da
#Moehammadijah
dimana-mana
tempat dari seloeroeh Indonesia sama mengadakan rapat-oemoem bersama-sama

waktoenja.

Dalam rapat ini ada berpidato ten
tang

pergerakan

pemoeda

Moeslimin

oleh toean R. Soerono Wirohardjono
hopdaktoer dari minggoean
,,Adil”,
tentang
kesedaran kaoem pemoeda
“dan pemoedi oleh toean R. Asnawi
Hadisiswojo goeroe igama Islam pada Holl. Ini. kweekschool Moehamma
dijah dan tentang kewadjibannja kaoem
mad

pemoeda oleh mr. R. MoehamDaljono ambtenar-hakim dalam

rijk Mangkoenagaran. Dengan oetjapan alfatechah bersama-sama, maka
djam 11 malam rapat
ak
dengan

selamat.

(,,M”)

Keraton persdienst.
Atas titahnja Seri Soenan, maka
dalam
keraton telah diadakan
persdienst, jang dikerdjakan oleh toeantoean mr. B.K.P.H.
Djojokoesoemo

Perloe kita terangkan disini, “bahwa B.K.P.H. Koesoemojoedo berkenan
memberi sokongan oeang, sedang mr. B.K.P.H.
Djojokoesoemo
memberi
karangan boenga, sebagai
tanda sympathie kepada pergerakan
kebangsaan.

ketoea, mr. R. M. T. Oemar Said Tirtodiningrat wakil-ketoea, mr R.M

Ng. Alie Affandi Sastroatmodjo pe
noelis, R. Ng. Handjojo Prodjohoe
koro dan R. Ng. Soedjono Sastro
mito

anggota.

PALEMBANG.

ja. Lagi poela boekan
. 2
boekoe2 Islam di
sekarang ini tetap ter-

ng ingin me
Nagan boe-

Jang

batoe

bara oleh

paling

sekali

Pada penghabisan boelan December

1939 B.A.M. telah mentjatat pembikinan tahoenan
631.663

ton.

dari

an fbittan di
(katakan me

DJOKJAKARTA

pembikinan B.A.M. sendiri,

MOELAI

3
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— BANDOENG: Inspecteur:
1

Didistrik Moesoek daerah Bojolali

CHERIBON : Th Inspec

|telah diketemoekan barang2 koeno.
1 Fantara mana bargearg, Aa mpaa dari
. peroengg Oe

f

djaksan

Telf. W. 5290

Barang2 ters eboet soedah di |kan kepada jang berwadjib
|
oen | ah AGENTSOH aa
1

SA

Y

Pe

No.

46 Pav.

DJOERI SOERJOATMODJO

Barang? itoe tertanam didapat di |

sk dikirim kepada oudheidkundige
nat, (Aneta).
An

PAT: »

BA

GONDOKOESOEMO
R.P.$
| Teja 403. Nassaulaan No.65
MARDJO,

kebon kopi dari onderneming Baros|

| serai

:

Ta

ja | BOJOLALI |

| Lea
tam

1912

LEVENSVERZEKERINGEN
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RB

3

Z.H.K.G.P. A.A. MANGKOENAGOBO VIL

Beschermheer :

Djoemlah ini boekan fe-|

.Djawa

Levensverzekering Maatschappij

»BOEMI:POETERA'

!

batoe bara sedjoemlah

(Aneta).

1,

Onderlinge

B.A.M.

banjak

C1

Sookatoemi:

.

djam 8,15 sore rapat

jasa

Pembikinan

2

biprojo, jang di hadliri oleh koerang
lebih 500 orang, di antaranja sebagian-besar terdiri dari kaoem pemoeda, djoega beberapa kaoem pemoeda

tional.

tidak

,,Dem

Soerakarta telah mengaaakan rapatoemoem, bertempat di societeit Ha-

Djam 11 malam pertemoean ditoetoep, dengan mengidarkan tjelengan,
oentoek meminta oeang derma, jang
pendapatannja bagi keperloean Na-

ka-

kapal

beberapa oesoel, jang akan dibitjarakan dalam konggeres Parindra besoek hari liboeran Pinksteren di Ka- :
limantan.
Rapat Pemoeda Moehamimadijah.
Malam-Senin tanggal 31 Dec. '39
mengadap 1 Jan. '40 ini pergerakan
Pemoeda
Moehammadijah
tjabang

hormat dengan berdiri.

perla-

mesin

dengan

Anggota Parindra meneroeskan ra
pat-tertoetoep, oentoek membitjara-

hari-berdiri25

1

6 Jan. dengan Knilm boeat -

po” jang
berangkat 3 Jan dari Tandjoeng-Prioek.
Pengambilan
penghabisan
soerat2
aangeteekend
Djoem'at djam 6 safe :
dan soerat2
biasa Sabtoe.djam 7.15
pagi.
|
Ke Asia.
Sabtoe 6 Jan. dengan kapal ,,Op ten
Noort” boeah Singapore (Straits), Asia,
ketjoeali
Djepang,
Philippina,
Tiongkok, Amerika Barat, Afrika, ketjoeali Afrika Selatan dan Timoer, Ban
ka, Riouw, Palembang, Djambi,
Soematera Timoer, Tapanoeli dan Atjeh.
Pengambilan
penghabisan
soerat2
aangeteekend djam 1.30 siang dan soe
rat? biasa djam 2 siang.

jalah bersatoenja almarhoem ,,Persatoean Bangsa Indonesia” dengan
almarhoem ,,Boedi Oetomo”.
s Pasoekan pemoeda Soerjawirawan
masoek di tengah-tengah
pendopo,
oentoek melakoekan oepatjara pengibaran bendera-partai (hidjau-merahpoetih)
jang diatasnja telah berkibar bendera-persatoean (merah-poetih), dengan njanjian-kebangsaan lagoe Indonesia-Raya, sedang semoea
jang berhadlir sama menghormat dengan berdiri.

,,Wuppertal”, jang

kaptennja oentoek mengadakan

Hen

tidak b

nja

kini ada ' didalam pelaboehan Emma
(Padang), atas perentah firma Inggeris, telah diikat dengan baik2.
Poen
dilakoekan pendjagaan jang keras” oleh seorang Inspektoer, seorang hoofd
agent dan posthuiskommandant, bersa
ma 11 orang agent polisi.
Berhoeboeng
ada pertjobaan dari

agama
tak ,.

hoei orang dengan

Maksoed

oentoek

Se

Palembang, Djambi, Soematera Barat
dan Timoer, Tapanoeli dan Atjeh.
f

PADANG.

hoennja
1

Sabtoe

Mr, R. P. Singgih laloe dipersilahkan berpidato, oentoek menjatakan
hampir 2 hari 2 malam, aneh soengtjita-tjitanja
Parindra.
Meskipoen
goeh. Tapi kita jakin dan pertjaja
oesaha persatoean itoe selaloe gagal,
tentoe pihak atasan tidak akan mem
tetapi dengan Gapi dan kongres Rabiarkan
perboeatan jang semoestijat Indonesia di Djakarta baroe-baroe
nja memang akan lenjap sendirinja.
| ini beliau berkejakinan, bahwa oesaeraiauran
ha ini akan berhatsil dan langsoeng.
Sesoedah pidato itoe, laloe diadakan ,selamatan” jang pakai oetjaKapal Djerman didjaga dengan keras.
pan do'a setjara modern, jalah dalam
Apa.
pie resa
Tarip
bahasa
Indonesia.
Selama itoe se(Eri Ss.
moea
jang berhadlir djoega meng-

tetapi djoega djoemlah jang paling ting
gi jang dapat ditjapai oleh msskanai2
batoe bara di Indonesia dalam tiap ta-

ada

jowasono.

Balikpa-

mereka

in dan pendapatannja dengan

4

ra jat.—

tapi
ganja moerah atau mahalnja,
jang mendjadi kepentingan soepaja

di Europa itoe adalah

jang merdeka, bertinggal di

kepada

Bandjermasin,

dan Tarakan.

Pengambilan
penghabisan soerat2
aangeteekend djam 1.45 siang dan soerat2 biasa djam 1.55 siang.
Ke Soematera.

Malam
peringatan Parindra.
Malam-Saptoe 29-30 Dec. j.l. Parindra tjabang Soerakarta telah mengadakan
malam-pertemoean,
bertempat di Habiprojo (Solo), jang selainnja di hadliri oleh sebagian besar
dari
anggotanja,
djoega dihadliri
oleh
wakilnja beberapa perhimpoenan jang dioendang.
Djam 9 sore pertemoean diboeka
oleh ketoea toean M. Soetedjo Wir-

teroetama bangsa

Tionghoa Couponnja langsoeng diberikan kepada tiap-tiap jang wadjib
menerima. — Kembali kepada pokok
kata jang dimaksoedkan, pada bebe
irapa tahoen jang silam hak ra'jat
masih loeas berarti Coupon langsoeng
diberikan kepada ra'jat, Tapi sekarang
sangat koerang memoeaskan
karena pehak ambtenaren telah toeroet tjampoer tangan beli Coupon.—
Disini perloe mendjadi perhatian
saksama
lebih-lebih
pihak atasan,

cord

sebenarnja, dengan fah
annja jang soetji, didika
ang bertingkat tin
orang

tinja, ialah karena teroetama seorang2

sebahagian

'Scho
sa

meboengkiri dengan se:
gaimana djoega isi ag

| ka

penjeli-

Bi Islam di doenia Barat
sendjadi begitoe critisch dan

- oleh achli2 penjelidik itoe (tenden
“ bilnja

|.

|).

hindarkan dari pada maksoed2 jan

—

jang critisch dan
kita tiroe,

| pada oemoemnja kita di Indonesia ini
Oleh karena penjelidikannja aga- .misih banjak jang bertaklid kepada
Islam di doenia Barat itoe mem- |
4 atau
goeroenja, ta' berani
njai sebab2 jang seperti soedah |
Meeanan
ketjerdasan akalnja.

:
Ta di terangkan di atas itoe, maka moe-

|

ini patoet

beloem diberi

boekan

sekarang ini di pakai oleh peladjar2

. ngan igamanja sendiri.

Toboali, de

nerimaan telah diteeken djoega, Cou

Agama
ifoe ialah seb tak ada
agama bagi seseorang jang tidak
mempoenjai
agat”
(Lihat Cultuur
islam I katja 14).

' Maka dengan keadaan jang sema. tjam itoe boleh dikatakan, bahwa

5
Sh

Djoem'at 5 Jan. dengan Knilm boe-

at Soerabaja,

Habiprojo telah diadakan pertemoean, dimana toean Weber sebagai pem
besar L.B.D. di Solo mengadakan pidato, oentoek menerangkan bagimana kalau di Solo akan dibikin gelap,
besoek 1 Pebroeari dimoeka ini. Djoe
ga toean De Lang adjunct-hoofdcommissaris van politie djoega berpidato
tentang hal itoe.

Berita Otficisel. jang kita dapat jai

di doenia Barat itoe lama sekali di

sebabkan oleh karena pada waktoe
| jang achir ini orang2 bangsa Hropa
memang tinggi ilmoenja. Lagi poela
—, ini telah memberi keketjewaan
banjak djoega di antara mereka itoe
. jang ta' terhingga kepadakoe...
jang haoes sekali akan arti agama
P3
dimanakah Allah?
Soekar
jang
tjotjok dengan pendapatan akal
li akoe temoei Dia di tarich?
nja
sebagai
djoega jang di adjarkan
geredja.... Sebagian besar dari
“oleh
agama
Islam. Nabi kita pernah
pada tarich2 geredja itoe hanja
mengatakan:
. mengadakan pemoengkiran Illa-

SE

men-

Luchtberschermingsdienst.
Malam-Djoem'at 28-29 Dec. ini di

ngan adanja pembagian Coupon tg.
13 December “T939 sangat mendjadi
perhatian.
Doea kali dengan ini hampir ra'jat
tidak
dapat loeas
menerima
dan
mendjoeal Couponnja keloear.
Sedang wang teboesannja berarti
tjoekai soedah dikasi dan tanda pe-

ham akan pendapatan dari soe| atoe orang pandai jang telah ber
kata kepadakoe: ,,Keadaan tarich geredja itoe telah memper5 gontjangkan jang hebat akan di
— rikoe di dalam kepertjajaankoe”.

|”

keraton,

secretaris dari

——AI—

toe di Bangka (Onderafd.

»Boeat dirikoe akoe haroes me
.ngakoei: Kebanjakan dari pada
tarich2 geredja pada achir-achir

'hi (atheisme).

|

gapannja: bahkan sekarang ini boe-

Ta
kan main banjak Pemer
njelidik jang mengakoei akan
keasn
Islam dan Nabi Moehamover
Huropa
(Lihatlah:
madnja.
Moehammad dari K. Baoeatmodjo di
Moslimnja Reveil, Augustus 1935).
Dan lagi penjelidikan igama Islam

Gi Buropa itoe. Ialah riba, rampasar

— (uitbui ing),

TOBOALI.

njelidik igama Islam di doenia Barat |
itoe mengobah pendapatan atau ang-

| dapat berkat:
' dan

ke

Seri Soenan, nama R.T. SastronegoMen
pada waktoe sekarang ini
ro. R. Ng. Mardosastro a.w.
Teras
ta, Nek
djoega banjak hadis-hadis jg |
eritakan kepada A- mendjadi secretaris kaboepaten Boialah jg tidak sahih, karena |
leh karena hoedjan dja- jolali. R. Ng. Tjitrowidodo a.w. di
dipindah ke Teras. R.
antara hadis-hadis itoe memang ba“Bgrhentinja dan lebat poe Karanggede
ga jang dikarangkan oleh |,.
ri. .nja
y
dekat TebingTing Ng. Hendropratono a.w. di Moesoek
|| mosoean 12: Islam itoe, agar soepaja 5
dipindah ke Karanggede. R. Ng. Maeloeap keloear
'ebingtinggi ke- ngoenlalito a.w. di Ngoeter dipindah
ke Moesoek. R. Ng. . Wandopronoto
dam, sedangkan
m.p. di Bekoang
mendjadi a.w. di
mbak tidak djaoeh | Ngoeter.
orang anak negeAn
Maasen
Soentikan gratis.
i : Ea
Sg kta
andjir datangnja
deri oleh kare:
Berhoeboeng
dengan
banjaknja
“nja, dan (a aa tetapi) Allah ta' me- ngan sekonj #2 sekali, tidak sempat
| ngizinkan keinginan itoe melainkan melarikan diridja, kebawa air dan ke- Ra'jat jang sakit frambosia (»atek,
boeboel dan sebagainja), maka wakmengsinar2kan TjahanjaNja lelap.
oentoek
pemoengkir
si ahli
ito, sekalipoen
“Keadaan
-air sekarang ada soeroet toe ini ada beberapa-riboe orang dari
daerah onder-distrik Boeloe jang di'itoe ta' menjoekainja”. (Al @oer'an
sedikit.
soentik oleh dokter dengan gratis.
itoe Al Bara'at 32).

sadja di keloearkan | Maka dengan pendjagaan dari AlSman
ris
San : lah sendiri itoe pada lambat laoen'nja, maoe tidak maoe, ahli-ahli peaa

pindah

'djadi boepati-anom

Bandjir.
a ng
anak
i k orban.

lemah,

:

Bojolali di

2

Oude Tamarinde

BUERHANAN
Biose.opweg

1
Note

MW. DANOEASMORO

Teng,

No. 1

4

-

jang mendjadi perhatian orang, teta

“pi orang ingin poela, mengetahoei
sebeadakah ramalan-ramalannja

sekarang

peperangan

terdjadinja

Ia

Djika ada, dimanakah? Dalam kitab apakah? Dan dimanakah diloekiskannja ?.
der Toe-

,,Vuurpoel

kitab

Didalam

komst”, jang mengandoeng sari dan
p€dato-p€dato-

daripada

pendjelasan

nja toean P. W. G. Lokkers dan diterbitkan oleh N. V. Uitg. Mij. ,,Minerva” di Bandoeng ada meloekiskan

—.

hal itoe.,
' Karangan didalam kitab itoe teroe
sekali berdasar kepada hasil
tama
Piazzi
penjelidikan Ir. DAVIDSON,
Smyth dan lain-lain.

Penjelidikan itoe ialah dilakoekan

kepada Pyramide Gizeh (dalam doenia Arab terkenal dengan nama ,,Ha
ramoe'l-Djizah”).
lamanja pyramide
Berabad-abad
itoe tidak dioesik-oesik orang, sampai poetera Baginda Haroen ar-Rasjid sendiri achirnja mentjoba melakoekan penjelidikannja, ingin menge
tahoei, apakah maksoed orang mem-

sebesar

makam

atau

boeat toegoe

itoe, jang dimata kita sangat loear bi
asa itoe?
Ia tidak berhasil, demikian poela
lain-lain penjelidik.
Kini ternjata, bahwa berabad-abad
lamanja Pyramide itoe mengandoeng
besar, jang djoega mengenai
rasia
zaman kita sekarang ini, didalamnja
tertera loekisan2 serta ilmoe oekoer
.,
jang sangat adjaib.'”
Berabad2 dilakoekan orang pertjobaan goena menjingkapkan koedoeng
melipoeti rahasia itoe, tetapi
jang
(kata penoelisnja) beloem
Toehan
berkenan, karena beloem tiba takdir
nja orang mengetahoeinja.
Menoeroet keterangan toean P. W.
G. Lokkers itoe, jang disertai boekti
boekti, bewijs2 serta gegevens2 jang
disangkal,

ta'dapat

maka

loekisan2

Gisitoe, meskipoen diboeatnja masih
dizaman Fir'aun Khufu, beriboe-riboe tahoen sebeloem toeroennja Nabi Isa alaihissalam,

mengan-

soedah

pengesafian-pengesahan benar
doeng
nja apa-apa jang diwahjoekan kepada Nabi Isa itoe.
Kaoem

terpeladjar

in de rechten, sekarang bekerdja

dalam keraton, dan di tempatkan di
kantor ,,Sanawilapa” (keraton-secretaris),

berpangkat

mantri,

mendapat

nama dan gelaran mr. R. M. Ng. Alie
Affandie

itoe. Didalam

kalangan bangsa

In-

Gonesia
biasanja diseboet hal itoe
sebagai ,,JA DJOEDJA
WA
MADJOEDJ”
atau bahasa
Djawanja
.Djo ma'djoedjo”.
Hampir sesoeai tafsir toean P. W.
G. L. Lekkers ini dengan tafsir marhoem Hadji Oemar Said Tjokroaminoto
ketika masih memimpin dagbiad
,,Fadjar
Asia', tentang soe'al
Gog ma Gog ini.
Menoeroet pengertian orang sekarang ,,Ja 'djoedja wa ma'djoedj” itoe
meroepakan
soeatoe machloek jang
loear biasa, mempoenjai telinga besar

loear

biasa,

kaki

melebihi

boemi

kita ini, mata jang dapat mengawaskam doenia, dan soeara jang bisa terdengar diseloeroeh doenia.
Tafsir menjatakan, bahwa didalam
kitab-kitab Indjil dan @oer'an tentang machloek dachsjat ini sematamata symbool belaka, ja'ni meloekiskan golongan manoesia pada zaman
ini.
Besar telinganja karena mempoenjai
radio telegrafie: besar langkah kakinja, mempoenjai pesawat-pesawat
terbang:
besar matanja, karena de-

ngan alat-alat modern bisa mengetahoei
segala
kedjadian, dan besar
moeloetnja, karena mempoenjai alat
radio.
Djadi
pertaroengan
antara
gog
dan
magog jang diramalkan

dalam

kitab-kitab

pertaroengan

soetji

itoe

negeri-negeri

poela

,,Vuurpoel

der

Toekomst”
itoe akan
diterbitkan
djoega dalam bahasa Melajoe.

Sastroatmodjo.

Penghematan lagi dalam keraton.
Orang mengabarkan kepada kita,
bahwa di dalam keraton ada berita,
jang tersiar di loear, bahwa tidak lama lagi akan ada 1 atau 2 boepatinajoko
jang akan berhenti dengan
hormat dan mendapat pensioen. Lebih djaoeh ada diwartakan, bahwa
djabatan itoe boeat sementara waktoe tidak akan di isi lagi.
Fancy-fair di Sriwedari.
Atas oesahanja komite, jang akan
menghormati bertachtanja Seri Soenan XI sekarang ini, maka besoek
pertengahan boelan Febroeari akan
mengadakan
fancy-fair, bertempat
di Sriwedari, 2 malam lamanja, jang
dibawah
pimpinannja
njonja
Singgih sebagai kgtoea.

DJOKJAKARTA.

menerima

taboengan moe

lai

dari f 0.50. (lima poeloeh
sen)
Meskipoen berdasarkan maatschap
pij dan zakelijk semata-mata, tetapi
kepentingan sociaal djoega tidak diloepakan.
Disamping
maatschappij
terseboet
didirikan
poela
soeatoe
»Stichting” jang bermaksoed mengadakan
gedong2 oentoek keperloean
oemoem
seperti:
sekolah, roemah
piatoe dalam
stichting
terseboet.
Poen dengan lain djalan djoega akan
diichtiarkan soepaja stichting itoe
mendapat kekajaan harta benda, entah dari derma atau bagaimana. Kalau keadaan mengizinkan boleh djadi
akan lekas dimoelai mendirikan gedong sebab direksi soedah menjedia
kan sebidang tanah jang baik letaknja.
Direksi dipegang oleh toean Mr.
Soemanang dan toean Soerjosoebroto,
sedang financieele administrasi
dikerdjakan
dibawah penilikan toean
Prawirodirdjo,
gepensionneerd
pand-huis-beheerder:
Tanggal 1 Januari 1940 moelai bekerdja
di Hoofdkantoor Djokja-Bedji
Gan di bijkantoor Batavia-C. Sebab
bekerdja bersama-sama dengan salah
satoe Onderlinge Levensverzekerings
Mij.
,REKSA-DJIWANGGA”
di
Djokja, jang masoek mendjadi pennjimpan maka hal ini dapat dikatakan menjenangkan.

(LM.A.)

.

Crediet & Bouw Spaarkas
Insula.
Antara” mengabarkan, bahwa di
Djokjakarta
telah didirikan maatschappij kepoenjaan bangsa Indonesia seperti terseboet diatas. Sebagai
permoelaan
persekoetoean ,,INSULA” akan bekerdja dengan aandeelen

»INSULA”

“ kapitaal sebesar f 10.000 tetapi ka“lau kelak

terasa perloe djoemlah

ter-

| 'seboet akan diperbesar sampai 25
— atau 50 riboe roepiah.
:
“Sebagian modal jang beroepa oe-

peroutant soedah dibajar dengan
dam,

Jan

toean

Leendert

— akan - memberi. NSULA
F albacai
2 crediet
pelbagai keperloea:.

2.

ga
djoega
oentoek
:

,productief”, misal PS
bersifat
peroesahaan, mengongks:
anak-anak dan sebagainja:
Sekarang

ini,

bouwkassen :

| soedah ada paling sedikit

..herima

“toe

oeang taboenganf

roepiah.

tjoem

systeem

Senen
pagi j.l. perhatian sangat
banjak
sekali
terhadap
perajaan
penghormatan
kepada Hoofdverte-

soerat

pijen, H. B. Stapel, berhoeboeng
dengan
25 tahoen
oesianja maat-

schappij terseboet.

:

' Beberapa pedato? poen telah dilakoekan dan disitoe orang telah memberikan beberapa hadiah. (Aneta).

erah

GOMBONG.
Wanito Oetomo.
Kita mendapat
kabar bahwa Wanito Oetomo tjabang Gombong
sekarang sedang giat bekerdja mengadakan
cursus - oentoek - membantras
boeta
hoeroef,
teroetama di
kalangan kaoem wanita. Roepanja
Pengoeroes
Wanito
Oetomo
tidak

CIgan

|ta

W. alix9

setjara

haloes

atasan

Oetomo

soedah

ada

kepada anggau-

soepaja

H.B.

Gombong

dan

temoean,

moelai

dan

mening-

oemoemkan

telah

siapa

ada

dibawah

pimpinan

nji

berat

sekali

tetapi

moelia

djoega,

Gedoeng

Regentschap bank akan
dibikin geredja.

Regentschapsbank — Karanganjar,
sebeloem mendjadi satoe dengan A.
V.B., soedah poenja gedoeng di Karanganjar jang begrootingnja lebih
dari lima belas riboe roepiah. Sekarang tersiar kabar, bahwa gedoeng

djatoeh ditangan Canisius de-

ngan harga tjoema lima riboe roepiah. Gedoeng itoe kabarnja akan
“diboeat geredja dan roemah sekolah.
Boleh
djadi pastoor di Gombong
akan diam di Karanganjar djoega.

Sekolah“ partikoelir

jang

sekarang

Mardi

menjewa

Poetra

sebagian

dari gedoeng tsb., moengkin djoega
akan djadi sekolah katholiek.
s3)

Kekoerangan

padi.

:

Berhoeboeng dengan panenan jang

baroe laloe banjak jang tidak djadi,

disebabkan

lainnja,

maka

dari bandjir dan
didesa-desa

lain-

sekarang

mempoenjai

P.H.

wang

taboengan

Moment actie Pemoeda Moehamadijah. 1
menoelis:

Padf hari Senen tg. 1 Januari 1940:

-

Pemoeda

oemoem

rapat

Tjirebon,
tjabang
Moehammadijah
Siswa.
Taman
g
digedon
bertempat
dan.
menjenangkan
Koendjoengan
31 perhimpoenan mengirimkan wakil-:
nja, sedang dari pers hanja Pemandangan dan Koemandang Masjara-':
kat.

oleh t. Saman,
Rapat - dipimpin
tjabang tevens ketoea
commissaris
Pemoeda M. D. Tjirebon. Sebetoelnja &.
rapat itoe haroes dipimpin oleh ketoea tjabang akan tetapi oleh karena

2

ke:

diserahkan

sakit, maka pimpinan
pada t. Saman.

Sebeloem rapat dimoelai, lagoe H.
W. diperdengarkan dan soeatoe ajati
-Y
@oeran dibatjakan.
ke
dan
ka
diboe
rapat
a
dahnj
Sesoe

saat:

pada

bahwa

menerangkan,

toca

itoe segenap tjabang Pemoeda M.D.
berapat. oentoek memperdengarkan
chalajak, apa jang ditoedjoe oleh Pe
moeda M. D. Sampai kini masih bajang
nasib
nja.
kita

pemoedad

dan

iboe2

bapa2,

njaklah

memperhatikan
beloem soeka
tar keadaanterlan
hakekatnja
Sebagian besar dari pemoeda2
masih banjak memasoeki perada

karena

oleh

himpoenan

apa2nja

ach-

dan tida' oentoek mempertinggi
laknja.

Maksoednja adanja perhimpoenan
mepemoeda ja'ni oentoek mendidik
oleh
Maka
Alrasjied di Tegal sebagai anggauta
baik.
jang
reka kedjalan
Pengoeroes Besar tersijar.
itoe toentoenan dari fihak
karena
Menetapkan
berdirinja
P.
H.
orang toea haroes dua, djadi pergeB.F., berhoeboeng sedjak berdiri moe
rakan pemoeda haroes dapat perhatian
lai
Augustus
1937 masih bersifat
kaoem toea, oentoek kebaikan
dari
voorloopig.
masjarakat.
Laloe ketoea rapat itoe mengoenSALATIGA.
tji kata pemboekaannja dengan oeMengangkat

saudara

R.

Haroen

Lari dari pendjara.
Empat orang boeaja jang terkenal,
jang
ditahan
di pendjara Salatiga

menoenggoe pemeriksaan didepan hakim, dengan membikin lobang digladak dan membongkar beberapa genteng dapat melarikan diri dan sampai sekarang beloem dapat dibekoek
lagi.
Jang
satoe
ialah Djojosoekarto
alias Moeridjan, seorang perampok
jang
telah beberapa-kali mendapat
hoekoeman. Kepada Moeridjan beloem
berapa lama berselang didjatoehkan
hoekoeman pendjara 7 tahoen akan

Soe-

karena insjaf bahwa baik dan boeroeknja anak-anak kita
sebagian beSar tergantoeng
pada kaocem iboe,
sedang anak-anak kitalah jang akan
mewoedjoedkan
djaman
jang akan
datang.
"
Kemoedian
anggota
Kaoem Iboe
nji Moeljoperwito madjoe ke moeka
boeat menerangkan sendjata2 kaoem
wanita didalam masjarakat.
Mejef. Moedjilah, oetoesan 'Aisiah
menambah
keterangan tentang kewadjiban kaoem iboe didalam masjarakat.
Kira-kira
djam
setengah
enam
rapat pertemoean itoe ditoetoep dengan selamat. (penoetoep.)

bahwa

pat tetap di Cheribon. Soesoenan Pengoeroes
Besar diserahkan kepada
Tjabang Cheribon
jang akan dioemoemkan nanti.

23

santo, di Karanganjar soedah diadakan
pertemoean oentoek memperingati Hari Iboe Indonesia digedong
Taman
Siswa. Karanganjar.
Pertemoean itoe dikoendjoengi oleh lebik
koerang 60 orang kaoem Wanita, di
antaranja
oetoesan dari Sri Paniti
dan 'Aisiah.
Kira-kira djam 4 sore nji Soesanto
memboeka
pertemoean itoe seperti
biasa,
dan laloe diterangkan maksoednja pertemoean itoe jaitoe boeat
memperingati
Hari Iboe Indonesia
pada tanggal 22 December. Tetapi karena satoe dan lain hal maka peringatan itoe didjatoehkan pada tgl. 23 Dec.
Spr. laloe
meriwajatkan adanja Hari
Iboe Indonesia, sebagai terdjadi pada
hari Iboe dinegeri lain oempama di
Amerika, Tiongkok, dli. nja poela.
Soedah
selesai
riwajat hal hari
Iboe itoe laloe madjoe kemoeka anggauta kaoem Iboe nji Moedjijo boeat berpidato hal kaoem Iboe sebagai
pendidik, dengan
pandjang
lebar,
jang maksoednja menerangkan bahwa
kewadjiban kaoem Iboe adalah.

disini jalah,

Menetapkan kedoedoekan dan memilih pengoeroes besar baroe bertem

oleh

tanggal

menoelis.

sedjoemlah f 116.15.
Poetoesan2 jang diambil:

hingga

December
'39 atas oesahanja perkoempoelan Kaoem Iboe dan W.T.S.
jang

dari

B.F.
sampai
achir ini taoen telah
mempoenjai anggauta 40 orang, dan

Iboe.
sore

ketjil-

banjak

Persatoean
Havendan Bagger
dienstpersoneel Fonds pada hari 2425-12-1939 bertempat dibalai pertemoean P.P.S. Poengkoerweg Tegal,
telah melangsoengkan conferentienja
jang kedoea kali dengan dikoendjoengi
oleh tjabang2 Cheribon, Tegal
dan Semarang.
Jang
dibitjarakan jalah jaarverslag 1939. Antaranja jang dapat di-

KARANGANJAR.
Saptoe

lebih

P.H.B.F. officieel berdiri.
Pengoeroes

karena baroe berdjalan doea tahoen,
djoemblah itoe soedah tertjapai, dan
anggota
jang kesepoeloeh riboenja

hari

Pentjoerian

kelihatan

TEGAL.

Besar diadakan plan tiga tahoen, jaitoe didalam tiga tahoen akan di oesahakan — soepaja
anggauta
dapat
berdjoemblah 10.000 orang.
Roepanja plan itoe sangat beroebah bagoes,

Pada

koerang.

(Pembantoe).

riwajat

Parindra

Hari

di Karanganjar sekamendatangkan gabah

pada boelan jang soedah-soedah.

Karanganjar,

Abdoellah,

terdjadilah

ketjil,

pada dewasa ini. Diterangkan bahwa
Parindra didirikan pada hari tanggal
24 malam 25 boelan December, djadi
hingga pada itoe waktoe oemoernja
baroe doea tahoen. Oleh Pengoeroes

toean-

Rijstpelerij
rang
soedah

Parinda

menerangkan

berdirinja

A.G.S.

ngat

oentoek memperingati hari berdirinja Parindra. :
Karena
toean Soetoko
berhalangan, pertemoean itoe dipimpin oleh
toean Marta, jang memboeka pertemoean itoe pada djam 8 malam, dengan menerangkan maksoednja: per-

itoe

BEN

An Wat

dari

soedah banjak jang tidak poenja padi. Kekoerangan padi dan beras sekarang soedah terasa, hingga banjak
orang jang makan gaplek dan tiwoel
dari bodin.
.
Gari Weleri, karena padi dari orangorang desa daerah Karanganjar sa-

jang menerangkan bahwa persiapan
Parindra
sekarang
soedah dianggap
sebagai tjabang.
Memperingati hari Parinda.
Atas oesahnja golongan Parindra,
pada hari malam Senen tanggal 24—
25. December" di Gombong soedah
diadakan pertemoean, ketjoeali kaoem parindrist,
djoega mengoendang
beberapa perilemposian? dalam da-

genwoordiger dari Zuster-Maatschap

e oendoer. meskipoen mendapat roeparoepa rintangan, karena baroe-baroe
satoe
ji kita
mendengar
kabar bahwa

terasa tinggi, maka
&

Perajaan penghormatan.

1.— (sa

Sebab djoemlah

| roepiah boeat bangsa kita jang ma|. sih haroes beladjar menaboeng dengan

SEMARANG

Dubbel-

crediet osis Djokja. Ketjoeali bouwaa
»ek membeli
atau mendirikan
roemi.
— “xa

mendapat

Parindralaloe diberi hadiah djam.
Roepanja sekarang sedang dipikirkan
akan mengadakan plan 20.000.

ramalan-ramalan

kitab

-hoeroef itoe, mendjadi

bernama

itoe, itoe tergantoeng kepada penjelidikan
pembatja djoega dalam kitab-kitab soetji.
Kabarnja,

boeta

soeatoe
boekti
bahwa
anggauta2
Wanito Oetomo masih tetap dan bergiat,
moedah-moedahan berhasillah
oesahanja itoe.
Diakoe mendjadi tjabang.
Soedah
beberapa
boelan
ini di
Gombong
ada
persiapan Parindra
dibawah pimpinan toean Soetoko. Ka
rena giatnja pengoeroes persiapan,
maka pengoeroes persiapan itoe soedah

ialah

jang modern.
Negeri
manakah jang termasoek
golongan Gog dan mana poela jang
termasoek
magog, dapatlah sidang
pembatja mengetahoeinja djika membatja
,,Vuurpoel
der
Toekomst”
itoe.
Demikian

san

besar

di Keraton-dienst

Moelai boelan ini mr. R. M. Alie
Affandie, poeteranja toean R. Wirjo(Solo) dan jang baroe sadja poelang
dari Eropah dengan dapat titel mees
ter

goe-dahsjat itoe, ramalan-ramalan jg
ada didalamnja jang ol&h penoelisnja diloekiskan sebagai soenatillah,
artinja doeta Toehan jg. tentoe akan
terdjadinja maka dengan djelas sekali
penoelis tsb. mengoeraikan tentang be
berapa ajat Indjil (terdapat djoega
ajat2 seroepa itoe dalam Ooer-an)
tentang GOG MA GOG.
Sidang pembatja barangkali tidak
tahoe, apakah gerangan Gog ma Gog

galkan
perkoempoelannja.
Dengan
beroesaha
'nengadakan pembantra-

tetapi

perkara

ini akan

dioelangi

di

periksa, sebab si pendjahat berkeberatan.

1

Pendjahat jang kedoea'ialah Soepangat, jang mendapat 5 tahoen hoekoeman pendjara dalam perkara peratjoenan.
Soepangat djoega teken
appel.
Jang doea orang lagi ialah Koesman alias Gomblok dan Slamet, jang
bersangkoetan dalam perkara pentjoerian
jang beloem diperiksa
oleh
hakim. (Aneta)

Djawa

Barat
kita

tenaga.

Kita jakin,

oentoek

mengadakan
ke XI san P.S.LT. tidak
akan mengetjewakan, lantaran selair
pemain-pemain
P.SILT.
jang lama,
sekarang
ditambah . poela
dengan
pemain-pemain P.S.H.W. Tegal.
Dengan ketetapannja Ps.H.W. Tegal mendjadi anggauta P.S.I.T, maka
pada hari Minggoe, tanggal 24 Dec.
1939 sebagai pelantikan atau mengenalkan masing-masing, dilangsoengkanlah pertandingan antaraPs.H.W. !
Gengan

P.S.I.T.

dilapang

Dermaga-

malang Tjirebon.
Pertandingan mana, semata-mata,
pendapatan bersih, maka menjokong
komite
kebakaran
di Astanagarib
jang telah laloe. Tetapi sajang sekali
dalam itoe waktoe penonton koerang
memoeaskan,
lantaran sang oedjan,
dari siang hingga malam tidak berentinja.
:
Akan
tetapi, meskipoen keadaan
-jang
sedemikian, kita lihat moeka
wadjanja, masing-masing pengoeroes
baikpoen dari pihak Ps.H.W. maocepoen dari P.S.I.T. melihat dengan ge.
lagatnja
akan mendapat
keroegian
tetapi dengan keadaan gembira. Kegembiraan

ini,

tidak

mengedjar

azas

kebaikan.”

oentoek menerangkan

toedjoean

dan

dipersilah-

itoe

oetjapan

Dengan

kan t. Hendro

H. W.

Lebih
dahoeloe
diterangkannj,.
maksoed dan toedjoean Kepandoean
seoemoemnja. Maksoednja ja'ni oentoek merobah beberapa sifat tidak
baik didada pemoeda, misalnja sifat
sombong, maloe, bohong dan soeka

dipoedji.
Sifat2 itoe dapat dilinjapkan oleh.
pendidikan
dalam kepandoean. Demikianlah maksoed Lord Baden Po-wel dalam beliau menbentoek keparn

doean pertama kalinja. Soedah tentoe maksoed itoe ta' tersingkir dari
kritikan, akan tetapi kini orang insjaf,
bahwa kepandoean itoe amat.
bagi achlak pemoeda2..
bermanfaat
jang dalam pergoeroean beloem da-

pat menerima

pendidikan jang sem-

lain

tidak
e3

.'

berhoe-

dari

tjoen

bagi

maka

H. W.

keigamaan

orang.

berarti

Inilah

kita berarti

ra-

:

sebabnja

ratjoen

ba-

gi manoesia. Djadi H. W. dalam men
djalankan

kepandoeannja

tidak

bo-

.

leh melengahkan Igamanja, kebalikannja itoelah jang haroes mendjadi
dasar sepak terdjangnja sebagai pan
doe.
hi

Kemoedian tampil kemoeka t. Halil'
dari

Koeningan

jang

menerangkan

tentang toedjoean agama.
Agama

Islam

dynamisch,

adalah

bergerak.

agama

Djadi

|

jang

salahlah

djika kita didik dengan djalan agama mereka soepaja mendjadi orang
jang sehari2 hanja memegang tas
beh
sahadja. Djoega manoesia ha-

roes menoedjoe kemadjoean baik da '
lam kerochanian maoepoen dalam ke
doeniaan.
:
Tiga sjarat haroes oleh manoesia,'
teroetama
pemoeda
di perhatikan
ja'ni: pandai, sehat dan soetji. Tiga?
nja itoe haroes seragam geraknja:

:

:

dalam toeboeh manoesia.

Djika tidak ragam, mendjadi pin- “

tjang. Dan semoeanja itoe oleh agama Islam diatoer dan diperintahkan.
Laloe

tampil

kemoeka

t. Brataat-i

madja jang menerangkan atjara Bari-! 2.
san Pemoeda.

Hal itoe kita moeat dalam halaman

lain disoerat

Setelah itoe

kabar

Tn :

ini.

diadakan pauze. Seboeng anggauta baroe sebagai Ps.H.. soedahnja
“pauze ada 9 orang jang
W. atau P,S.LT. sebagai bapak jang
toeroet bitjara. Semoeanja menjammenemoe
anak, itoelah kegembira- 'boet dengan
gembira akan langkah: :
annja.
Da
pemoeda Mohammadijah.
Kami
sebagai pendoedoek TjireSetelah t: Kamil mendjawab pem-'
bon, bergembira
melihat
P.S.I.T.
bitjara2 dan penanja2, maka rapat:
bertambah tenaga tentoe sekali ber- ditoetoep poekoel
12 dehgan slamat.
tambah kekoeatan, moedah-moeda,
Kijai neutraal??
han, keadaan P.S.I.T. di masa jang
Oemoem telah mengetahoei, bah-

akan datang, 2 dapat sentosa dan
sempoerna,
Hidoep
P.S.LT. hidoe
Ps. H.W. dengan

P. S. S. Lnja.

'-

poerna.
Lord Baden Powel pernah mengatakan
dalam salah soeatoe boekoenja, bahwa dalam pemoeda mendja-

oehkan

Berhoeboeng dengan telah ditetapkannja, bahwa P.S.H.W. Tegal mendjadi anggauta P.S.I.T. maka P.S.I.T.
bertambah
tenaga
dan bertambah
poela kekoeatan.

akan

Sebab pendidikan achlak jang didja-

menoelis:

P. S. I. T. bertambah

jang

lain-lain perhimpoenan pemoeda

lankan kepandoeannja mereka
boleh meloepakan agamanja.

TJIREBON.
Sportredacteur

Mohammadi-

Pemoeda

tjapan bahwa

ah soeka berdjabatan tangan dengan

P

wa di Palimanan

laarskolonie,
des

Heils.

jang
tan

soedah

ada bede-?

diatoer oleh Lu
,
".

AL
1

:
In

dewasa ini terang boekan

' hanja ,,kedjadian perangnja” sendiri

loem

oe-

,,ilmoe

TA

ER TOEKONST.
'Pada

meloekiskan

'Sesoedah

“-koer” jang terkandoeng didalam toe-

8z#3

H

“S5

edji telah memloemboeng koperasi,
jang
- Lpo
Tak
rapatnja
Dalam
madjoe.
13
nampaknja
ting tahoen
telah dipoetoeskan
| masing-masing
|
ne beschouwingen ja'ni: A. G. Soe- 'oentoek tidak lagi memakai nama
..
koesoemo, Ambijah, Ronggo, Mr. jang bermatjam-matjam, melainkan

Sari) kel.
(Karang
westerlijnen
egen di
oorw
tssp
Exploitatie der Staa

ima

3 2?

emee
Toean? jang mengadakan alg

|akan memakai
oesoef, Ribberink, Hu
ialah
| ambil
artiitoe
ing
begroot
dahnja
dibitjarakan.

is

mendjabat
sementara
Oentoek
di
Soemar
toean
klas
opzichter 2e.

pu

Diwaktoe|

organisatie-organisatie tsb.
Djadi
loemboengnja satoe.
Dalam pada itoe loemboeng dibi,,Sinar
namanja
Djember
langan
sedang dibilangan Bondowoso
“oeroengnja aanslag pada
dja-"campoeng baroe boeat tahoen fmnamanja »Bolodewo”.
Akan tetapi oesoel itoe ditolak
Mpit boeah-boeahan
lak setoedjoe semoea anggau- |

“Indonesische fraksi mengemoe-

kakan oesoel, soepaja bedrag f 1000
poeskan dari djoemlah penghasi:
dari straatbelasting jang akan

da dan Tionghoa dan Toean |
sedang

1,

Mr.

jang

setoedjoe

Joesoef, Ronggo

iokoesoemo.

n stemming

tt.

|

dan|

itoe berar- |

ag nieuwe
kamponglakoekan moelai tahoen
membajar!!

atat mendjadi
— Lainnja
— njonja-njonja roemah se- pes

1 dimobiliseer, soepaja no-|

batja ndan
kasih adjara

hamerpunten!
“ Dalam rondvraag t. Huffenreuter
mengharap
soepaja
samenwerking
“antara Indonesische fraksi dan lain
| fraksi tetap kekal seperti ditahoen

SOERABAJA.

U er. bij

blo-

|.
Ik geloof niet, dat de heer Guthjar
| U begreep, daarom lachte hij zo smakelijk. En trouwens ik ook.

Tg

Bisa batja belon tentoe........ . bisa

'ngadjar orang boeat batja boekan?

| “Tapi biar bagimana, oesaha itoe
bagoes, tapi sampai kapan bisa ternanti, kalau tjoeman

sampai kiamat

pakai djalan

ging met staatkudigen aard”, jak
ni pergerakan Pemoeda jang berpolitiek. Oleh sebab itoe, dalam

jang kaga'

biar

bisa bajar moesti

Menoeroet

'bisa batja. Kita kaga' bisa kerdjain,

jah,..nasiiiib,

maoe,

belon

merintah
DES:

Dengan mendjelmanja poetoesan
dari
Pemerintah ini maka tidak

sedikit dikota-kota ketjil, dimana:
tjabang Pisi ada, orang jang men

melekat pada dirinja.

alamat masih lama boeta hoeroef te-

Tanda2nja: koelitnja hitam langsep, ramboetnja keriting, hidoengnja
sedikit
mantjoeng,
kalau
berdjalan
kaki kiri seperti ditarik2. Tinggi ba

3

| Leerplich bbeat orang toea boleh
'djoega, misalnja diambil orang2 dari 'dannja 1.60 m. Oemoernja 20 tahoen.
Pembatja Pem. jang mengetemoe- oemoer nol sampai oemoer 40 tahoen.
orang-orang dari oemoer nol sampai
emoer 40 tahoen.
Gerakan-gerakan pembantras boe-

Pemerentah, soepaja Pemeren“tah kasih perintah kepada semoea
— pendoedoek bladjar batja ditempattempat pembantras boeta hoeroef

Pergerakan
berbahaja!

Djawa-Timoer

disoeroe bajar, ma'loem dari doewit |

Habis
manis
sepah
diboeang.
makan a.b.c.
| Pembantoe kita mengabarkan:
BANG BEDJAT.
Di Kasijan (Poeger) telah dibentoek satoe komite atas andjoeran t.
menteri goeroe ver| Sepandjang pengetahoean kita di- Hardjosoesanto,
Perloenja
oentoek me.
volgschool
(
penn
diadaka
itoe
bedelaarskolonie
ngoempoelkan
oeang,
goena
keper“didikan agama Kristen oleh Leger
|loean
t.
Baweh,
jang
mendjadi
men“des Heils. Oleh karena soal agama

djadi

tidak mendjadi pokok dari pendirian

|

saudara,

sebenggol satoe hari, kalau masih di |
potong, astaga, mereka kaga' bisa |

verpleger

| nap agama didalam kolonie itoe botanggal 31 December 1939.
leh dipladjarkan. Hal itoe soedah di moelai
|.
dari Patjitan, beranak
berasal
Ia
'o2tjapkan oleh toean Boepati dalam
|
listeri.
rapat oemoem R.R. jang baroe
lalo
,I- Adapoen

diadakan

3.

dapat balasan, Bahwa

alamat

Oentoenglah

ada

lah

. nja akan ditetapkan
oleh Toean Boe-

ka re)

2

—.

pati.

#
Berhoeboeng:des
gan dj

jang soedah

.. meskipoen

tentoe

maksoed

. beloem terang,

vaban

Mentjegah

“tidak,

sifat2 kja

traal itoe? Dan apakah

00. ten jang kini mengadjar
kolonie

“2

itoe

Pertanjaan2
—

mendjadi

diatas

perhatian

| Diharap Jang Wad

Toean Boepati memper
Kita jakin, bahwa, dal
akan ada
kan segala

ing j
GAP

pen-

PONOROGO.

ini roemah

barang

Bintang

|

“itoelah
|

dja kematian soeami- |
TN

,

an
nt,

Th

na

Ia

be en
1

| Dengan

Stadsgemeente

sekolah

3.

terlambat

sekali.

Toean abonn€ nomer 20.214, kara
ngan toean soedah kita terima, tetapi
sajang tidak bisa dimoeat, sebab hal
ini adalah oeroesan organisasi jang
mengenai dalam.
Kita harap djangan ketjil hati.
di

Manna,

Ana

rana

Pemaaan

Ea ea

Het Djamoehuis

,,J O NG"

Kramatplein 87 Bat.-C,
201
Djamoe tjap Djago dan Babon jang 2
soedah terkenal, boleh datang mam-

pir dan ambil pertjobaan.
Menoenggoe

:

dengan hormat.

Indonesia

telah diandjoerkan oleh GAPI sebagai

,
. MH
:

INDONESIA!

“Itoelah nama brosoer ,,G A P I” jang memoeat versiag steINDONES
nografis
daripada andjoeran GAPI tentang:
dalam rapat ramainja di Djakarta
BERPARLEMENT
jang dapat dipakai sebagai pedoman oentoek mengenali
:
djoeran: INDONESIA BERPARLEMENT.
Penerbit: GABOENGAN POLITIEK INDONESIA.
2
|
Pentjitak: Drukkery ,PEMANDANGAN”.
d
baik
kertas
diatas
80 katja, ditjitak
Tebalnja:

intertype,

enak boeat dibatja dan dihiz

djadi

N

Harga 1 brosoer (terhitoeng ongkos ki:

:

50 sen boeat langganan soerat ka

:

men

Inja, telah dihadiahkan satoe bintang |
“| emas, tanda kesetiaan dalam djabatan- |

,,Trimoerti”

INDONESIA!|

sedikit gambar.

Sabtoe j.l, telah meletakkan djabatan-

dari

diingati.

PARLEMENT

mentja-

a

Haraplah

Parlement

bersetoedjoe

.

-

5 punt) Januari 4,10 pembeli (harga
tetap) dan Maart 4,18 pembeli, (harga tetap).

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

emas kepada Patih

:

per 100 kg. Noteering Londen boeat
partij jang sedia di atas kapal 324 d.
per Ib nom (harga tetap). Noteering
New York Spot 4,10 pembeli (naek

PARLEMENT

atas

opisil dikabarkan, bahwa ke

tida ada kedja-

pembeli f 9.65 pendjoeal dan lev Mrt
Mei f 9.35 pembeli f 9.50 pendjoeal

kalau kiriman ka-

Lebih lama dari itoe agak

,,Cassel”,

:

Pasar

Lada item:

Toran

dak basi.

akn akang

1 28

f 1.225

djoeal per 100 kg.

toean itoe dilakoekan pada hari

pembeslahan

Ponorogo.

Jan.

Januari f 10.25 pembeli f 10.40 pen-

itoe djoega atau selambat-lambatnja
satoe hari setelah kedjadian tadi, ma
ka itoe lebih baik.. Djadi kabarnja ti

de-

lev.

Ini pagi

kg.

per

kita tidak bisa mendjawab pertanjaan
toean itoe, karera perkoempcelan jang
toean maksoedkan itoe kita beloem per
th mendengarsja. Maaf.

Toean Hamdani,

bar

dan

dan lev. Jan.-Dec. f 1,20 nom.
Koffie: e.k. Telok 154 teriage lev

2 Ba

pada tocan Raden Poerwodino|to, patih Ponorogo, jang moelai hari |

Inja.

Su-

seka-

Hadi,

t. Abdoe'lliasan

kepala

Sheet dan Stan-

Citronella: Kemaren pasar ada dja
di contract A lev. Feb. Mei f 1.221,

Ff

pal2 itoe tidak bisa meninggalkan pe
laboehan. (Aneta).

— sedang keloear-|

doenia Mo

| madiah choesoesnja,
2
cemoemnja.

sekali

Oostkust

van

Fort de Kock.

penting dengan maksoed, soepaja ka-

(Poeger) waktoe
ketjoerian

|

rang

bagian2 mesin kapal itoe jang

boet

atau

digondol.

lama

djoega

cisch jang diadjoel
plad

matera

Djerman

Petroleum Company”

dengan pemerentah oentoek

mahal

xi banjak

ran

Mohammadijah? Apakah
Ls
moballig
seorang
0.
ri
“ Sa
5

soepaja kapal2

di Soerabaja telah

dok

E.

res.

di Bengkalis

soeka

beroeroesan

kapal2 Djerman ,,Essen”,

pentjoeri.

sa Wonosari

mobal

bekerdja.

Stadsgemeente

di

Standard

kwaliteit

t. Ismaji.
Oo. &

Pisi ba-

berkepentingan,

Berhoeboeng.

,Asiatic

Kock,

Diserahi mendjabat schoolopziener

,Naumburg”, maka maskapai droog

Barang

kita bertar

de

meninggalkan pelaboean.

pengoeroes

katanja

Moesim

berm:

kirnkah 11 neutraal .itoe di
5 | ki

Bagaimanakah

jang

AN

(sosial itoe?

beschikking

Fort

export

lev Jan. f 0.341,
Crepe
dard
f 0,354 pembeli per 1» kg.

Choesnan
Affandi.

“dari P.B.

hendaknja

orang-orang

perboeatan

Moeh.

ngan adres terseboet diatas.

Mohammadijah menoendjoekkan se- | jang soeka memberikan sokongannja.

“ Pantaskah
| orang kjai jang neutraal jang nanti-| dari
badan

sdr.

baroe

siapa jang

“Berapa hasil oeang pengoempoelan
toe, kita beloem dapat memberita-

Ikan.

Ini. onderwijs.
Dikerdjakan di Vervolgschool dedi Fort de
Belanda
bahasa
ngan
angkatannja
ditoenggoe
jang
Kock

ter

Sumatra

dian e.k. Telok lev Jan.-Maaart f 9.50

Mijnbouw.

Dikerdjakan moelai 1 Januari 1940
Dienst van den Mijmbouw, t.
pada
R. Soetikno, partikelir di Soerabaja.

69, Soerabaja. Dengan pergantian
dlamat baroe ini, diharap-kepada-

pengoempoelan

sedang ia mempoenjai tangtsb.,
goengan jang demikian banjaknja.

seharoesnja

Hek.

roe, jalah ' Kendoengdoro-siraat

. Berhoeboeng dengan uitspraak
Boepati itoe maka Moehammadijah '0eang itoe oleh karena t. Baweh tadi
' tjabang Tjirebon soedah menjampai | tidak mendapat oeang dari pendirian
kan soerat permohonan, soepaja
ballignja diperkenankan mengadj
disitoe. Atas soerat permintaan itoe
menoeroet pendengaran kita soedah

(oud) t. Sadono.
sementra mendjabat opOentoek
ziener, moerid opziener tt. Mas Soedan .S.A. van
Soedarmadji
tarto,

-Pengoeroes Besar baroe inilah
jang
berkewadjiban
berichtiar
oentoek menghilangkan anggapan
Pemerintah kepada Pisi sebagai
pergerakan
pemoeda jang ,,berpolitik”.

bebe-

klerk

le

controle-klerk

Karet:

dan ditempatkan pada Dienst
(oud)
Verkeers dan Handelszaonderdeel
Controle) di Bandoeng
(afd.
ken
controle klerk Ie. klas
wachtgelder

Pemoeka, saudara Abd. Wahab.
Bendahara, sdr. Nahrawi Rais.

rapa lamanja dalam polikliniek Le'ger des Heils, tetapi jang dipetjat

badan itoe, maka soedah tentoe sege-

Diangkat

A. roepa2
Priok-CheAA f 7.10

kg.

:

jaitoe:-

Penoelis:

dan ditem-

le. Commies

patkan pada Exploitatie,der Wester-

terseboet

telah menghentikan semoea anggauta Pengoeroes Harian P. B.
Pisi. Sebagai gantinja telah dipilih Pengoeroes Harian P.B. Pisi
jang baroe, jang terdiri dari tiga

| DJEMBER.

jang soedah

jang

konperensi

dari

toesan

itoe.
| Kalau kaga” maoce djeblosin dima- | Dipetjat dengan tidak mendapat oeang
na sadja, dan kalau maoe, djangan :
:
poelang.

—

pemoeda

karena
adalah

pada boelan jang silam, oleh tjaPisi seloeroehnja
bang-tjabang
telah dilangsoengkan spoed-conferentie dikota Soepit-Oerang (Pro
goena meroendingkan
bolinggo)
perihal diatas satoe-satoenja poe-

2.

kan, soedilah memberitakannja kepada
adres soeaminja tsb. diatas
atau kepada bapaknja t. Wedana In| dramajoe, toelis pembantoe kita.

hoeroef lantas berhoeboengan sa-

Pisi,
Pisi

djaoehkan diri dari
disangkanja, bahasa

Damar:

lev. Maart

A-E lev. Januari f 217.— pendjoeal
dan Pontianak A.E f 26.— per 100

(Inspectiekantoor Bandoeng)
Jijnen
wachtgelder le commies t.Moerjono.

Padahal anggauta2 Pisi itoe terdiri dari pemoeda2 jang sedjak
oemoer 15 (lima belas) tahoen.

ia mening-

station dan
di Bandoeng

Djember

kwaliteit

item

mata

lev. Feb. Maart f 4.70 dan
April f 4.851, per 100 kg.
Tapioca meel: Kwaliteit
merk franco wagen Tg.
ribon f 6,70 dan kwaliteit
per 100 kg.

haltechef le klas.

Diangkat

nja anggauta2 jang dibawah oemoer 13 tahoen tak diperkenankan berkoendjoeng.

galkan roemah tangganja tidak mem
bawa apa2 selain dari pakaian jang

Kalau Pe-

Pemerintah.

melainkan

keterangan,

rapat-rapat atau koersoes-koeroes

t. Roesana,

Poeti

ke cur-

(Poerwakarta)

sus oentoek opleiding
personeel
treindienst

1

No.

Soerabaja

Kaloearan

Asem:

f 8.25 sampai f 8.75 per 100 kg.
Bawang merah: Cheribon Toaliap
f 8.50 Tiongtoa f 7.50 dan Tiongliap
Ff: —
per 100 kg.
Katjang kadele: Kwaliteit Amboeloe lev Januari f 4771, pendjoeal,

der

Exploitatie

dari

“Westerlijnen

,,Pisi” telah diJeugd-vereeni-

P.I.D. Soerabaja
anggap sebagai

diketemoekan.

— Beroelang-oelang
diseroekan oleh
'Nirom dan Vorl tentang hilangnja
seorang isteri perijaji di Bandoeng,
dan sampai kini beloem djoega dike| temoekan.
:
ampai satoepoen
Istri
prijaji
itoe bernama Nji Rd.
“dan
boeta
koeSoertimah alias Nji Rd. Imi, isteri
dari Rd. Gadjali Mantri polisi dari
PB
ar
Veld polisi di Tjigereleng
(BanLeerplicht moesti ada. Djangan
jang bisa bajar sekola meloeloe, tapi doeng).

|

koen. '
Dipindah

Semendjak tanggal 22 Augustus
1939 oleh poekeroel Djenderal via

1

Beloem

kepada

mengoemoemkan

,,Pisi”

kg.

Copra: Barang sedia kwaliteit Ban
tam 954 kering f 6.30 per 100 kg.
terima di Fabriek.
Katjang tanah: Kaloearan Cheribon dan Bogor f 10.25 per 100 kg.
Bandoeng
Kaloearan
Kentang:
f1 sampai f 7,75 p. 100 kg.
Emping Belindjo: Kaloearan Laboean No. 1 f 2550 No. 2 f 22.—
Sjilegon No. 1 f 24.— 100 kg.

(Bondoder Oosterlijnen
ploitatie
ke Exploitatie der S.S. di
woso),
(Pajakakoeng
Selatan
Soematera
andoor t.
hoofdm
)
dan Praboemoelih
t. Sadjiopziener
dan
Martoredjo

chalajak ramai, bahwa:

BANDOENG.

wah,.........djangan-djangan

'basmi,

Islam

Dengan djalan makloemat ini kami
P.B.

ri. 484

Dipindah dari Exploitatie der S.S.
.di Atjeh (Samalanga) dan dari Ex-

(Disiarkan oleh , ANTARA”).

| zen!?

merk f 1721 dan f 1.15 per blik da-

Amzar.

t. Mohamad

mandoor

Ma'loemat P.B. Pemoeda
Indonesia (P.L.S.L)

Huffenreuter:!

moest

di Ban-

Controle)

(afd.

delszaken

Betawi

Kodok Tjap
Tepoeng . terigoe:
Koeda
kaleng,
Boeroeng
tjap
f 2.30
merah dan Harrison f 2.15 lain-lain
merk dari f 2.10 sampai f.2.— per.
|
bantal.
Goela: Sup. Hoofd Suiker f 11.20
per karoeng dari 102 kg. terima di
dalam goedang pendjoeal.
Minjak kelapa: Harga roepa-roepa

doeng, toean Soeparno, statistiek-be| ambte) le. klas.
| zaken (afd. Controle) di Bandoeng,
statistiek-beambte)
t..
Soeparno,
semoea
1940
le.
klas.
Januari
Pada boelan
“ressort t. Adj.
G oeroe
Diangkat le. Commies tt. R. Kambipoedji,
akan
sman Gondosapoetro, Achmad,
daroe
ocah-boeahan goena
Isnono, R. Soedjono. Jj. Faintuch,
1 tempatnja masingawiro, R. Soekarjo, R. MoerHadipr
:Djeroek, manggoe,
djadi, Toebagoes "Tjakradipoera, 5
doekoe, la
Badroeddin,
Marah
Vell,
A.
W.
dsb. jang
van der
G.A.
,
wijoto
Tjokro
at,
Rachm
.Oekoelasi? (tjoekitan mata tanadan njonjo L.A. Stolk geb.
' Hoeven
man itoe). “van Rijn.
Dipindah dari Exploitatie der S.S.
di Atjeh (Meureudoe) ke Exploitatie
Oosterlijnen (Malasan) Hoofdder

1 1939.
— Accoord, Heer
waarom
Maar

Pasar

djabat opzichter 2e. klas t. Soemardi |
opleidalam
jang
Notodihardjo
ding boeat opzichter 2e. klas.
mendjabat
Oentoek — sementara
controleklerk dan ditempatkan pada
Hanverkeers-dan
dienstonderdeel

, Sri Moeljo”.

nama

Selatan), Hoofd-

(Soematera

Lahat

'mandoor t. Soekardjo.

na.ima, Jang di

satoe

fenreuter.

na
NaTenan
dari Exploitatie der

Aa
'Dipindah

ja ini organisatie|

75 sen boeat boekan langganan
F
ditangan

badan jang o

|. ngoeroes pendjoealan,
DRUKKERY
Pesenan bisa

»P. EN
ditr.

ing harga pesenan sampai

srahi mentjetak dan me-

ai

nen 107, Batavia-Centrum.
sekarang dan meloeloe pada adres

,G A PT”.
Sekretariat

|

14.00 Lagoe Mesir.
14.20 Berita Pers.

14.30 Toetoep.
Batavia II 197.
12.00 Tanda waktoe.
12.03 Krontjong.
12.30 Lagoe Melajoe Singapore.
13.00 Lagoe gambang kromong.
13.30 Berita Pers.
13.40 Lagoe Gamelan Soenda.
14.00 Lagoe Mesir.
1420 Berita Pers (Oelangan).
14.30 Toetoep.

23.30 Berhenti.

Djoem'at5Jan.

dari @oer-

Pengadjian
|

10.00 Lagoe2
'an.

10.30 Lagoe Belloni.
11.00 Lagoe Djawa.

12.00 Lagoe Tionghoa.
12.30 Lagoe krontjong dan stamboel.

23.00
24.00

13.00 Lagoe Soenda.
13.30 Lagoe Gamboes.
14.00 Berhenti.

atas

Pembatjaan dari soerat2 kabar.

kest ,,Setia Pemoeda”.

28.00 Berhenti.

122,

Ta
2

Adzan

pemoeda.

diteroeskan

sembahjang

19.45
19.00
19.20
19.35
19.40
20.00
20.15

:

dengan

oleh

toean

lafaz

R. Ha-

roen.
Kasidah.
Pemandangan oemoem.
Gamelan Djawa.
Mendjawabi soerat dan rapport.
Berita Pers.
Lagoe gamelan Degoeng.
Penerangan agama Islam.

21.00 Kasidah oleh Mahmoed

Saad.

Gamboes-orkest

,,Assoffa”.

23.00 Toetoep.

P.M.N. 20.
22.00 Gamboes-orkest ,,Assoifa”.
23.00 Lagoe KMelajoe
Semenandjoeng. .
.
23.

Maa

2400 Naaen

Djoem'at

Boenga rampai.

Arendsnest.

19.00
19.25

Berita Pers dan Oedara.
Aneka warna.

20.15
20.30

Penindjauan.
Programma Spanjol.

21.00
21.58
22.00
22.01

Concert.
Koers di Amsterdam.
Tanda waktoe.
Aneka warna.

per flesch isi 200
TOO

PA

Ini

:

ngan

Degoeng.

141.00

Tanda

11.01

Cursus

20.30

Pemb.

waktoe.

Berita Pers

12.03

Lagoe

Melajoe

Singapore.

19.25

Permainan

13.00
13.30
13.40

Krontjong.
Berita Pers.
Lagoe gamelan

Soenda.

Archipeizen-

M,

Kemis,4Jan.
17.00 Tanda waktoe Pemb.
17.04

dan Oedara.

Berita

17.25 Orkest

Vibraphoon.

Pers.

Adalbert

Lutter.

noendoekkan
hadja
bagai

Dalam sinar kilat jang mendeitoe,

kelihatan

Sika-

'memboengkoek-baeng-

Sambil
koek, meraba kesana kemari.
meraba-raba ia menjeroe Kamorva. Ki

Oleh Zoel.
:
Ti
malam
dengan
siang
Pertoekaran
“ tidak mendjadi perhatian Pawang Bi-.
s9e.
:
Entah beberapa kali ia mendjengoek keloear, ta' terhitoeng lagi.
Lama-kelamaan kelam malam tidak

'terperikan. Kilat sebentar-bentar men
diiringi oleh
“ndenjar dan memantjar,
Angin
. goeroeh jang menderoe-deroe.
| 1riboet bertioep sekentjang-kentjangnja.
— Kemoedian “toeroenlah hoedjan lebat
| Jang bagai ditjoerah2kan.

Waktoe soeboeh, pintoe lobang itoe |

| terenggang sebentar dam: seorang
hanja
bertjawat melompat Baja
Ramboetnja jang teroerai, geraknja

m

lam

tjahaja kilat jang

soer.ggoeh,

hanja

sekedjap

sekelebat

sadja,

itoe,
ke-

,Paawai, engkau ini soenggoeh seorang machloek jang rendah boedi, ta'

khatan satoe sosok toeboeh jang besar-tinggi itoe, ta” lain, ialah Pawang

pandai membalas goena sedikit djoea.
Engkau hendak bersimahradjalela. sa-

wa mangsanja itoe lemah ta' berdaja.

rena engkau hendak
memperlihatkan
kekoeasaanmoe jang telah berlebih-le-

Bisoe jang tertawa-tawa dengan menjeringai kegirangan. . Ia tahoe, bah-

jang segera dapat mengenal,
Sikama
orang jang mendekatinja itoe
bahwa
boekanlah saudaranja, tegak loeroes
laloe menari sambil tertawa poela terbahak-bahak.
hoetan!” katanja .GeHeh, babi

markah kamoe melihat akoe?”
Pawang

Bisoerjang

telah bersedia

akan melepaskan dendamnja, sekokemoeka,
njong-konjong ' melompat
TaSikama.
ngkan
hendak membanti

pi pada waktoe itoelah seboeah tangan

jang keras mentjekal lehernja.. Ia terdan terbanting kebelakang.
dengan pengawakannja jang ketjil mo- Maioen
melompat bangoen, berbalik
ia
a
“Seger
foenak-haloes . erwarna koening lang- hendak, menjerang orang jang telah
2
Meta
menghalangi maksoednja itoe. . Tetapi
wat.
.
Kamowa!”
.
teriaknia.
|
demi matanja beradoe dengan mata
sKamowa,
itoe berlawanan benar

Jek, roman jang tjakap dan koelit jang

Kamowa, Pawang
teu

Bisoe segera me-

11.Md Orkes accoresen.

17.25 Programma Vocaal.

18.00 Cursus stenografie.

S5Jan.

18.00 Njanjian

Pemb.

waktoe.

18.30

Soeara pagi.

18.45 ar
Concert.
19.00
19.30 Concert Beethoven.

20.30 Moesik

dan operette.

10.00

Moesik

10.45

Soeara laki2 di oedara.

11.30 Njanjian.
12.00 Pemeliharaan
orang toea.

(stadsz.)

Berita pers.

18.30 Orkest (stadsz.)

6.15 Berita Pers.

Opera

Pemb.

21.00

orang

sakit

piand:

Phohi-relay.

21.10 Moesik dansa.

dan

22.00 Soeara operette.
(22.20 Njanjian.
23.00 Berhenti.

5
«

Matanja jang tadjam dan , pa langkah laloe berloetoet menghorkepalanja, terkoelai sa- , ta-katanja.
mati lawannja......
bersinar itoe beralih menatap kepada
ta' bergaja menentang
Dengan isjarat jang segera dapat di
mata jang tadjam itoe. Dendam dan Bimaja oleh soeatoe perasaan aneh
marah jang
tadinja sangat berkobar- jg. bagai meleboer djantoengnja. Pera paham oleh Kamowa, ia mengakoci se
kobar itoe telah tersapoe dengan be- saan belas -kasihan, perasaan tjemas- kalian kesalahan dan dosa-dosanja, me
sajang, minta ampoen dan bersoempah tetap
gitoe sadja, bagai besi pidjar jang ke- chawatir dan perasaan
na djiroes dengan air. Ia hendak me- menjerboe kedalam kalboenja dengan berta'loek kepada kesaktian Kamowa

lat mendenjar djoea sekelilingrja. Te- langkah menoedjoe pintoe, tetapi Kayang-terang sesaat lobang batos itoc, mowa memegang bahoenja dan memoe
penaka. disenter laiknja. Tiba-tiba da 'tarnja kembali menghadapnja.

Pawong Bisoe

65.04

in A-mimetif.

'Contert

17.00 Tanda waktoe.
17.04 Berita Pers.

5

Toetoep.
Tanda

gembira.

14.30 Toetoep.

11.10 Orkest.

lezing. | 18.00 De ,,Wanderer” Fantasie.

Dalam lobang batoe itoe gelap dan
Semoea jang dipandang
pekat kelam.
sekali-sekali

12.55

6.30 Lagoe roepa2.
9.00 Band militer.
9.20 Djamoean lagoe.

18.25 Intermezzo.
:
6
18.30 Berita Pers.
18.45 ,,The Silvers String” Haw-Band.

ma “berdjalan

kek

6.00

Soeara

1230Kwartet

lagoe2.

Beberapa

Djoem'at

20.00 Gramophoon-intermezzo.
20.05 Pemandangan oemoem.
20.20 ,,Kentucky Minstrels”.

hitam.

akal dina

23.25

der 61,66 M.

19.40 Godsdienstig-Cultureele

gambang-kromong.

157,89

12.00

Saxophoon.

Lagoe

20.45 Ouintette.

B. R. V.
Stadszender

Mn

19.00

24.

No. 203-204.
Telf. 293 Bt.

21.00 Phohi-Reley.
21.10 Opera.

23.00 Toetoep.

Tanda waktoe.

Singapore.

No,

BESAR:

West

19.45 Concert.
20.30

22.01 Muziek dansa.
22.30 Aneka warna.

rampai.

Melajoe

HAKATA

Soeniaradja

Molenvliet
BATAVIA

19.30

operette.

lagoe

21.58 Koers di Amsterdam.

:

moesik.

Berita Pers dan Oedara.

Lagoe

sean pm

Beberapa

pakaian. | 21.00 Radio-hoorspel.

menggoenting

12.03

TOKO

di toko-toko

AAA

17.03 Aneka warna.
18.00 Peladjaran bernjanji.
18.40 Masuk Portoegis.

niar

UAN

beli

AGENT

17.01 Isi programma.

, Yideer sadjakah engkau?”.

dapat

di Bandoeng:

K. ITO & Co.

8.00 Toetoep.

17.00

(Oelangan).

dan Katana NN Ra

bisa

Agent

275

PERTJOEMAH.

14.20 Berita Pers dan Oedara.

:

jang lintjah

obat2

Bo Iu

Jaban jang mendjoeal obat.
Prijscourant obat-obat boleh diminta de-

Tanda waktoe.
Dari piaat gram.
Berita Pers.
Dari plaat gram.

7.00
7.01
7.30
7.37

13.20

7.30 Toetoep.

bersinar-sinar

bertahoen-

pil. . “. 1 5.50
S3
3, —

6.31 Berita Pers.
6.38 Gymnastiek.

7.00 Lagoe Gamelan

12.30 Lagoe

sceiah

6.30 Pemb.

14.30 Toetoep.

1 bad ate

jang

5 Jan.

Djoem'at,

13.35 Boenga

:

atau

HARGANJA:

23.00 Toetoep.

6.30 Berita Pers.
Pers

baroe

tahoen, kentjing nanah jang berwarna poetih, kentjing nanah jang berwarna koening
toea, penjakit dialat kentjing, jang teristimewa
oentoek
penjakit digelemboengan
kentjing
jang
dari penjakit
prampoean
(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas seperti berapi, sakit pada bidji kemaloean,
dibagian bocah pinggang (gegindjel) seperti
terbakar.

gr. t. K.V. 425.
12.30 Nirom Solisten Ensemble.

6.03 Membatja @oer'an.

Berita

jang

188,

12.00 Mozart's Symphonie no. 36 in c. | 22.00 Tanda waktoe.

Batavia II 197.
6.00 Tanda waktoe.

17.25

goenanja oentoek menjemboehken

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

waktoe.

17.03

Batavia

(OBAT PENJAKIT KENTJING)
TRIOS

Isi programma.

11.30 Tiga matjam

Ian.

Bandoeng II 192, Bandoeng III 50,

6.35 Lagoe gamboes.

Solo

18.00

& CO.

memakainja bisa me-

noeroet keperloean,
banjak
atau sedikit, dan meski ditaroeh lama tidak hilang ke
tocatannja,
Harga 1 botol

126,

6.50 Dari plaat gram.

21.15 Lagoe Menado.
21.30

181,

aseli.

12.—

Batavia

18.30 Swing-muziek.

Tionghoa modern.

18.00 Concert oleh Studio-Orkest.

18.30

Djokja

Tanda

17.01

&7.00 Tanda waktoe.
17.03 Isi programma.

17.05 Lagoe

West-Java:

Malang,

17.00

Jan.

m.

Kemis,4Jan.

45.

Kemis,4

Eenige Importeur K. ITO

Tjepoe 186.

PENJIARAN NIROM TIMOER.
Djawa Barat.
Bandoeng II 192, Batavia II 197.
P.M.H.

sebab

Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Cheribon 108, Pekalongan 92, Soekaboemi 192, Oost dan Midden-Java: Soerabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas
25 m.
Soerabaja III 196, Semarang

19.00 Oentoek anak oleh Oom Soep.
19.20 Pembatjaan kitab Indjil.
20.00 Gamboes dan Harmonium-Or-

17.15 Taman

205

warna

ram-

djadi- hitam se

Tidak meroesakkan ramboet,
bisa tahan lama.
Bersahadja sekali, sebab tidak oesah ditjampoer de. gan
lain obat dan tidak pakai air
panas
Boeat membikin hitam ramboetsangat mengoentoengkan,

Serba-serbi.
Toetoep.

PROGRAMMA NIROM.
Penjiaran Barat.
Archipelz. 99 dari 11.— t.m.

17.00 Dalam' taman anak-anak.
18.00 Lagoe Hawaiian.

:

perti

Lagoe gambang-kromong.
Philosophie Tionghoa.
Lagoe Tionghoa.
Mendjawabi soerat dan rapport.
Berita Pers.
Peladjaran bahasa Belanda.
Studio-orkest.
Dolanan anak-anak.
Gamelan Djawa Tengah.
Toetoep.

P.M.N. 29.
22.00 Gamelan Djawa Tengah.

11.30 Lagoe Melajoe Seberang.

18.30

Studio-orkest.

bisa

3 essential La mna ah

Amazar.
Krontjong okerst ,,Lief Java”.

boetnja

air.

gampang,

Ga

20.00

dengan

Memakainja

Mp

19.00 Pembatjaan @oeran oleh Njonja

tjampoer

ai

:

Obatnja hanja sematjam poeder, memakainja tjoema di

197,

dja terhadap manoesia jang lemah, ka

bihan itoe.

Djika

engkau

menjoekai

adikkoe Sikama ini, djika engkau hendak beristerikan dia, djanganlah engkau menggagah dengan tjara jang siasia demikian.
Perboeatanmoe itoe me

noeroenkan deradjat kebesaranmoe se
bagai seorang doekoen besar jang telah diakoei dan'dihormati oleh segenap
bangsa kita. Pertjajalah kepadakoe,
hei Paawai! Sikama ini ta” dapat eng
kau paksa!”
Mata Pawang
Bisoe kemirlap seketika, tapi kepalanja tinggal menekoer.
sini!” kata Kamowa meneroeskan bi
tjaranja,

ada

kocbawakan

seorang

perawan moeda jang dengan poetih ha
ti maoe “menjerahkon dirinja kepada
engkau. Ia anak &ngalai......”
Kamowa ta' dapat melandjoetkan ka

tiba2,

menjebabkan ia tertahan berbi-

tjara.
Tambah
mengeretjoet rasa hatinja
ketika
Bimaja
menatap
kepadanja

dengan pandang jang minta dikasiha-

Tetapi karena perasaan aneh
itoe
dengan tiba2 sadja mendjelmanja, dapatlah Kamowa melenjapkannja seketi
ka itoe djoega, laloe. berkata:

,Boleh engkau bawa poelang dan
perboeat sesoeka hatimoe...... , karena
ia adalah
sebagai
pengorbanan dari
iboe-bapa serta sekalian ra'jatnja oentoek.
membalasi
djasa kebaikanmoe

terhadap kepada mereka!”
Pawang

Bisoe jg. moelanja tadi sa-

ngat mengkal hatinja karena ditoedoeh
menjoekai Sikama, padahal gadis itoe
soenggoeh2 amat dibentjitja, tatkala

mendengaf tawaran Kambwa dan me-

lihat poela betapa bentoek serta pengawakan perempocan moeda jang bekal mendjadi miliknja itoe, segera berobah sikapnja. Hatinja bagai kena hik
mat. Perasaan dendam, bentji dan
marah segera bertoekar.
Penaka seekor singa jang telah djinak Pawang Bisoe moendoer bebera-

dan minta idzin poelang membawa Bimajasiccom
. Setelah

Kamowa

memberikan

keid-

zinannja machloek jang dahsjat itoe
melontjat memeloek Bimaja.
Ketika itoe Bimaja menahan nafas
dan memitjingkan matanja, gemetar |
dan berkeringat dingin sekoedjoer toe-

boehnja, karena tidak ada daja oepaja
akan

membantahnja.

Sesaat' kemoedian

toeboeh

Pawang

Bisoe jang besar tinggi itoe telah ke-

tjil kelihatannja terhoendjam - hoendjam menoeroen lereng goenoeng Kaloelong disinari oleh fadjar pagi jang
kian lama kian benderang......
Sedang mata Kamowa jang ta berke
dip-kedip mengikoetinja dari djaoeh,
telah basah oleh air mata sedih dan
ketjewa......

,Paawai!”, katanja
seorang
diri,
»Seboeah petaroehkoe....., | Djika eng
kau gagahi gadis jang lemah itoe, se-

bagaimana engkau menggagahi
ma, saudarakoe, ta'

Sika-

dapat tidak, tentoe -

kita akan membikin perhitoengan sekaMAP dna Pn

(Akan disamboeng)

10.

18.30 Lagde Belloni.
18.50 Pendjawaban soerat2.

II

N

18.00 Pembatjaan Soerat Kabar.

Batavia

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

17.00
17.03
17.05
18.30
19.00
19.20
19.35
19.40
20.00
20.40
21.00
22.00
1.00

Lagoe Hindustan.

192,

menta Na

17.00 Lagoe krontjong dan stamboel.

17.30

II,

ada

Lean

Bandoeng

Kemis,4Jan.
14.00 Berhenti.

pendapatan baroe soenggoeh
satoe peroebahan besar.
Karena:

TE magnet
PETA

Y.D.G. 8 golflengte 89,32M.
Studio Mentengweg 20.

Zender

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET)
Dengan keloearnja ini obat

kena

V.O.R.0.

