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Kegiatan kekoeasaan oedara Finland dan Roeslan dirintangi karena keadaan oedara jang sangat sedjoek. Ha-

Brussel, Senen (Reuter):
Menoeroet koresponden dari ,,Belga” di Berlin, maka banjak sekali alat
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Keadaan oedara jang sangat sedjoek
nja pada hari belakangan di Finland
ini,
menjebabkan kegembiraan bagi
tentara Finland.
Karena dengan keadain jang seroepa itoe pertempoeran
hanja terbatas ditempat setempat. Dan
poela karenanja tentara Finland dapat
mengaso.
Sedangnja itoe mereka dapat menjimpan mensioe2nja oentoek di
pakai kelaknja dimedan perang bagian
timoer.
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Londen, Senen (Reuter):
: Besoek pagi (hari ini. Red) Chamberlain akan memperingati rakjat Inggeris bahwa pada hari kedepannja akan didjoempai kesoekaran2, demikian
Pedato Chamberlain akan dioetjapkata koresponden Lobby dari Reuter.
:
F
Didoega, bahwa waktoe peperangan akan diperkan dari.,,mension
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tjepat, dimana menjebabkan mengadakan peratoeran pembatasan lebih keras
daripada jang sekarang ini. Menoeroet kabar kapal2 akan dipakainja oleh
pemerentah, dengan poela memperbanjak pembikinan kapal dan memperkeras pembatasan import. Ketjoeali bagi barang2 jang diperloekan oentoek perikehidoepan di negeri itoe, dengan memegang tegoeh perdagangan export
serta mendjalankan peperangan.
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Roosevelt telah mengangkat Clarence

via akan membentoek
triple alliance,
sekalipoen Rome dan Boedapest meng

POLITIK GEALLIEERDEN JANG SEDJELAS2NJA.
Londen, Senen (Havas):
Pembantoe bagian politik dari ,,Daily Telegraph” menerangkan, bahwa
pedato Chamberlain jang akan dioetjapkan pada tanggal 9 Januari (ini hari
Red) di ,,mension house” dipandangnja paling penting. Didoega, bahwa politik dari geallieerden akan dibitjarakan sedjelas2nja.
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PEDATO PENTING

ITALIA — HONGARIA.

PERMOESJAWARATAN

ditangan

terima baik oleh Italia.

itoe lebih landjoet menegaskan, bahwa
tidak pernah Hongaria itoe menjelesaikan.
kan sesoeatoenja dengan djalan kekekedoea negeri itoe akan tetap me- rasan.
nolak terhadap bentoekan politiek
Perdjandjian militer?
kepoengan.
(United
Senen
Boedapest,
kedoea negeri itoe sependapat ten Press). Kalangan diplomatik jang da
tang kesoedahan dari peperangan Lpat dipertjaja mengabarkan, bahwa
jang
sekarang ini. Propaganda
Csaky telah mengadakan perdjandji
peperangan dari negeri2 Eropah
an militer dengan Ciano di Venetia.
Balkan, Eropah Tengah tidak da- Perdjandjian
oentoek
itoe adalah
pat didiamkan.
memperlindoengi perdamaian di Bal
perdjandjian persahabatan jang kan dan Eropah bagian
tenggara.
oentoek 20 tahoen antara doea ne- Dikabarkan, bahwa sedikit hari lagi
geri itoe dengan sendirinja mem- perdjandjian itoe akan dioemoemkan.
pengaroehi politik dari kedoea ne
geri itoe.
Dipetjat dan diangkat.
Washington, Senen (Reuter):
Koresponden itoe membantahnja be
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oentoek menero

ngambil pendirian jang tetap, jang di-

telah ada sekarang ini Daja oepaja seroepa itoe baik Italia maoepoen Hongaria tidak dapat diam-
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Birger Vasenius
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ti dalam medan perang Finland-Roes,
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seorang
kampioen dalam
schaatsenrijden pada tahoen 1940,
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ia mendapat gelaran
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pertandingan dari
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Pahlawan
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He Isinki, Senen (Tr.-Ocean):

Dikabarkan, bahwa djendral Finland,

Tuompo

telah berhasil memoekoel

hantjoer divisie ke 16 dari Roeslan.
Djendral Tuopu itoe berada dalam perentah generalissimus Walenius dengan
langsoeng.
oekti-boekti jang menjatakan, bah
wa pada hari belakangan pehak Roeslan mendapat perkoeatan, maka ahli2

An

kena | entar Zweden
menjangsikan bahwa
ntara Finland benar2 telah dapat me :
awat2 Roes Take an serangan terhadap djalan seingannja telah me
poer Moermansk. ..

melekat di
: hendak
:

peraha-| jang melakoe
kan 2
1
makai Uchta sebagai pilngkalan
aji

dan artillerie. Keadaan
oedara jang
djelek mendjadikan segala serangan di

x

:

Iya AN

tidak

dilakoekan

sendiri,

melainkan

dengan bantoean Roeslan.
Semendjak habisnja Polen tempoh
hari, Roeslan teroes mendesak dan
mereboet-reboet bases, mereboet jang
pangkalan boeat armada dan tentara
angkatan oedarnja. Di Lithauen soedat dapat, di Lethland-poen soedah,
demikian poela di Estland. Tetapi me
nempati bases2 itoe beloem sempoer
na
djika
beloem terseboet djoega
jang mendjadi daerah
pangkalan2
Finland, bahkan moengkin akan bergerak teroes mereboet2 pangkalan?
Laoetan Oetara, sebab dengan djalan
demikian praktis Inggeris-Perantjis
tidak ada djalan lagi melakoekan serangan dari Laoetan Oetara dan Lacetan Timoer kepada Djerman.
Pendek kata boeat saat ini Roeslan dengan Djerman masih tetap bekerdja bersama-sama. Sebah betapapoen djoega, Rceslan lebih soeka kalau Djerman menang, daripada kalau
Inggeris berkoeasa teroes didoenia
ini, karena pada mata Roeslan, Inggeris itoe tidak bersifatkan demokrasi sesoenggoehnja, tetapi sematamata negeri jang anti proletarisme.
Djadi. tetap antara Roeslan dengan
Inggeris ada satoe batas jang tentoe
tentoe, jani perdjoeangan asas.
Tetapi dengan djalan demikian, ka

ordonnantie
seboeah
"Ditetapkan
oentoek merobah dan mengisi crisis-uit
1939, jang mendapat
voerordonnantie

memberantas ongkos2 jang berhoeboe-

ngan dengan djalan ordonnantie pada
pemberian menoeroet art. 1 dari idin2
retributie
ditjaboet
diberikan,
jang

(kembalian)

ditetapkan
ning.

Dengan
No. 4.,

boeat barang jang telah

pada

Regeeringsverorde5 Jan,

besluit goepernemen

moelai

Moerid-moerid

1 Jan.

1940

ditetapkan

oendang2 tentang pengakoean

boeroe-

han2 pekerdjaan jang diserahkan amb-

tenaar2 dari dienst membongkar kapal
dan personeel jang menolongnja.
Dengan besluit goepernemen ,,B.B.
L. 1938” dan ,,/M.B.R.1938” akan diro-

bah dan diisi.

“Dengan besluit goepernemen tjara2
subsidie boeat sekolah2 di Nieuw-Gu
nca dan poelau2 djadjahannja ditam-

bah.
:
Dirobah dan ditambah art. 22. dari

itoe, ialah toentoenan

kepada

moerid

Wachtgeldreglement, ditetapkan pada
art.
1. dari besluit 25 April 1934 No. 3

(Staatsblad No. 209), berhoeboeng de

ngan perobahan lid 1 dari art. 1 dari
,»Benoemingsoverdrachtregeling 1928”
(Staatsblad 1928 No. 35). '

jang normal.
Atau dengan lain perkataan, badan
itoe beroesaha soepaja mereka jang

im

Dilanggar

Drukkerijweg

Te-

ngah) bila orang soedah selesai sembahjang isja', malah kadang2 sehabis

maghrib, sering2 kedengaran ada soe-

ara orang
berkasidah dengan soeara
jang merdoe.
Rasanja perboeatan itoe ada menjalahi
kehendak
agama Islam, karena
tempat itoe semata2 tempat ibadat dan
jang berhoeboengan dengan itoe. Sedang kasidah itoe tidak lebih dan tidak koerang njanji dan dendang-sajang jang kalau boleh dilakoekan oleh
seorang Islam, hanja ditempat berselau seandainja Roeslan berhasil menang2, seperti dalam peralatan d.s.b.
ngocasai pangkalan2 armada di Laoe :
Tidakkah patoet perboeatan itoe ditan Timoer dan Laoetan Oetara itoe, tjegah oleh pengoeroes langgar terseInggeris masih mempoenjai pangkaboet? - (CA. SD.
lan2 disebelah ' selatan, boeat armadanja seperti misalnja di Malta, GiTabligh dimesdjid G. Sentiong.
braltar, dan sekarang djoega di Dar
Malam Minggoe jang laloe soedah
danellen, boeat oedara di Haifa, Cordilangsoengkan tabligh pertama boeat
fu dll, sedang didarat
di Grietahoen
ini, setelah dihentikan semenkenland, Toerki dan Roemenia, ketidjak masoek boelan poeasa j.l.
ga2nja boleh dikata mendjadi negeri
Moeballighnja
jalah moeallim (H.
lindoengannja, katanja, tetapi moeng
Abdullah, jang soedah terkenal ketjakin dimata Djerman dan Roeslan ke kapannja dan keichlasannja mendjalan
tiga negeri itoe hanja negeri djemkan kewadjibannja. Maka tidak heran
“ “batan semata-mata.
bila tabligh2nja mendapat koendjoe4 Pasi “ Maka tidak heranlah, bahwa gerak
ngan jang selaloe memoeaskan, apa la
- gerik Roes sekarang ialah mengoe- gi semalam, karena memang soedah di
roeng tiap2 negeri jang ada sangkoet
toenggoe-toenggoe, toelis. (A. Si).
pacetnja dengan kepentingan Inggeris. Dengan Boelgaria diadakan persahabatan, perloe menghimpit RoeKemoedian, perloe agaknja didje.menia dan oentoek mendapat panglaskan
sedikit pendapat kita tentang
'kalan lebih banjak lagi boeat menga
Timoer-Djaoeh.
Disitoe kimi nampak
.waskan Toerki dan Griekenland.
oesaha
baroe dari Djepang, jaitoe
“Selain daripada itoe, seperti beroelang-oelang kita njatakan gerak-ge- mendirikan ' Pemerintahan Centraal
“rik Roes didekat Afghanistan, dekat boeat Tiongkok. Soedah barang tentoe Pemerintahan tidak sempoerna
Turkistan tentoe masih diteroeskan
djika
tidak ada serdadoenja, maka
djoega, ja'ni goena menekan India,
terang,
bahwa djika berhasil oesaha
karena negeri inipoen ada sangkoetDjepang
“toe, Pemerintahan Tiongpaocetnja dengan Inggeris. Adapoen
bo,
Asia
'hoa
made
in Japan di Tiongkok akan
di
eris
lain2 oeroesan Ingg
|
Djeja
ann
mempoenjai
tentara Tionghoa poela,
agi
bah
di
dja
men
lehlah
| jang kelak berkewadjiban menghapang,
'biskan tentara Chiang Kai Shek, seTetapi
gerak 'itoe beloem. habis,
'hingga moengkin di Tiongkok akan
' karena... meskipoen besar, tentara" timboel peperangan antara tentara
Roeslan. jang memang kekoerangan
Wang
Ching
Wei
lawan tentara
pemimpin itoe, laloe terbagi: di oe- Chiang Kai Shek. Djepang
sendiri,

“

djalan lain, boeat tidak melepas
masih ada. Tidaklah mentadjoebkan tjari
kan
tjita2 di Tiongkok, tetapi poen
orang, djika ada berita jang menja-

takan bahwa Berlin mengirim bebe |
/ po
,opsir ke Moskow boeat

oe mengatoer:
tehnik
PAN WA

AERONPaA Da

|sekalian bisa berdiri leloedsa meng-

adapi .

dan Amerika
di Asia

masoek

dalam

kepandoean,

2 AN Ma
Tea
We

toe-

roet excursie-bersepeda
atau berdjalan
kaki--,mengoendjoengi
bioscoop
dan lain2 pertoendjoekan, pergi berenang, menemoei handai taulan, pergi
belandja ke toko atau pasar dllnja jg.
berhoeboengan rapat dengan kehidoepan sehari-hari.
Pendek
kata badan sosial ini akan
memberi toentoenan kepada anak2 da
ri segala bangsa oentoek menjempoernakan
kekoerangan
pantjainderanja,
hingga dikemoedian hari dapat dengan
setingkat-sedjadjar dengan sesama ma

noesia dalam mendjalani peri kehidoepan.

Toehan,

kemoediannja

ti-

dak tergantoeng kepada orang lain
dalam menentoekan nasib hidoepnja.
Hingga mereka jang hanja kekoerangan sebagian
dari pantja inderanja tak oesah mengalami peri kehidoepan jang hina-dina.
Oesaha mentjapai
toedjoeannja,
pertama kali dengan djalan memberi
peladjaran
bertjakap-tjakap
jang
tjoekoep
keras
dan
terang
bagi
mereka jang dapat mendengar. Soeal ini moedah ditjapai karena anak
jang gagoe sjoekoer mempoenjai per
kakas tjoekoep oentoek bertjakap?.
Mereka tidak mengeloearkan soeara
karena kepadanja tidak diberi kesem

1Pp
4
$
7

patan oentoek meniroe tiap-tiap oetja

pan jang dikeloearkan oleh orang lain atau tidak dapat mendengar.
Dalam peladjaran anak-anak ta-

di

ditoendjoekkan

dan

Anak-anak jang
beri kelapangan

dirasakan

VERGADERING INL. POLITIE“ BOND.
Hari Saptoe 'j.b.I. oleh Ini. Politie-

djakan

Lebih

bond diadakan rapat diroemah inspecteur politie'tocan Sosrodanoekoesoemo, Voorzitter Pedoman Besar I.P.B.

Djoemlah

oleh tocan Soe

dari

Soepaja

loe dipoetar

film tentang perdjalanan

telah

Klg
DOENIA B.P.P.LP,

|

pengoeroesnja didapati keterangan seper-

s1

Boekoe ini diterbitkan karena bebe-

roe diterangkan oleh toean Sosrodanoe
koesoemo, te ah diambil .poetoesan,

|

bahwa pembajaran paling rendah boe-

f 2.-. Boeat se-

kolahan I.P
oe telah didapat subsidie Departement” yan. Onderwijs, sehingga pada
sekolah itoevdapat diker-

4

1.

2

Sebagai peringatan dari Konferensie K.P.K.P.A.I. (B.P.P.L.P.) jg.

pertama.
Ba
Soepaja oemoem dapat mengeta-

2.

'hoei apa jang telah dikerdjakan
K.P.K.P.A.L.. semendjak » berdiris

ja

nja.

Ba

“At

5
et1

gi

Sekian keterangan

Vliegveldlaan

Hampir

: SAR

"ion

gaty..g

|

1

Pengoeroes!

34, Batavia-C.

terdjadi perkelahian hebat.

Di standplaats

Lyn

autobus

dekat sta-

tion Senen kemaren ampir terdjadi per
kelahian hebat sjoekoer sadja politiz

ferensi Badan Perlindoengan Perempoean ' Indonesia dalam Perkawinan telah dapat
(B.P.P:LP.) jang diadakan pada tg. di,
21-23 Juli 1939 di Mataram. Pada baSebabnja
gian ,,Kata Pendahoeloean” dari

rapa alasan:

mengartis

manja

Telah
sampai dimedja redaksi sebocah ,,Boekoe Peringatan” dari Kon-

5

dapat

Setelah kita selediki isinja lebih Ian
djoet, njata pada kita, bahwa ,,Boekoe
Peringatan” terseboet tentoe akan memenoehi. pada maksoed Pengoeroes.
Dari itoe patoet dan perloe dibatja
oleh oemoem, teristimewa doenia isteri. Harganja tidak mahal jaitoe 55
sen boeat 1 boekoe, soedah terhitoeng
ongkos kirim. Jang berkepentingan da
pat memesannja pada pengoeroes B.P.
P.LP.,

BoekoePeringatan

ti berikoet:

oemoem

di-

akan maksoed
dan
tjaranja bekerdja badan
itoe, sehingga oemoem dapat mengenal pada-bagian Pergerakan Perempoean Indonesia, jang mengenai perkawinan.

toean

Ketoca Pedoman Besar ke Negeri Be landa. (Aneta)
ea

tahoen 1926

Hana

bahwa

roemah tangga, maka kira2 djam 9 ra-

tetap dipekerdjakan di Betawi. Achirnja permintaan dikaboelkan, sehingga
pekerdjaan penoelis Pedoman Besar I.

r

3...

dengan girang Voor-

pat 'ditoetoep dan sekalian tetamoe diperdjamoei. Sehabisnja djamoean, la-

dan pekerdjaan beliau sebagai penoelis selaloe memoeaskan dengan baik,
maka oleh 'LP.B. beramai ramai dima
djoekan permohonan kepada jang berwadjib, soepaja tocan Atmosoewarno

at anak pertama ialah

djaoeh

jang

toendjangan f 60.— tiapboelan.
Sesoedah dibitjarakan beberapa hal

tandoko dengan mengoetjapkan selamat datang kepada hadirin. Sesoedahnja ini beliau menerangkan, bahwa toe
an Atmosoewarno berhoeboeng dengan kenaikan pangkat dari mantri- po
lisie mendjadi ass. wedana tadinja hen
dak dipindahkan dari Betawi ketanah
LP.B.

sekolah

dengan gadji

oentoek pembetoelan gedong jang kelak dipakai sebagai sekolahan, djoega
oleh padoeka didjandjikan'akan diberi

sie toean Soetandoko.

dipegangnja semendjak

goeroe

hoofdacte

L. Dekker diterima bantoean f 500.—

jang hadlir ada koerang

seberang.
Oleh karena secretariaat

hanja kekoerangan sebagian dari pantja-inderanja
poela oentoek memasoeki kepandoean.

zitter beri tahoekan,

lebih 150 orang, antara mana terdapat
djoega wakil P.I.D. dan wedana poliVergadering diboeka

“seorang

mempoenjai
f 300.—.

La dapat teroes dipegang oleh toean
tara, di Eropah selata
dan dipern,
jang tidak mendoega bahwa Tiong- itOe,
N Ne
|
(Ag
batasan Asia, serta diperbatasan Ti- | “kok: mempoenjai keoeletan seroepa
Tentang,
Holl.
Ini.
School
kepoenjaongkok, sebab betapapoen djoega ra- | karang ini, tentoenja Djepang men ,
an I.P.B. jang bertempat di Djati Basa tjoeriga kepada Djepang tentoe |

Nai

toek

mempoenjai . kekoerangan dalam kerachmatan

(G.

bela-

sedang

Tangan jang pertama merasakan getaran
jang ada di tenggorokan, goena merasakan soearanja sendiri. Sedang dengan tangan jang lain ia merasakan
getaran ' ditenggorokan goeroenja.
Poen
djoega pada dahi, hidoeng, bibir dan dada terdapat getaran
itoe. Sedang pada dasar moeloet terasa gerak-gerik dari lidah.
Dengan djalan demikian anak2 jang
gagoe beladjar bertjakap-tjakap
Jang soekar lainnja jaitoe memberi
peladjaran oentoek mengarti apa jang
dibitjarakan orang lain. Dalam oesaha
inipoen pergoeroean diatas telah mendapat hasil menjenangkan. -

la bangsa jang koerang sempoerna
pantja inderanja, telah didirikan di
Bandoeng pada 3 Januari 1930. Maka
berhoeboeng dengan itoe baroe-baroe
ini telah
dirajakan hari tahoennja
jang kesepoeloeh.
Goena samboetan, perkenankanlah de
ngan singkat kita oetarakan bebera
pa soal jg berkenaan dng. maksoed
oesaha moelia tadi. Pertama dapat di
kata, bahwa toedjoean dari pengadja
ran dan pendidikan di pergoeroean
moeridnja soepaja di hari dewasa ke
doedoekannja
lajak dalam masjara
kat dan dengan fikiran serta perboe
atan merdeka dapat mendajoeng ka
pal hidoepnja
seperti orang-orang

Berkasidah dilanggar.

Instituut”

perempoean dari ,,D oofstommen
djar keradjinan tangan

Pan

oetara itoe.
Orang tahoe, bahwa oesaha Djerman boeat mentjegah kepoengan ini

—0—

Berita2 Officieel.

Lebih
landjoet
anak2 gagoe adi
mendapat
poela
peladjaran memba-'
tja, menoelis, berhitoeng, bahasa Belanda,
ilmoe boemi Zweedsche gymnastiek dan di klas tertinggi djoega bahasa Indonesia.
Sedang anak2 perempoean mendapat
poela peladjaran
keradjinan tangan
dan dalam internaat mereka dapat peladjaran masak2, mentjoetji dan menjeterika, semoeanja jang dipentingkan sebagai njonja roemah dikemoedian harinja.
9
Soepaja anak2 itoe dapat disesoeaikan dengan kehidoepan di masjarakat
raja, maka diberinja kelapangan oen-

dengar sebelonnja terdja-

|

sebagai

an

pal perangnja melaloei negeri-negeri

tawi perkoempoelan Anti-Woeker, roe
mah piatoe ,,Moehammadijah” di Djok
Protestant, dan
piatoe
ja, “roemah
Roomsch Katholiek di Semarang, comite perajaan berdirinja 125 tahoen
dari Militaire Wilemsorde di Bandoeng dan Leo-comite di Semarang.

1 Dan

rang-doenia dahoeloe, tentoe mengetahoei taktiek-perang Inggeris, Jattoe sebisa-bisa memboeat garis kepoengan. Poen didalam perang doenia itoe Inggeris bisa mengocasat Seloeroeh Laoetan Timoer (Oostzee)
Oetara
Laoetan
poela
demikian
(Noordzee) sehingga Djerman terhimpit dari segala pendjoeroe. Tidak
heran, bahwa kini Djerman merasa
chawatir kalau Inggeris mengirimkan alat sendjata dengan kapal-ka-

tawi, perkoempoelan- ,,Roekoen Istri”,
Reclasseeringsfonds di Bedi Betawi,

daan 0.2

orang melihat riwajat Pe-

LUS di Bandoeng, roemah piatoe boe-

at anak perempoean ,,De Voorzienigheid” di Bandoeng, Steunfonds di Be-

me

Kalau

Nana

Loterij Oeang.
Loterij ocang jang baroe akan dipetoentoekkan Algemeen Armenfonds di
Betawi. Jang ikoet dalam loterij itoe
perkoempoelan2 roemah piatoe
jalah
boeat anak lelaki dari pendirian CAMIL

1. Matan

rantjis ia ditekan soepaja toch maoe
mendjadi badan perantaraan datangnja sendjata ke Finland, tetapi dari
“ pehak Djerman poen ( meskipoen di
sangkal) ia mendapat tekanan, soepaja tidak maoe mendjadi djembatan
sendjata.
Kalau ia tidak menerima bantoecan
boeat Finland dari Inggeris, Inggeris
dan Perantjis terang mendapat keoentoek memberi pertolosoekaran
ngan kepada Finland goena mentjoekoepi kepoetoesan Volkenbond, sebaliknja, djika ia menerima, ada bahaja Djerman mengantjam padanja. maka Zweden kini
Demikianlah,
:
menghadapi kesoekaran besar.
sendiia
berarti
Kalahnja Finland,
ri terantjam Bolsjevisme, dan menambah moesoeh, Djerman.

ESA:

Zweden. Dari pehak Inggeris dan Pe

Kabar penting.
.
Kita dapat dengar, tidak akan la.akan terdapat perbaikan,
lagi
ma
gadji dalam kalangan kaoem goeroe
baik jang bekerdja di Inlandsch atau
Europeesch Onderwijs (Mulo. dsb.).

akan bentoek soeara dan hoeboeSalah satoe oesaha sosial jang di ngan-hoeboengan.
Anak jang gagoe bersama goeroenja
kerdjakan oleh ,, Vereeniging voor On
derwijs aan Doofstommen en Slecht berdiri didepan katja besar dan dari
sana dapat dilihat olehnja gerak-gerik
hoorende
Kinderen in Ned. Indie”,
jaitoe pergoeroean jang diberi nama nja moeloet dan bibirnja sesoeatoe dengan
jang telah
ditjontohkan
oleh
”Doofstommen Instituut”.
Badan pertolongan bagi'anak sega goeroenja.

PMB

Kalah satoe negeri neutraal jang
“tidak terdjepit leta kn ja, tetapi
terdjepit oeroesannja,

tahoen

sepoeloeh

beroesia

biasa tjalo-tjalo

autobus jang ingin lebih banjak menda
pat hasil di standplaats bus itoe, masing2 bereboet
mendjadi kepala dja-

go. Sebelah pihak telah memanggil
kawan2nja dari daerah Bekasi, Pasar
Rebo dan Krawang. Toekang2 batjok
itoe telah sama datang sebagian, teta- .
pi oleh politie mareka di samboet kedatangannja, masing2 goloknja di bes-

Na

7

£

'

&

Be dan

0

Bandoeng

di

Telah

|

Apabila orang mendapat ketjelakaan
sampai hilang sebagian dari tenaga jang haloes
ataupoen jang kasar, maka kebanjakan ia mempoenjai pera-.
saan koerang dari pada orang
jang biasa. Ia merasa tidak bisa
mengerdjakan imi dan 'itoe.
Tetapi kemadjoean techniek dan
pendidikan
soedah
demikian
roepanja, hingga kekoerangan
itoe bisa ditoetoep dan hasilnja
poen. hampir seroepa dengan
orang biasa.
Dibawah ini ada toelisan dan
gambar-gambar jang meloekiskan orang toeli dan setengah
toeli di Bandoeng, jang dirawat
dalam
roemah
perawat, jang
merajakan 10-tahoen berdirinja
pada tanggal 8 Januari 1940.
Orang membatja toelisan dibawah ini boleh mengambil kesimpoelan, bahwa tjatjat pada
tiap orang bisa
dikoerangkan
dengan
hasil kemadjoean dan
ketjerdasan otak manoesia.

sita Jai

aan

Hara

TERDJEPIT.

Doofstommen Instituut"

HAMA

.Het

sai
AN DN
GAN
aga
ie
Be Wayne ba

PEMANDANGAN

'Soedah beberapa lamanja di Banng didirikan satoe Komite dikalagan pemoeda Indonesia, jang barang
ka ingin mendjadi modern. . PembanBandoeng mengabarkan
tentang komite itoe seperti berikoet:

Apakah jang akan diperboeat, kalau!
penjelidikan itoe berhasil baik menoe
roet kaoem penjelidik dansa itoe nan-

ti?

dipraktekkan

dikala-

ngan pemoeda Indonesia? . Hendakkah

Mengoebah

lam Nederlandsch Wetboek vag#Koop

handel jang ditoedjoekan k
a kemoengkinan berlakoenja Ze@hepen
vorderingswet. (Aneta).

Kartoat-

ardjo Kartoatmodjo, districtshoofd

Perlee

da setia dan djasa, sebagai tanda

|

doengan

penghargaan akan sikapnja jang be| rani pada
eng pada
3
£

dari

kan,

Pendjelasan

bahwa

dalam

pekerdjaan

ini

jang

terdiri dari

. beri tahoekan, bahwa polisi bantoean
memakai

tanda

PITA ORANJE

'roepa itoe

bertindaknja

orangpoen

selakoe polisi, hin

mesti toendoek kepada

. .ratoeran jang mereka berikan.

masih

geldip,

karena

AL.

pe |

KR

“.

beta

|

st terseboet menambah kete

telah mengoendoer- |!

:kan diri. Barangkali hal ini disebabkan karena perbedaan faham dengan

....

bestuur jang kini masih tinggal. Mereka jang keloear itoe ialah tocan?

Toekang minta2 ditjopet.
Saptoe soref

seorang minta2 bersa-

Nanga

ae

pangeran Soerjodipoero, bendahari, ma seorang pen oentoennja mampir diraden mas
Soerodiningrat, ketoea | langgar di Dr Kkkerijweg (G. Tengah).

'koemisi propaganda, raden Moceljadi
“Djojomartono, penoelis pertama merangkap
algemeene
omroepleider,

Marsem

Kertoatmodjo,

penoelis ke-

adjoenja

|

|

1

doea, raden mas Tjokrosoeripto, ben

dahari kedoea dan raden

Sontosar- | dak

djono, anggauta dari koemisi
angan.

keoe-

#

etn

sekali,

Pembangoen

minta

pada

penoetoepnja

jang

sangat

molek”,

itoe

salah,

“ana

Almarhoem
1.J.M. Tupamahoe.
Dr. J. Kajadoe, Ind. arts di Betawi
mengchabarkan kepada kita sebagai
berikoet:
Pada tg. 7 Januari 1940 pada waktoe
malam djam 9.30 toean I.J.M.
Tupamahu wafat dalam oesia 81 tahoen, setelah lama menderita penjakit toea. Adapoen almarhoem ketika
hidoep pensioenan goeroe kepala se-

kolah Melajoe. Beliau . mempoenjai

kedoedoekan jang sangat penting da

lam masjarakat orang Ambon. Beliau masih masoek zaman koeno, mem
poenjai ketjakapan jang loear biasa

dan dihormati dalam segala golongan

orang Ambon, boekan sadja karena
djasanja
dan kemoerahan hatinja,
melainkan
teristimewa oleh karena
ia tetap berati-ati dan
menghargai
diri serta oesaha orang lain.
Dia masjhoer oleh sebab pengetahoeannja
tentang
bahasa Melajoe.
Sebagai boeah penanja kita peringat
kan disini karangannja, jang boekan
kepalang banjaknja termoeat disoerat-soerat berkala jang bersifat igama dan dikeloearkan oleh perkoempoelan2 orang Ambon. Toelisan2 itoe
menjatakan
pengetahoeannja
jang
loear biasa dan kebaktiannja kepada
Allah jang maha koeasa,
Dia mengarang soeatoe boekoe nja
njian,
jang
banjak sekali dipakai
oleh orang Ambon.
Dengan toelisan tentang pohon
loe didapatkan
gaan.

.Goebernemen

, Almarhoem :- meninggalkan

baloe

jang djoega, an toea sekali: empat
oen jang laloe dia merajak

nikahan 50 tahoen.
: Pn
Anak
soeloengnja sekarang mendjabat pangkat Kantoorhoofd dikan

tor D.V.G., anak kedoea bekerdja sebagai

ngan,

dokter partikoelir di Pekalo-

anak ketiga opzichter di Provin

Siale | Waterstaat Daerah Djawa Ba-

rat,

sedang

anak

poengoetnj

a telah
igantoengkan pada se- poelang kerahmatoe
€ ditiang, dan ia pergi me- laka »Zeemeeuw”, lloh, ketika tjiembahjang, sedang pe- dja sebagai opisir. dimana ia bekerimba air dari. soemoer, |. Pemakaman langsoeng It
di dan ia mengenakan Minggoe jbl. dikoeboeran
diketahoeinja bahwa Poelo, setjara agama mase ' Menteng
hi. Banjak
| berisi hasil keliling-

sekali orang jang
tjara ini.

Pule

ara Poemaa

TR

ini di koecatkan oleh kaMidi jang loeka membeia tjoema memegang ta'
sebelah tangannja memeItoe sebab ia kena di ti-

Moehammadijah

di Garoet pada hari dan tanggal jang

ditetapkan

akan

ditentoe-

tengahan boelan Januari ini.
Menteri Oeroesan Marine, Y o s
hid'a, pada hari Sabtoe jang laloe, soedah melakoekan permoesjawaratan
lama
sekali dengan
premier,

dimana

ia

telah

memin-

:
4-

Prins Konoye dan premier Abe bermoesjawarah.
Kemarin. doeloe, dengan disaksikan
oleh beberapa menteri2 dan wakil2 da
ri beberapa partij2, Prins Konoye dan
premier Abe soedah melakoekan permoesjawaratan jang lama sekali.
Adapoen
candidaat2 jang lain2nja
oentoek djabatan premier ini, jang soe
dah
tertjantoem
didalam kalangan2
politik, jalah djenderal
U gaki dan
bekas menteri keoeangan
Ikeda,

!

Sedang dipeladjari,

Canberra, Senen (Tr.-Ocean):
Menzies
menerangkan, bahwa
Pemerintah Australia kini sedang mem
peladjari adanja wakilnja diplomati
di Tokio.
Be

kelak.

»

g

am
an

Doea poeloeh tahoen jang laloe dia
| Bet
ataawi mendja
Sa
bat pa 1 'kat admini

ea

A be

kan selambat-lambatnja pada per-

lebar

Dengan opisil didapat chabar bahwa, Conferentie Moehammadijah daerah Djawa Barat akan dilangsoengkan di Bogor pada tanggal 18.19-20
tahoen ini, sedang Conferentie Consul Madjelis Tanwir akan bertempat
akan

sakit

Kabinet

—0—

Conferentie

“| sehat badannja.
roemah

ni, orang mendoega, bahwa nasib

ta pendapatannja tentang kedoeAchirnja dapat ditjatat djoega,
doekan
pemerintah. pada waktoe
bahwa kegontjangan politik di Asia
sekarang ini dengan menilik atas
Timoer dan Eropah lebih2 semendjak
oppositie terhadap pemerintah jg.
boelan Maart 1939 pengaroehnja kekian hari kian bertambah hebatpada keadaan ekonomi di Indonesia
nja itoe.
sedikit sekali.
Selandjoetnja
,,Tokio
Asahi
Shimbun”
menerangkan, bahwa
Conjunctuur di Amerika jang bertindakan
dari menteri oeroesan
angsoer2, makin baik dan makin baMarine ini, telah mendapat perhanjaknja permintaan kepada bahan2
tian
orang
dengan soenggoeh2
karena perang ini, bersama permindan perhatian ini tidak hanja tim
taan barang2 makanan dan lain2nja,
boel dalam kalangan2 jang opisil
menjebabkan
makin banjaknja pesadja, tetapi disegenap kalangan,
ngeloearan barang2 itoe (Aneta).
oleh karena menteri oeroesan Marine terseboet hingga pada sa'at
Seorang sersi jang apes diamoek oleh
ini tetap berdiam teroes terhadap
orang boeta. .
kegontjangan politik jang soedah
beroelang-oelang dialami oleh KaLandraad Meester Cornelis hari Sapbinet itoe.
toe kemarin
doeloe telah memeriksa Prins Konoye akan mendjadi premier
perkara sersi Midi jang di amoek oleh
lagi?
seorang boeta bernama Kedah di Pa-f
Lebih Djaoeh Trans-Ocean dari T osar Straat Mr. Cornelis.
kio mewartakan, bahwa walaupoen
premier Abe itoe beloem tentoe
meDalam perkara ini jang mendjadi ter letakkan
djabatannja, maka didalam
dakwa doea orang, katjoeali Kedah jg. kalangan
politik
di Djepang, orang
boeta
itoe, seorang kawannja poela soedah memfikir-fikirkan tentang siabernama Kardjan.
pakah jang akan mendjadi penggantinja premier Abe itoe.
Menoeroet
djalannja pemeriksahan,
Permoesjawaratan2, jang pada
sersi politie itoe mendapat perinta mewaktoe sekarang ini sedang bernangkapi pengemis.
Ketika pengemis
djalan di Tokio oentoek membenitoe sedang mengemis di tempat tertoek soeatoe pemerintah centraal
djadi, oleh sersi itoe di pegangnja taTionghoa jang baroe, jang makngannja jang boeta hendak di bawa ke
soednja mendjadi soeatoe pangkasectie-politie.
Tangannja jang sebelan oentoek melakoekan pekerdjalah poela di pegang oleh kawannja si
an bersama-sama dikelak kemoeKardjan. Si sersi menjeret hendak mem
dian
hari dengan Wang-Chingbawa, si Kardjan menjeret membawa
Wei
maka
beberapa s.s. kabar
lari. Si boeta kesakitan, berontak-ronDjepang soedah sama
mempoetak, sehingga pisaunja di pinggang hen
njai kepertjajaan, bahwa sangat
dak djatoeh, si boeta memegang pisau
boleh djadi Prins Konoye lagilah
soepaja djangan djatoeh.
jang akan terpilih mendjadi premier,
Tetapi karena kedoea tangannja saDisamping itoe orangpoen soema-sama di tarik, ia berontak tambah
dah mengingat poela, bahwa pada.
keras, pisaunja jang di pegang mam
doea tahoen jang laloe Prins Kopir di lehernja sersi itoe dan meloekai
noye
boeat pertama kali soedah
sahingga doea loeka jang agak berat.
pernah membela dengan mati-maSebab demikian
terdjadi perkelahian
tian,
ketika orang membentoek
sahingga bergoelat, si Kardjan merepemerintah Tionghoa baroe jang
boet pisau kawannja sahingga loeka
dipimpin oleh Wang-Ching-Wei.
poela tangannja.
Maka
oleh karena itoelah poela
orang dapat menentoekan, bahwa
Dalam pemeriksahan, jang boeta me
segala so'al2 jang berkenaan des
njangka ia menikam,
dan menoedoeh
ngan politik Djepang di Tiongkok
politie itoe
terlampau bengis. Ia oitoe, kelak akan dapat diselesairang boeta katanja, tjoema sebab ngekan oleh sesoeatoe Kabinet jang di
mis di tangkap sebagai tangkap penpimpin oleh Prins Konoye.

padanja

diterima oleh karena soe

Pedjagalan.

pandjang

Satelah beberapa saksi di hadapkan,
si boeta di hoekoem setahoen kawannja delapan boelan. (Rep)

bintang perak atas kesetiaan bekernja. Dia toeroet doedoek dalam Madjelis Ambon jang pertama,
Beberapa tahoen berselang beliau
dioendang oleh Pedoman Geredja
Protestant toeroet doedoek dicommis
sje menerdjemahkan kitab jang soetji, tetapi oendangan ini tiada

1

dengan

TIMOER DJAOEH.
Yoshida bermoesjawarah dengan
premier.
Tentang nasibnja Kabinet
A b «,
Transocean mewartakan sebagai berikoet dari Tokio:
Didalam. kalangan politik disi-

atas tindakan tindakan jang diambil
dan akibat2nja.

kam.

tanda penghar-

memberi

keterangan

Katerangan
wannja. Sersi
ri keterangan,
keras, sebab
gang speda.

dari Koloniaal Insti-

tuut di Amsterdam

Pemerentah pada hari Senen telah
memadjoekan ,,nota tentang tindakan2 jang diambil sampai tanggal 1
December 1939 dilapangan ekonomi
jang loear biasa dan loeas sekali”.
Poen disertai ,,tjatatan tentang keadan ekonomi pendoedoek 1939”.
Nota
'itoe dimoelai dengan tjatatan, bahwa terboekti moengkin oentoek dalam tempoh sedikit mengadakan stelsel 'peratoeran, hingga dengan ini perganggoean dilapangan
ekonomi karena perang sampai bisa
terbatas sekali. Selandjoetnja dalam
nota itoe dibitjarakan bantoean jang
besar sekali dari segala lapisan pendoedoek dan seloeroeh peroesahaan.
Kemoedian
diadakan koepasan dan

tjoeri,

roembia antara 20 tahoen jang doe-

sedi-

cali bagi mereka jang berdiam did

hoofdbestuur dari Siaran Radio Indi Solo

bintang?

itoe.

.ngetahoei
dengan terang batas2
| meente pada doea djoeroesan itoe,'

bergoena

dan benarnja: ,,Haminta pengoeroes
kota, hanja tahoe jang kaja...... ?.
Kiranja sidang pembatja ma'loem
adanja.

ba-

Oleh sebab itoc goena kepentingan
| Oemoem dan goena kepentingan Dienst
' Perselisihan dikalangan S.R.L
Menoeroet
s.k. ,,Loc.” pada hari | Perlindoengan Oedara sendiri soepaja
' Sabtoe jang laloe 6 orang anggauta | pertjobain tidak mendapat ketjewa,
Oo

.donesia

Kelimat

“kit sekali diantara pendoedoek jang me

dilengannja kiri.
e
Dalam peladjaran itoe mereka itoe

serta

berboenji: ,,Sinar boelan amat indah,

Disitoe hanja diterangkan: Disebelah Timoer “dan Selatan: Batas2 gemeente Betawi.
Rasanja bagi oenoem keterangan se

pendoedoek Tionghoa.
:
Kepala dari L.B.D. dikota ini mem

ini

tentang

banjak,

Redactie-staf

bagi mereka

seboetkan dalam pengoemoeman

poen diadakan polisi doea golongan
goena membantoe,

itoe jalah

kehilangan.

poela kita oemoemkan disini, bahwa
pada pagina 3 terdapat salah tjetak,
jaitoe dalam sja'ir ,,Dikota
Betawi
Yeni Ia Pan

oleh

tas2 daerah jang toeroet dalam pertjo
bain pada salah satoe tanggal jang di

“rah 6 dan 7 pada hari ini ataupoen
loesa. Landjoetnja bisa kita toetoer-

|13

istimewa sekali jang mengenai konperensi koeltoer Indonesia di negeri
Belanda, lengkap dengan gambargambarnja.

Dienst Perlin-

Soedah dioemoemkan tentang pertjobaan perlindoengan oedara di dae

|1l

ngat

pen-

boelkan keragoe-ragoean
jang berkepentingan.

Kemis

Pembangoen.

noelis perloe'ditambah pendjelasan jg.
lebih sempoerna, soepaja tidak menim

oedara.

jiol, Pemandangan'|

Didalam ,,Pembangoen” nomor 28
jang terbit pada hari Saptoe j.l. ada
terkandoeng artikel jang sangat pen
ting bagi pemoeda, bocah pena Baron
Mathuraepeck,
serta tjerita pendek
dari ,,Zoel” tentang ,,Apa dajakoe”.
Poen gambar2 jang didalamnja sa

batas2.

Oedara jang disiarkan

Rebo

—a—

'soerat2 . kabar
dengan
perantarasir
»Aneta” kemarin, menoeroet hemat pe-

waktoe peletoesan
di Ditanggal 13 October 1939.

Perlindoengan

tambah

dielasan
A. Si mengelis.
Pengoemoeman

9 .»Bajan karan

itoe riboet menjatakan

Perlindoengan Oedara.

Mas

Selasa

terbangkan oleh. seorang pantjalongok
jang
poera2
masoek langgar boeat
sembahjang. Diantara anak2 jang kebetoelan sedang bermain disitoe ada
jang melihat pentjoeri itoe, tetapi baroe dikatakannja setelah orang minta2

asa Pn

officieel,

TJATETAN

Ig

Saptoe

yan

Nyaman

1940

Djoem'at!12

Volksraad telah menerima rentjana
ordonnantie
goena mengoebah dan
menambah isi Wetboek van Koophan
del. Rentjana itce dimadjoekan goena memenoehi sjarat2 concordantie
berhoeboeng dengan peroebahag
da-

toer (kaboepaten Bandjarnegara,
soedah
— provincie Djawa
Tengah)
mendapat bintang perak besar tan-

|

Wetboek

Hadiah bintang karena
keberaniannja.

t. Hardjo
modjo.
Menoeroet kabar

TG

dan mengganti

Senen

Koophandel.

Dengan perantaraan "Bank of China” perkoempoelan "Fonds Amal Tiongkok” menjerahkan £.31.000.- kepada ,,International Red Corss Commitee for central China” (Palang Merah di Tiongkok), jang bertempat di
Kwei Jang.

“

Minggoe/7|

ris jang sesoenggoehnja?
Dari Bandoengkah akan moelainja keboedajaan
baroe? Modern dan ultra-modern?
Pendapatan dan pikiran jang de. Berdansa.
f
“
|
mikian
tidak lain ialah pikiran jang
perkoempoelan
Oleh beberapa
soedah
terbantoen dari masjarakat
Bandi
(natuurlijk!)
pemoeda
Indonesia.
Dengan — mengerdjakan
doeng, ialah: Perda, P.P.T., LM.
pekerdjaan jang memboeang energie
dan J.O.P. telah didirikan seboeah comite jang terdiri dari t. Soe- '|itoe dengan pertjoema, pemoeda maoe
tidak maoe akan meninggalkan
kanda ketoea, t. Soeminta, ketoeamiasjarakatnja,
jang memboetoehit. Djerman penoelis , te
moeda,
nja, jang memberi penghidoepan keIl, t. Djoko
penoelis
Achmad
padanja, jang mendidik moelai ketjil
' Soengkono bendahari dan 13 osampai dewasa. Kalau pemoeda merang pembantoe diantaran 4 orang
moengkiri kebenaran ini, maka ia tikaoem poeteri.
»
dak tahoe balas boedi kepada masja
Maksoed dari comite tsb. ialah
rakatnja.
- akan menjelidiki tentang
da nJang mengherankan sekali ialah,
barat, apakah ,,kunst” barat
sa
bahwa pekerdjaan itoe sekitar Kong
tsb. baik atau boeroek bagi......
res Pemoeda Indonesia jang diadapemoeda2 Indonesitr?
AA
kan di Mataram baroe ini. Poen djoe
Bagaimana hasil dari penjelidiga diantara pergerakan2 pemoeda
lagi
beritakan
kita
akan
tsb.
kan
tertjantoem diatas itoe nampak perkemoedian.
aa
gerakan pemoeda jang orang mengiDemikianlah beritanja.
:
Orang jang teliti mengikoeti toelisan ra tak akan ikoet gerakan demikian
akan itoe. Dalam hal ini wadjiblah pengoedalam soerat kabar, tentoelah
tahoe bagaimana pendapat pers Indo- roes besarnja ikoet tjampoer tangan,
pengoeroes besar
inesia dan masjarakat tentang ,,dansa” apabila masing2
dari pergerakan2 tadi tahoe menimitoe.
Orang
jang waras pikirannja,
tentoe akan bisa menimbang, pekeraja bang dan menghitoeng baik-boeroekan apakah jang lebih memboetoehi te- nja, oentoeng-roeginja gerakan mem
naga
dan pikirannja dari pada scal peladjari dansa tsb. Paling sedikit,
apabila kedjadian itoe dianggap bedansa.
Ia akan bisa memisahkan, manar? menjalahi toedjoean pergerana jang perloe dan mana jang koerang
perloe bagi kemadjoean rakjat Indc- kan, mesti didjewer tjabang jg. berboeat atau ikoet berboeat demikian
nesia waktoe ini. Orang jang memiitoe.
perhatikan soal kemasjarakatan
akan
Pengoeroes
besar
haroes
tahoe
tshoe berhemat tenaga.
Apa lagi pemoeda jang katanja bergerak dalam a- membimbing tjabang2nja kedjalan jg
bisa membawa bangsa Indonesia kebad kedoea poeloeh ini goena kemaarah
kemadjoean. Lain dari pada
dioean bangsanja, mengingat oetjapan:
itoe haroes didjaoehi benar2.
pemoeda
harapan
bangRakjat engkar mengikoeti gerakan
sa!
f
demikian itoe. Rakjat tak maoe diaKedjadian diatas itoe tidak menoen
djak berdansa diatas lantai marmer
djoekkan
dan memboektikan, bahwa
(dansvloer),
pemoeda kita soedah madjoe dalam so jang ' berkilau-kilauan
al2 kemasjarakatan.
Pemoeda kita ti- selama peroetnja dan otaknja masih
perloe dipikirkan lebih doeloe, karedak praktis, salah hitoeng, tidak bisa
| hemat tenaga jang pada waktoe
ini na masih kosong. Rakjat Indonesia
pertama-tama
pekerdiboetoehi benar2 oleh masjarakat In memboetoehi
djaan jang njata, baik jang mengedonesia.
Lapangan
jang bermanfaat
nai bathin, maoepoen jang mengenai
bagi pemoeda masih loeas sekali.
lahir.
:
Kalau misalnja pikiran dan tenaga
serta
keringat pemoeda itoe dipakai
Oleh karena itoe sebeloem terlaloe
. goena memperhatikan pembanterasan
terlambat, maka sebaiknjalah haloean terseboet diatas itoe dilepaskan
boeta hoeroef, masoek kampoeng kesedjaoeh2nja dan mengambil pekerloear kampoeng, memikirkan mas'alah
penganggoeran d.L.I., itoelah lebih ber- djaan jang lain dan berfaedah, jang
goena dari pada memikirkan soal jang memang soedah mendjadi kewadjibannja, sesoeai dengan kepoetoesan
djaoeh dari harapan bangsa dan rakkongresnja.
jat Indonesia.
|
SOEN.
s Apakah maksoed penjelidikan itoe?
Tiongkok.

|

JANUARI

pemoeda di ,,Paris.of Java” itoe betoel
betoel membikin Bandoeng djadi Pa-

toe kita dari

“5

Dea

Hendakkah

Nota Pemerentah kepada Volksraad dan
Negeri Belanda.

Hans GS MMS

ea

M

INA Pi

Ba

Pak anita
PEMOEDA

Feuilleton kita.
1

Berhoeboeng dengan beberapa hal,
teroetama
sekali terselipnja copy,
maka feuilleton beharoe tidak dapat
dimoelai kemarin, melainkan hari ini.
Rela kiranja sidang pembatja mem
perma'afkan djoea atasnja.

Adapoen

n

Inna
Telah
toellah

ngat hebat rintangan dan pengalaman jang diderita dalam berichtiar

melepaskan diri dari kedjahatan doe.

nia,

dan

disoedahi dengan

end dengan kekasina ama

Lebih h

haypv

ik, sidang pembatja Tien i

perloekan membatjanja sendiri.
Ta
,

anak

kerahma-

kami,

40 — 27 Hapit '58 poekoel
Diggeauk

Kami mengharapkan doa da-

raikan perdjalanan seorang pemoeda
jang keras hati mengangkat deradjat

iboe-bapanja sehingga. kembali berke

berpoelang

|

F

:

TINI KOESTINI,

kita ,,Zoe1” mengoe-

doedoekan sebagai Semoela, serta sa-

ilaihi

dalam oesia 4 tahoen 3 hari
pada malam Minggoe 6 Jan,

feuilleton hari ini ialah

redacteur

wainns

radji'oen.

bertitel ,,Menoeboes penghinaan”, di-

mana

lillahi

Ti &t, pembatja ,, Pemandangan”, moedah-moedahan ka
MI, orang toeanja, diberi ke-

Shabaran dan ketawakkalan.

Maksoem Prawira Soemantri.
WP

j

ii
&

LEMBARAN
aan

BIOSCOPE

TMALIA
Besar

Batavia

Moelain

pengabisan

Ini malem

N FRONT"
WESTER
ALL GUIETAnakon2 tidathe bole
h nonton.

an

SOETJ1”

TANA

KA

m Moeslimin teroetama
jang moesti dilihat oleh semoea Kaoe
keadaan di negri
iknja
tjant
di ini waktoe. Liat pegimana
gan jang indah.
ndan
pema
n
denge
Mekka dan Medina Penoe

Dubbel

1.

THE BEST: MAN
.

Gnacin FI ELDS

JACK

BUCK

»OKLAHOMA

PETER COKE » JACK DONOHUE|
and “SKIPPY”
Released by 20th Century-Fox:

BELANDA

YR5 TUANG
pp

Peladjaran

3
Sawah

Besar.

malam

»

berikoetnja

3.

Inggeris'

CERTIFICAAT

Bat.-€.

—

dengan

dan
soerat

Dikirim seminggoe sekali (seboelan
djaran diterangkan dalam bahasa
dan moedah dipeladjari oleh segala
Peladjaran bahasa Belanda tammat

GIE

A

dan

sakit tenggorokan, (diphterie)
SANTORIN,
selaloe

maoe

pakan

sDICK TURPIN“

ini obat tanggoeng bisa toe-

f 1,75, besar f 3,25.
. WIERGALIN
)rang toea, atawa anak2 jang boeang2
'@r darah, ingoes, atawa lantaran aigio, bole makan ini obat, tanggoeng
aek 1 1,50, besar f 2,50.
SINAMON

Soepaja bisa dateng boelan, seperti

ijangan

(Schriftelijk)

Agentschap en Bijkantoor
PEMANDANGAN
di
BANDOENG
Poengkoerweg 10.

32.

djika soedah ternjata peladjar seteliti dan tjermat.

PE

»sALIAS
Bob

Steele

itoe

JOHN

bintang

LAW”"

film Western

jang

terkenal

Boeat anak2

dan

sj

Law”.
Ngeri!

ada

dalam

8,

SELASA

9

dan

REBO

10 Januari

»

Mulo,

dan

Kweekschool

pegawai

dsb.

F

perempoean
8

10.—

lainnja

seboelan

F

12.50

film

loear

Mengagoemkan

Flash

dari

biasa,

Aneh,

bermoela

BESTUUR

Gordon

(Perdjalanannja

Flash

dan

penghabisan.

Tlap-tlap kari Widvertentis #Patjar» F 1.-sakali masa

E—

PATJER|
Monteur
jang tjoekoep pengalaman:
DATANG menghadap sendiri di

AUTOHANDEL TWUSEL.
Kebon Sirih No. 4.
2oekoe GELDSCHIETERS-ORDONNANTIE bisa pesen pada adm. Pes
nandangan £ 0,50 franca 1 0,04 —
£ 0,54.
s
3isa dapat di Administratie Pemanlangan boekoe masakan dari TOKO
DELIMA harga f 0.50 ongkos fran20 £ 0,04

rip o Mars"

Gordon

Air

INTERNAAT.

1940

Mengherankan

sampe

Wa Dasi

DIMINTA

Keterangan
jang lebih
djelas
bisa didapat dari Mevr.
FATIMAH, Goeroe Vakschool, Hospitaalweg 15 Tasikmalaja:

Universal pertoendjoskkan dengan penoeh kebanggaan

djempolannja

Aa

pimpinan

Batavia-C.

SENEN

New

lain2?nja

dari H. I. 8. F 7.50 seboelan

»
goeroe2
seboelan.

RIALTO BIOSCOOP
Senen

3

F

Nae
LA aa
KN Hata Ba

Tarief pembajaran:

gagah berani... moentjoel poela dalam jiapoenja film
jang barve dan rame ,,Alias John
Actie!
—
Heibat!
—

AAA

NU eU

dak in de kost di Tasikmalaja,
Peladjaran, kesehatan dan
orang2 jang berpengalaman.

Boenting

inamon
extra koeat f£ 5,75. Kirim
peang ongkest vtij.
FIRMA DE INDISCHE KRUIDEN
G. Tengah No.22, Semarang.

Dari'sekarang masih bisa diterima anak2 sekolah jang hen-

STEELE
dalam

sedikit.

makan. Tida berbahaja f 1,75,

KOSTHUIS

(BANDIET JANG BIDJAKSANA)
FILMKE2:

malem

oeng

”

dalam

BOB

marah2,

tida bisa tidoer, pikiran tida karoean,

LAGLEN

MC.

"

aakanfini obat dalem2 hari bisa baek
2,50, besar f 4,80.

Gong Film Syndicaat boeat Ned.-Indie mempertoendjoekkan

VICTOR

ex-

orang soedah

VICAROL.
orang toewa atawa anak2 jang

lapet

Oeang langganan tiap bahasa f 1.25 seboelan, haroes dirim lebih dahoeloe pada: Administratie ,,PENDIDIKAN OEMOEM”.
Post Box 26,
'—
Soerabaja.

Dubbel Programma.
FILM KE 1:

Wenalin

boeat

aat, sakit of kloear

INGGERIS

2

soenggoeh,

senang plezier dengan
1 fl f 3,—.

oemoer.

Boeat

4 boekoe). Tiap-tiap pelaIndonesia, sangat gampang
orang.
sampai No. 52.
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sisa dapat di Adm. Pemandangan

Indastrie

Sesoedali saia mengenal Djamoe peroesahaan Njonja, jaitoe
DJAMOKH LOENTOR dari boelan November 1938 saja satroesnja mendapet kain-kotor saben boelan dan ditetepken
waktoenja.

Saja nanti tida ake

Irukwerk 0,04, dengan aangeteekend
rambah 0,20 bisa dapat di adminis-

3OEKOKR PEMIMPIN BIKIN POTRET terhias dengan 64 gambar
bergoena sekali oentoek jang baroe

TJAP LAMPOE.
Kosambi 233F — Bandoeng.

saja mendapet2 — 3 boelan

poenja

kita

boekoe

(H.G.)

Djamoe

Boekoe penoentoen boeat bikin SA30EN TJOETJI harga f 1—,ongkos

3enen 107.

Kapada
Eigenares

-

1940

Kiriman
Njonja GOUW

BOEK

film

eta

EDMUND

KAS-

bernang:

CRABBE

Best

dengen

Athleet jang berbadan

2.

Di dalam

OENDANG2

boeat

ongkos

0,04, de-

tambah

diadministratie

SEWA

bikin

ftoilet Lymzee-

f0,20,

Peman-

MENJEWA

ROEMAH perloe sekali oentoek eigenaar dan penjewa roemah harga

tjoema f 0.90 ongkos kirim £ 0.08
bisa dapat di Adm. Pemandangan.”

3oekoe
masakan dan koewe2 recepten dari kookmeester POPO jang "|
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deekend tambah f0,20. Rembours, ti-
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5 : OL. Mij. Boemi-Poetera
kapitaalvorming

dang akibatnja kapitaal itoe jang da
pat mempengaroehi tjepatnja kemadjoean
lain-lainnja
jang kita boetoehkan,
poen
tida
akan
terkata lag:
ada
jang
itoe,
Boemi-Poetera
-G.L.
besarnja.
hoeboengannja dengan langkah-langKalau kita mengetahoei, bahwa ka
“kah hendak madjoe, oentoek masing| pitaal itoe bersifat senang bekerdja,
masing maoepoen oentoek oemoem.
| Kalau dilihat dengan sepintas la- soedah tentoe, dengan adanja kapitaalvorming sedikitnja f 1000.000.—
1oe, memang O.L. Mij. Boemi-Poetera
seboelannja dikalangan
Boemi-Poe' 'itoe tidak. djaoeh hanjalah soeatoe
tera Indonesia sendiri itoe, maka roe
badan,
jang
mempoenjai oeroesan
pekerdjaan: . pada waktoe jang soe- pa-roepa pekerdjaan, roepa-roepa pe
roesahaan dan lain-lainnja, jang adah ditentoekan lebih dahoeloe oleh
tempatnja
anggauta
(verzekerde)nja, memba- kan -tersedia mendjadi
jar ocang uitkeering sebesar jang soe bangsa Boemi-Poetera Indonesia bekerdja goena penghidoepannja, poen
| “dah dikehendaki, olehnja sedang kalau
akan lahir dan akan mendjadi boekti
mereka
meninggal doenia sebeloem
kemadjoean tingginja deradjad Noewaktoenja uitkeering, oewang uitkeesa dan Bangsa Indonesia, karena terringpoen
dibajarkan
djoega kepada
njata soedah bisa memberi penghiachli warisnja, jang pada waktoe.mendjadi anggauta
(verzekerde) pada 0. doepan kepadanja.
Kalau sekiranja diinginkan, soepa
L..Mij. Boemi-Poetera ditoendjoek oleh
ja O.L. Mij. Boemi-Poetera saban boe
anggauta (verzekerde) tadi.
Boeat dipakai sebagai oewang uit- lannja haroes mendirikan Bank-Bank
Onderneming-Onderneming pertanian
keering itoe, soedah tentoe anggauta
karet,
kopi, teh, kapas dllnja, Fab(verzekerde) diwadjibkan membajar
riek-Fabriek dan sebagainja, tentoe
“ijoeran tetap
saban boelan, namanja
akan
dikerdjakan dengan gembiraocoewang premie, lamanja sampai tem
nja,
“asal sadja keinsjafan bangsa
ponja uitkeering.
Boemi-Poetera Indonesia kepada O.
Dengan djalan itoe, O.L. Mij. BoeL. Mij. Boemi-Poetera soedah sepami-Poetera menghendaki:

bagi

diantara

familinja,

-djadi

nja mendjadi

'G
2
S5

maka

jang

dak

Bangsa

vosia

demikian itoc boekar: | bisa

soeatoe toedjoean jang

itoe,

kan

djoemlah

Rapat

anggauta

jang

C01000-00O-itus,

jang

terseboet

Sucpaja

Disiarkan oleh Persafd. ALI.

Se-

Gang
besar ketjilnja kapitaal itoe,
adalah ditetapkan oleh besar ketjil-nja djoemblah bangsa Boemi-Poetera
Indonesia jang soedah masoek mendjadi anggauta
(verzekerde) pada
O.L. Mij Boemi-Poetera. Kalau sekiranja dari djoemblah bangsa BoemiPoetera Indonesia jang 60.000.000.
itoe ada barang 1000.000 sadja jang
soedah masoek nenggaboengkan dirinja sebagai anggauta (verzekerde)
pada Mij kita itoe, soedah tentoe ke-

itoe, siapa

bangsa

Boemi-Poe

tera Indonesia jg bersemangat ingin
toeroet memadjoekan dan melihat ke
madjoean Noesa dan Bangsanja dengan setjepat-tjepatnja, lekaslah ma
soek mendjadi anggauta (verzekerde) pada O.L. Mij.
Boemi-Poetera.
Keterangan sedjelasnja bisa didapat
dari Hoofdkantoornja di Djokjakarnja dari kantoor-kantoor Inspectienja di Soerabaja, Semarang, Batavia,
Bandoeng, Medan, Makasar, Bandjermasin,
Cheribon dan dari Agent2nja
diseloeroeh Indonesia.
Mendjadi
verzekerde pada O. L.
Mij. Boemi-Poetera ada beda kedoedoekannja dengan verzekerde jang
lain-lain. Adapoen perbedaannja jalah:” Verzekerde pada O.L. Mij Boemi-Poetera
itoe- mempoenjai
hak
soeara
(stemgerechtigde)
seperti

jang berlakoe dikebiasaan perkoempoelan.”

maka

Sehingga

O.L.

Mij.

dengan

begitoe,

Boemi-Poetera

itoe

sesoenggoeh-soenggoehnja mendjadi
kepoenjaan anggauta verzekerdenja
sendiri, djadi berarti djoega mendjadi kepoenjaannja Noesa dan Bangsa
Boemi-Poetera

Indonesia.

pada

pebaikan

(Ta

AM 2

KENDARAAN

3

Oemoem

AAS
MASA

dan kemadjoean

de-

ngan tempo jang terbatas.
Baik dan
boeroekna
dengan
adanja plan itoe
terserahpada sidang ramai, hanja dari
A.LI. bekejakinan, bahwa dengan diadakannji plan itoe, langkah jang ter-

tentoe can batas dari langkah itoe da-

pat ket:hoean.
Djad seandainja tjita2 ALI. itoe me
noedjo ke satoe tempat jang djaoen
dan sosah itoe, sekarang dengan plan
telah ctentoekan langkahnja itoe sampai ditmpat jang berdekatan lebih dja

oeh loih

doeloe sembari

mengoem-

poelkn keperloean2 goena mengatoer
langkh lagi, ini terdjadi demikian, tiada lin dan ta' boekan hanja berhoeboensdengan keadaan jang beloem nie
ngidnkan dengan adanja keoewangan

dan 1in2.

5

2.Congres telah menjetoedjoei rantjanan jang telah dimadjoekan
oleh
MIA ditentang pernikahan memang se
lara dengan kemaoean zaman dan ma

sjatkat Islam, tapi tak loepa poela js.

itockemaoean tidak bertentangan de-

nga sjara jang ditentoekan oleh @oerardan hadist2. Dalam sebahagian adaljoega jang memohon soepaja ada-

nj perobahan

LO

5

1. adanja Plan tiga tahoen.
Walaupoen
Plan ini hanja menoedjoe kearah perbaikan organisatie dan
administratie sadja, tapi soedah memboektikan pada sidang ramai bahwa
ALI. djoera mempoenjai keinginan kc-

Bank-Bank,

Onderneming-Onderneming, Fabriek
Fabriek “dllnja
diatas itoe, adalah
boekan soeatoe pengharapan jang tida beralasan.
Dari

ni

tsb. dihabisi pk. 2 siang.

SEBAHAGIAN DARI KEPOETOE-SAN CONGRES
AL IANG KF

dengan selekasnja memboektikemadjoean Noesa dan Bangsa

seperti

mem-

tertjapailah.

mentjapai

dibelakang.

(verzekerde) sebanjak-banjak moeng
kin dari bangsa Boemi-Poetera Indo

4 boetoehkan adanja kapitaal nasional
atau
kapitaalvorming,
jang
akar
mempoenjai - kekoeatan
maha
hebat terhadap maksoed mentjapai kemadjoean tingginja deradjad Noesa
dan

(verzeker-

amat
pesat
sekali madjoenja, terboekti soedah bisa beli dan mendirikan gedong-gedong jang bersifat mo
nument di Djokja, Soerabaja, Batavia, Palembang, Medan dan Bandoeng
“(soedah dimoelai) dengan begrooting
ratoegan riboe roepiah, maka pengha
rapan O.L. Mij. Boemi-Poetera hen-

oemoemnja

tjita-tjita oemoem

RAPAT MOEHAMMADI
AH.
Seperti
telah
diberitakan terlebih
dahoeloe,
maka pada hari Minggoe
kemarin tanggal 7 Jan. '40. Moehammadijah
tjabang Bandoeng telah melangsoengkan rapat'tahoenan, bertempat disekolah P. G. B. Tjiateulweg 35
Dalam rapat ini telah dipilih pengoe
roes tjb. jang baroe, pilihan mana telah
dilakoekah
terlebih dahoeloe dengan
schriftelijk, jang dimadjoekan dengan
soerat oleh masing2 anggota. Menoeroet soeara terbanjak telah terpilih poe
la sebagai ketoea, ialah t. Soetalaksana
dengan 12 bestuurs leden jang lainnja,
dan tentang pembahagian pakerdjaannja akan diatoer dibelakang oleh bestuursleden jang telah'terpilih itoes soesoenan
mana
akan kita oemoemkan

ga kekoeatan O.L. Mij Boemi-Poetera

oetama, jang haroes dipoenjai oleh
seoemoemnja bangsa - Boemi-Poetera? Barang kali tida akan dikata salah-raba, kalau jang demikian itoe
memang soedah mendjadi toedjoean
segenap Boemi-Poetera Indonesia.
dengan
hoeboengannja
Adapoen
hendak
oemoem
maksoed-maksoed
deradjad
kemadjoean
mengangkat
Noesa dan Bangsa adalah soedah terang sekali kelihatannja. Dengan ada
nja oewang ijoeran (premie), maka
oewang bangsa-Poeterkoempoellah
tera Indonesia ditangan instelling
Boemi-Poetera sendiri. Dengan begitoe,

anggauta

pdapatan.

TIGA RODA

telah makloem bagaimana

M | pesatnja kendaraan djaman sekarang,
apa “lagi di kota Betawi tentang tiga

. Congres

karena

ad | ja berlainan

Ae

telah memgoesocikan

ke

pla Congres MIAI jang akan datanv

satoe oesoel jalah MOMENT DOEA,
#anja oesoel'itoe

ta lain dan ta boe“roda, (betja) soedah tidak asing lagi, akarena berhoeboeng
dengan kegen
Begitoe djoega di Tangerang. Moela2 | igannja
internationaal, jang oleh
IA
kendaraan'ini mendapat perhatian ba:
mngres
Ra'jat Indonesia ditoentoet. Injak tetapi hanja dari anak2 belaka se- a. Karena A.LI. boekan partai
polidangkan0:orang2 hanja melihat sadja, 3k, langkah jang lain
ditentang
kagen
Djawa
Barat
karena mere ka masih maloe oentoek na ngan ini ta' didapatinja.
-TANGGERANG.
:
djoega jang mentjoba, wak- Mengingat karena gerak dan
geriktoe malang (sadja, memoetar-moetar me ja machloek
MERAJAKAN ASJOERA.
itoe
oleh
Toehan,
maka
ngelilingi kamp. Boeboelak. Tetapi ms ALI. berkejakinan
Corrp. kita mewartakan.
1
didalam hal ini ha0
ibesar
jg.
kebiasaan
'soedah
ang
Hari Minggoe pagi tanggal 7 Jan.
es kombali memintanja kepada Toemari, setelah lama ta? di'indah
1940. Comite Asjoera telah mengada|

ti

kan pertemoeannja bertempat diroemahnja toean Partowirjo, dikoendjoengi anggota anggotanja. Walaupoen ha

ri hoedjan
moean

Oi
gi.

telah

ta' ada berhentinja, pertediboeka

pada djam Gpa-

Poetoesan pembitjaraan tentang tontonan,. Wajang golek, bertempat digedoeng pergoeroean T. Siswa.
Pada djam 12. pertemoean-ini
ditoetoep.

aan. Permintaan kepada Toehan ta' lakan lagi. Sekarang ,,Betja” itoe ta'adaj n hanja dengan doea'
, dengan moedah
lagi, bergelandang di kota Tangerang, oedahan
entah

takoet,

karena

selaloe

hoedjan
entah tida' lakoe.
€

|...

ERT

NIAN ANAK2 BOEI.

toerdEnhbahwa
Sp

K3

Ba
He e'a
itoe

Ditentoekan
haroes dibati

dan. dikerdjakan pada Nana
kan
a ma pada
waktoe ba'da Asjar hari

joemahat
dan
soepaja dikerdjakan
coleh segenap kaoem Isi, 1 di Indon
e-

ga

jan rasa
n-datang akan
dilangsoengkan # Tjian Ke aa
boelan December 1940.

kepoenjaannja

A.LI

Ng

rsediaan

jan La
ajaa on ea
uh

Pan hn

di India

meliwati

djalan

boentoe

jang

diha-

dapi India menoedjoe perbaikan constitutie-nja.

:

Dalam
persetoedjoean jang hendak dilakoekan itoe golongan pemilih-pemilih akan dipakai djoega oentoek mendirikan satoe Nationale Con
ventie (Persidangan Nasional) pada
achir perang. Sipat2 conventie itoe
sampai seketjil-ketjilnja, seperti ben
toeknja, besarnja, tjaranja bekerdja
dan tjaranja mentjapai soeatoe persetoedjoean
akan diserahkan pada
anggota-anggotanja jang akan mene
tapkan itoe dengan
persetoedjoean
coemoem.
Soal-soal jang mengenai perlindoengan

kepentingan-kepentingan

per-

dagangan Inggeris di India dan Negara2 India (daerah Radja-Radja di
India)
akan didjalankan oleh satoe
comite jang terdiri dari premier (per
dana
manteri) dari provincie2 dan
wakil
Radja-Radja
India di pihak
India, dan di lain pihak, dipihak Ing
geris, terdiri dari Pemerintah Ingge
ris sendiri. Dan poetoesan badan ini
akan

dimasoekkan

dalam

satoe

per-

djandjian jang akan mengikat National Convention.
Seteroesnja
Madjelis Goebernoer
Djenderal (Governor General's Executive Council) akan dirobah poela
mendjadi satoe Kabinet jaig menang
goeng
djawab, tetapi toendoek pada
India Act tahoen 1935 dan didalamnja akan termasoek anggota oentoek
tiga berbagai tjabang Pekerdjaan Pe

tenaga

ini djoega diarahkan kepada Pemerin
tah dengan
maksoed jang soetji dan
ichlas hati soeka mengoerbankan tenaganja oentoek memberi penerangan ten
tang Islam disekolah2 Gouvernement.
8. Adanja madjlis propagandist ke- merintah,
j
loear Islam, jalah oentoek menoentoet
Sikap Moeslim League.
soepaja segenap machloek Allah maSikap Moeslim League pada waksoek dalam Igama Islam. Karena ALL.I. toe
ini tidak menoendjoekkan bahwa
jakin tida ada jang diterima oleh Toe- moengkin
segera akan diadakan per
han Igama machloeknja melainkan Issetoedjoean dalam soal pertikaian aga
lam, jalah saperti firmannja jang artima
itoe, akan tetapi pemimpin-penja demikian:
sn
mimpin Congress tetap berpendapa,Sesoenggoehnja
Igama jang dite- tan bahwa sikap Moslim League
itoe
rima oleh Allah jaitoe Islam dan siapa tidak
akan menghalangi oesaha2 oen
jang soeka kepada Igama jang lain Is- toek mentjapai
dasar-dasar mengoelam, maka
tiada diterima oleh Allah.
asai diri sendiri jang sedang dilakoeKarena demikian sewadjibnja sekalian
kan
oleh India. Tero€tama hal itoe
machloek berigama Islam.”
boekan berarti halangan sedjak peKarena oentoek membela soepaja me mimpin-pemimpin
Congress itoe mem
reka jg. beloem masoek Islam dari dja peroleh kepastian
akan permoefakatoeh kepada djoerang jg. ta' diinginkan
tannja golongan ketjil-ketjil boeat
jang kelak akan dirasainja, maka per- mendapat
satoe soesoenan pemerinloe sekali adanja penerangan tentang tahan jang berdasarkan
kemerdekaIslam, kepada jang beloem memasoeki
an, — toendoek pada batas jang soeIslam itoe.
dah ditetapkan tentang soeal perta9. ALI. akan menoentoet dengan se- hanan
negeri
(defensie), kepenti-- «
gala ichtiar dan daja oepaja ditentang ngan perdagangan Inggeris dan
New
hapoesnja
perzinahan
dengan djalan gara2 India — jang akan bisa disemana
sadja, jang akan dibantoe hal toedjoei dan diterima, baik oleh India
ini oleh pihak Zainabijjahnja.
sendiri,
maocepoen
oleh Keradjaan
10. Barisan Pemoeda ALL.
Inggeris. Kalau sekiranja dalam hal
Hal ini telah dipoetoeskan dan dite- ini beloem diperboeat
oesoel-oesoel
rima oleh Congres. Orang jang dewadalam garis2 seperti jang diseboetsa bermoela mendjadi pemoeda doeloe.
kan diatas dengan segera dari pihak
Karena demikian pendirian dan pekerInggeris,
baik diperhatikan bahaja.
djaan pemoeda itoe haroes didjaga di jang
akan terbit dari politik main
tentang keislaman, sehingga mereka ke lepas2 sadja (politiek van ,laissez
lak tetap memegang keislaman jang te- aller, laissez faire”) pada waktoe
ini
goeh, jaitoe
firgoh ahli soennah wa!
karena sajap kiri dari Congress berdjamaah.
Tentang
uniform tidaklah
maksoed oentoek meroeboehkan makmendjadi toedjoean jang pertama, ha- soed ini.
nja pendirian dan semangat keislaman
New
Delhi pertengahan December
jang haroes mendjadi satoe dan sama
1939.
|
"
:
itoe.
'Betoel seedah banjak perk. Pemoeda jg. lain akan tetapi dalam azas
na jalah R.O. Soemaatmadja
dan toedjoean adalah djaoeh berbedaan
epertement
Barisan Pemoeda
dan dengan perhimpoenan jang soedah
ialah
H.M.
Basjoeni
ada dapatlah bekerdja bersama-sama
Tg Departement Barisan Pemoeda
jaSoesoenan
pengoeroes Besar jang Zen
jalah A. Damanhoeri
4
baharoe dipilih terdiri:
ai epartement Tarzich jalah
j
A. Zar Voorzitter: R.H. Abdoerrohim

Vice-” . R.@. Soemaatmadja
Secretaris
id
II:

Sedangkan

I: O. Moehammad
Mh. Sansesi

roes Besar

Commissarissen: S. Sajoet (Jacatra)
M.
Soheh
(Soekaboemi)-R. Prawira

(Tiiandjoer)
doeng).

Departement

H.

dan.

Mh.

I.M.I.

Badroeddin, 'y #

Soleh

V

ketocanja
"au

(Ban-

:

js

TT

:12. Soesoenan
Zainabijjah.

Voorzitster:

i

Departement Sociaal en W. Onder-

ta SU
Hak

noesi,

“Adviseur dari Pengoe-

itoe tetap A.H. Ahmad
Pengoero
Bore

Njonja.

Sa-

aa

Moehammad

ice.”
Njonja Djamalo
jal n an,
“ Secretaresse IN ionja Basjoeni.
eddin

ia jala

' Departement Ekonomie | Ketosani

lah R. Prawira

|

La

Ma

ditengah

Nana

dan be

mat.

kapitaal dllnja:

tambahnja

(O:K.S.B.) bendahari,

patah

sekarang ini.
Dalam waktoe ini kedoea belah pihak, Congress dan Pemerintah Inggeris mentjari
djalan soepaja bisa

"

b)

soedah sama berat tanggoengannja.
3. dan lain-lainnja kebaikan lagi,
jang dengan gampang orang akan da
pat memikirkannja sendiri.

Apakati jang

kemadjoean

de) Boemi-Poetera Indonesia dari se
gala lapisan saban boelannja, sehing

begitoe itoe tidak hanja dapat dikata
sia-sia kepada anak-anak sadja, tetapi poen djoega memberatkan beban
orang lain, jang memang

sapoetra

berapa pembantoe.
Setelah
sekalian jang hadlir disoe-goeh makan minoem, maka poekoel 2
lewat,
rapat
ditoetoep dengan sela-

politik jang

4

persatoean

(H.K.S.B.)

pertama

sk

ter-

Iskandar

jang

menoendjoekan bahwa Congress-Party akan dapat diadjak mempertimbangkan satoe hal jang bisa membawa
persetoedjoean
dalam keadaan

rw

sampai

Gani

ditoelis.

Besi

kiranja

lantar sangat-sangat bilamana kedja
Gian ditinggal mati (jalah soeatoe ke
djadian jang tentoe akan dialami
oleh semoea orang) oleh si Bapa pen
tjahari napkah. Begitoe djoega, karena kebiasaan bangsa Boemi-Poetera didalam hal jang demikian itoe,
anak-anaknja, berhoeboeng dengan
keadaan
kekajaannja, laloe dibagi-

ketoea,

penoelis pertama, Padmawinata (P.N.
S.) penoelis kedoea, Djamhari Poera-

Dari fihak Inggeris

Langkah-langkah

Ah

5

anak-bini bangsa Boemi-Poetedjanganlah

kil

PERSETOEDJOEAN AKAN TERTJAPAI Di INDIA?
Congress soedah siap.

5. ALI.
dengan
memakai politiek.
Congres memoetoeskan tetap A.LI. ber
djoeang dalam keislaman dan menoedjoe kearah Islam moelja tidak disertai atau
mentjampoeri politiek. Adapoen
sebabnja
karena
partai politiek soedah tjoekoep dan telah berdiri,
dengan ta oesah dari A.LI. berconcurrentie dengan partai2 itoe. Akan tetapi karena partai Islam beloem ada ig.
selaras dengan moestinja jang sebagai
mana kemaoean sjara, maka ditentang
ini diperkocatkan.
“Djoega
oentoek
menghormat kepada pendirian partai
politiek jang soedah ada jang djoega
diantaranja jang berdasar Islam, maka
lebih dan oentoek lebih sempoerna A.
LI. tida menjampoerinja politiek, oleh
karena memang hampir semoeanja ang
gota A.L.I. mendjadi anggota partai p»
litiek.
Djadi disini boekan haroes diartikan
bahwa
ALLI. itoe anti politiek atau
anggotanja tidak hendak mentjampoeri politiek, hanja oleh karena jang mendjadi werkprogram pertama dari A.LL.,
jalah kemoeljaan Islam dan djoega oleh karena haroes-menghormat discipli
ne dari partai politiek jang soedah ada,
oentoek soepaja tidak terpaksa orang2
jang telah masoek partai politiek karena A.I.I. memakai politiek, haroes me
milihnja diantara kedoea itoe.
Djadi dengan A.LI. tidak berpolitiek,
tidak terhalang anggota A.I.I. oentoek
masoek poela pada partai politiek jg.
soedah ada.
6. Djoega ALI. hendak membantoe
dengan
adanja pembantrasan
boeat
hoeroef latijn dan ditambah poela dengan pembantrasan boeta hoeroef arab.
»
7. Kaoem A.II. bersedia tenaga oentoek melebarkan
keterangan tentang
iang
dioega.boekan.
Islam disekolah2

Ma

ra

kita wartakan:
RAPAT P.G..
Dengan
bertempat digedoeng Hinipoenan
Soedara, hari Minggoe tgl 7
Jan. 40, P.G.I.tib Bandoeng telah mengadakan rapat tahoenannja. Rapat dimoelai pk 9 sementara pimpinan olen
ketoeanja t. Hadiprawiro.
Banjak
poetoesan2
jang diambil,
sementara
jang dapat dioemoemkan
ialah
tentang
|soesoenan pengoeroes
baroe.
Dengan soeara boelat terpilih
kembali . t.t. Hadiprawiro (H.K.S.B.)
ketoea, Oe. Kartasasmita (V.O.B.) wa

1 NN
Ine BERAT

2.

dengan

Pembantoe

2$

Poetera pada soeatoe tempo jang soe
dah dikeheadaki, oempama sesoedahnja
5, 10, 15 atau 20 tahoen bisa mempoenjai oewang, djadi dapat mentjapai kemadjoean
didalam kekajaan

atau ekonominja.

harganja

BANDOENG

jang beroepa Bank-Bank, Onderneming, Fabriek dllnja itoe.
Menilik dari:
a)
berkobar-kobarnja
semangat
disegala
lapisan Boemi-Poetera Indonesia soedah sama ingat kembali
kepada kebangsaan
Boemi-Poeteranja, jang hendak sama-sama dimadjaekan daradjadnja dengan memakai
perkakas persatoean maksoed,

kita Boemi-

GIGLK

Ca

bangsa

SAKIT

SAKIT .KOEDING.- dil:

2 Gala DP

—.

soepaja

'SAKIT: KEPALA,

5

dan

1.

oentoek sembaerken

teh NA ak De

moemnja bangsa kita. Biarpoen begitue
barangkali tidak djeleknja kalau
disini dioeraikan dengan ringkas,
apakah gerangan maksoed toedjoeali

selamana' pake Poeder tjap Matjan

SME DN

diketahoei oleh oe-

Poeder sakit kepala va» Matjan

soedah menoeloeng beliau dari sakit giginja dalem
beberapa (minuut sadja dan, beliaw, kasb, nasehat

abs

tjoekoep

besarnja

akan. “besari » sekali,
sedikitnja
f 1000.000....tiap-tiap boelannja, se-

baik2,

Kedai

dah

madjoean

tentoe

Lang
cg

AMA terseboet diatas itoe soe-

£$ Toecan HADJT IBRAHIM kasi gjerita
pada sobat-sobatnfa bagaimana moestadjabnia

dan
penghasilan padinja kelak ta' akan me
ngetjewakan.
Menoeroet
keterangan
dari pegawai disitoe, bahwa makananmakanan oentoek isi, toetoepan daerah
Betawi telah dikirim dari Tangerang,
jang boekan sedikit djoemlahnja. Karena
mengoeroesnja
tanaman baik2,
dan menoeroet atoeran, sawah2nja da
pat ditanami padi doea kali, sedangkan
lain2 penghasilan ta' ada poetoesnja,
Moedah-moedahan penerangan bertjotjok tanam jang sematjam itoe akan
djoega melimpah kepada rakjat, jang
waktoe
sekarang amat perloe sekali,
goena mendjaga bahaja kelaparan.
Pekerdjaannja

Secretaresse II Njonja Dane
Penningm. Njonja H. Soepij Vidjaja
ah
Comm. jalah Njonja Djoetri
malaja) — Nj. Soleh (Bandoeng (Tasik).,

#

“

PEMANDANGAN

Menoeroet keterarigan itoe anak ditjoerinja disaoeng sawah di Manondjaja sewaktoe ditinggalkan oleh iboenja

“karena
oekoeran harga badja naik
besar, jang angka idexnja naik dengan 15 punt atau lebih dari pada
terhadap boelan September.
10x

Angka index boeat tjita2 dsb. dalam
leOktober hanja naik 2,6 punt atau
jg.
bih koerang 390 terhadap boelan
$
laloe.
Angka harga export (1929 -— 100)
boelan Oktober lebih tinggi
dalam

pada dalam boelan Sep-

djoega dari

1939: tetapi kenaikan? itoe
tember
dari pada kenaikan harga
ketjil
lebih

Persediaan makanan

Terhadap kenaikan harga barang
jang tersendiri dapat ditoendjoekharga teh naik dari
bahwa
kan,
f 04114 per V5 kg. dalam boelan September sampai f 0.46 dalam boelan
Oktober 1939. Begitoe djoega minjak
sereh naik sekali harganja, jaitoe
157 dari harga dalam boelan September). Harga kopra djadi mahal
lagi sesoedah toeroen dalam boelan
September.
Ongkos? roemah tangga poen dalam boelan Oktober 1939 naik poela
terhadap boelan September.
ini dengan berkoerang
Kenaikan
sangat dari pada moela2, berdjalan
teroes selama boelan November 1939,
sehingga pada tanggal 15 December
1939 kenaikan ongkos2 roemah tang
boelan

terhadap

ga

Juli

1939

noeaian padi moesim kemarau

sil kapas ada memoeaskan,

boeat

October

diboelan

berhoe-

1939,

Getah

ada

toeroen

sedikit

getah

nja dan boeat

di-

dikata

boleh

pada boelan

October tahoen ini tanam-tanaman di

dan Madoera, sebagai padi
dan singkong
djagoeng
ada ditahoen
darip
toea
soedah lebih
jang soedah. Soenggoehpoen penoeajian dan hasil tanam-tanaman toeroen dengan 6fc daripada diboelan

Djawa

,

padigogo,

CGctober tahoen

|

1938,

moeka

pekara-

ngan, ladang dan sawah, jang soedah
| “diambil hasilnja dan jang ditanami
dengan tanam-tanaman jg. beroesia
setahoen, ada 146 lebih loeas dariditahoen jang soedah (1938)
pada
74

lebih

ngahan

dalam

dan

Perloe

loeas

daripada

perte-

10 tahoen.

diterangkan disini, bahwa

moeka sawah dan ladang, jang dita
nami dengan padi diwaktoe kemarau
singkong serta kedele
dengan
dan
ada bertambah loeas. Penoeaian padi
ditanam diwaktoe kemarau rata
jang
'
rata ada sebagai biasa sadja. Peme-

Ongkos

ber dan October menjatakan, bahwa

I& ada sedikit rendah, oleh karena
tanam-tanaman ini tidak begitoe soe

Atas

pada

ngan

di

|

Z

ini:

Administrasi

f 23.847.—

Werkcentrale
Pertanian
Cursus

,, 20.746.32
ke pon
“29.309.238

TENGTANG

“ “#JOELIK.

T.B.C.

residen Tjeribon. “Beberapa hari berselang politie TasSikmalaja soedah menangkap1 peremopenbar,
pertemoean
pocan bangsa Indonesier, sebab keta-

andjoeran

tanggal 10 Januari di Koeni-

diadakan

dimana Dr. Tong Siang Beng, dir

ha o te
toer ,,Sindangwangi”
(An
C.
TA
kit
penja
tang bahaja

jasag

ge-

Djawa-Timoer

boelan
dengan

KOEPOE-KOEPOE
MALAM DITANGKAP.
memikat
boleh
Tidak

Maart
pergera-

oesia

orang
laki-laki.
Oleh politie ditangkap 10 orang koepoe2
malam, jang didakwa memikat
orang laki2 boeat berdjalan seprang.

Sea

Sa

Sepoeloeh orang terseboet dihadap-

kan dimoeka
Kalau

31

Sekeloearnja

GEMOLONG.

PEMBOENOEHAN

PEMBOENOEH

KEDJAM,

TELAH

SI

TER-

laian jang hebat, jang berakibat yerti tsb. diata:

PEKALONGAN.
. Moment
'Pemoeda Moehamndijah.

|

Soerabaja.

dihoekoem

denda,

dan

tidak dapat membajar ocang denda itoe terpaksa - mereka haroes masoek
doos hitam.

Solo.—

ab

landgerecht

mereka

dari pendjara mereka

akan pasang perangkapnja lagi, dan...
entah bagaimana poela jang akan dialaminja.
. Memberantas koepoe2 malam dengan
djalan begitoe, ternjata tiada goenanja.
Djalan lainnja memang tidak moedah
djoega. (S.0.)
MALANG.

PENDJOEALAN
PRANGKO DIDESA.
hberhat
Moedahk2an
San HI Ga
Pembatja
tentoenja
mengetahoei
bagaimana
soesahnja
“orang didesa
hendak berkirim soerat kelain tempat,
karena
kebanjakan didesa-desa. tiada
Orang djoeal prangko.

Sekarang telah dimoelai dengan per

tjobaan oentoek mendjoeal pranko oleh para petinggi desa diseloeroeh regentschap.
Tidak koerang dari 415 petinggi desa masing2 diserahi mendjoeal pranko seharga f 1— jang terdiri dari ber
djenis djenis prangko.
Djika pertjobahan ini mempoeaskan,
tentoenja kelak akan ditambah djoega
djoemlah
pendjocal prangko itoe dan

djoega voorraad mereka masing2.
(S.O.)

PERTJOBAAN

PEMBOENOEHAN.

Terdakwa
p ek

: Orang

Arab

naik

ap-

jang dihoekoem

oleh

pengadilan dengan.hoekoeman pendjara 5 tahoen,

karena

dipersalahkan

me

Soedah ditentoekan , bahwa Ge- lakoekan
pertjobaan pemboenoehan
loeroeh Indonesia Pemoeda Moca- atas dirinja Bok Gino di Bambangan,
madijah mengadakan moment ace. “kini memadjoekan appel, dan djoega
Poen di Pekalongan orang tak »- berkata, bahwa djika perloe ia akan
tinggalan oentoek
mengadakann.
naik appel sampai 9 kali.
Bahkan rapat oemoem itoe diadaln
"09
djam 8,30 pagi dengan koendjoeng
jang tidak mengetjewakan, dimu DJEMBER.
:
dibitjarakan pembatjaan koeran, | Meskipoen sendirian tetapi bisa mekemoedian diikoeti oleh toean Djoh:
nang djoega.:
Arifin jang bitjara soal Islam da Pembantoe mengabarkan:

masjarakat:

TASIKMALAJA.

KOENINGAN.

"Ta 5.

tat dibawah

jang

seboeah

menjewa

(,,Antara”).

bahwa pada hari Minggoe 24 Dec. omenemoei mgat terhanrang dapat
daerah Mondokan,
sawah
h
tar ditenga
majat itoe seorang pegawai
ternjata
pendjaga hoetan, bernama Samad, bedidesa Tape, bekerja sebaroemah

Oesaha jang mementingkan keperloean bekerdja dari. kaoem penganggoer memakan ongkos sebagai ditja-

“Hasil penanaman djagoeng dan kede

patan, bahwa berhoeboeng dengan
ketoeroenan harga dengan sedikit

masih

TANGKAP.
kan dalam harian ini,
dikabar
Telah

orang
dalam

penganggoer

oentoek membeli

SOERABAJA.

(Gb

.Centrale Stichting voor Katholieke
dan di ,,Don Bosco” beTehuizen”
loem masoek dalam djoemlah jang
diseboet diatas: moelai 1 Juli 1939
,tempat bekerdja bagi penganggoer”
(werkcentrale) dihapoeskan.

'penoeaian itoe rata2 ada naik sedikit.

' boer toemboehnja.
Oleh karena itoe orang berpenda-

perawatan

melan-

tahoen

dong goena perkoempoelan itoe sendiri, sebab sampai pada waktoe ini

boelan verslag itoe lebih banjak dari pada dalam boelan jang dahoeloe.
Pada achir boelan October 1939 di
Arbeidsbeurs dan
18 boeah kantor
tjabang2 kantor itoe gai Boschwachter ressort Mmggot da
pada 8 boeah
erah Poerwodadi.
ditjatat 4.678 orang Eropali, 14.951
orang anak negeri dan 1.013 orang
Kini kita dapat mengabaran lagi,
djoemlahnja ada
“Tionghoa,
orang
atas kegiatan politie Mondoka, si pem
26.702 orang. Dalam boelan Septemtertangkap, bernama
telah
boenoeh
penoang ka
ber jbl. orang jang ditjatat mentjasebagai
a
bekerdj
Setoe,
hari
pekerdjaan
ada 4.532 orang
joe (blandong jav) asal dari esa Gaorang
Eropah,
14.362 orang anak
Taon, tertangkpnja ia
aw.
boegan
mentjahari
pekerdjaan
ada 4.532 kebetoelan berada di desa Hentang
orang orang
Eropah, 14.362 orang
kl, Gemolong.
anak negeri dan 1.018 orang orang
Adapoen terdjadinja pembonoehan
Tionghoa, djoemlah ada 19.912 orang
itoe menoeroet berita jang disarpaikan
Di Arbeidsbeurs Bandoeng ada 500 kepada kita seperti berikoet:
orang baroe jang menboekoekan naPada hari malam Minggoe ib. dimanja, antara mana 400 orang ma- atas, Setoe membawa sebatang kajoe
soek kaoem, terpeladjar
dan
100 djati, sesampainja ditempat tsb keteorang jang tidak terpeladjar.
moe dengan Samad, tentoe sad) oleh
Menoeroet angka2 boelan Oktober Samad si Setoe lantas ditangka dan
ada 950 orang jang mendapat ban- teroes “akan digiring ke kaloerhan.
Setoe menoeroet sadja, tapi di ipantoean,
dan bantoean ini memakan
djang djalan sikorban selaloe mmaki
ongkos f 36.703.48, sedang diboelan
September 1939 dikeloearkan ongkos maki, kemoedian terdjadi pertjekvkan
moeloet, selandjoetnja terdjadi prkef 36.827.05 boeat 958 orang.

''riksaan boeat menentoekan padjeg,
“jang dilakoekan pada boelan Septem

LEZING

maajikan dari Tuwongan wucat

lan October 1938.

moesim
bahwa
menjatakan,
lebat,
hoedjan soedah hampir moelai.

lampau

oentoek

tjita-tjitanja

—0—

kepada t. Sj. H. Udaya di

poela djiwa dibandingkan dengan boe

BOEMIPOETERA
PERTANIAN
- DAN KEADAAN MAKANAN.
Bagian pertama dari boelan October adalah waktoe moesim kemarau,
teristimewa di Djawa Tengah dan Ti
moer. Hoedjan jang toeroen pada be
berapa tempat dibagian kedoea dari
boelan October, jang tempo2 agak

Solo

Oemoem,

Bertepatan

Menado.

tjatatan
djoemlah
Tetapi
pekerdjaan.
jang mentjahari

djoetkan

de-

itoe

verslag

la telah dipoetoeskan

kan pemoeda genap 25 tahoen, maka
pada tanggal 7 Maart 1940 nanti oleh
t. Sj. H. Udaya cs. akan diterbitkan
seboeah madjallah boelanan oentoek
pemimpin-pemimpin pemoeda dengan
Pemoeda.
rama Fikiran
Permintaan 'langganan langsoeng

bekerdja dalam boelan October amat$
lebih banjak dari pada malam boelan
lebih banjak
1939.dan
September

Harapan madjoe dari peroesahaan
satoe per satoe tidak banjak berobah
dari moelai boelan September 1939.

(,,Antara”))

Terbit
depan.

copra,

Kantoor van Arbeid mengoemoempermintaan
djoemlah
kan, bahwa
kacem

badan2 oeroesan Gedong dan oeroesan Bibliotheek poen telah dirobah
menggantikan engkoe2 jang sedang
verlof ke Andalas.
Sebetoelnja oemoem telah mengetahoei, bahwa
Persatoean Andalas
ini terkenal sebagai satoe perkoempoelan jang mementingkan pengadjaran2 Islam diantara bangsa kita Indonesiers dan jang teroetama sekali
Indonesiers Andalas jang merantau
di Negeri ini.
Dan dengan soeara jang boelat poe-

Madjallah Pemimpin Pemoeda.

rang soedah berlakoe boeat Sumatra
ketjoeali Palembang, Benkoelen dan
Lampoeng, bocat Borneo seloeroehkeresidenan

HALLER.

Tel :

SOLO.

kan, teristimewa ditanah Maloekoe.
»Teeltdwangordonnantie 1939” seka-

sional.

“Rata?

harga

Oven

Pembajaransangatringan.

memoeat

jang

Pewarta

jang soedah roesak pada boelan Sep
tember, soedah tentoe menggembira-

boelan October, djika dibanding dengan boelan September 1939. Begitoe djoega angka2 index jang lain,
semoea toeroen, boleh djadi berhoeboeng dengan peri keadaan interna:

Perbaikan

naik.

@ Vulpenhouder. Parker.
@ Komfoor Masak myof/z.

Toelisan Ki Hadjar
lengkap.
ngan
Dewantara ada djoega. Boekoe itoe
akan disiarkan dengan harga 25 sen
kepada,
Permintaan
seboekoenja.

jang baik, telebih oleh karena harga

boeng dengan kenaikan harga beras.
Akam tetapi angka ini masih lebih ke
tjil daripada angka diboelan October
1938 dan 1937, begitoe djoega angka
diboelan pertama jang lima
angka
— dari tahoen 1939 masih tetap. dibawah angka-angka pada tahoen 1938
dan '37.
Angka index dari koers andil2
(1928—100)

ran

pentjarian

memberi

karet

PETROMAX

INDONEPEMOEDA
SIA IN.
ditje
akan
Verslag
boekoe.
tak sebagai
dapat lengkapnja perseOentoek
lah dari Kongres Pemoeda Indonesia
jl. maka oleh t. Sjamsoe H. Udaya
akan diterbitkan seboeah boekoe sia

dja

penanaman

Tidoer

@ Kreta anak — Lampoe

KONGRES

goengpoen akan memberi hasil jang
bagoes.
Pemandangan oemoem, jang diberi
pertanian ada bertalian dengan keadaan moesim.
Di Tanah Seberang persediaan ma
kanan ada baik, ketjoeali di Timor
dan di Loeboek Aloeng serta di Priaman. Dalam kedoea hal terseboet te
roes diambil tindakan, agar soepaja
djangan timboel kesengsaraan.

4 golongan mendjadi 212-370.
Angka index dari onkos2 makanan
orang Boemipoetera di Poelau Djawa dan Madoera (1913-—100) naik
dari 65.3 diboelan September sampai
66.3

pengharapan

penoeh

Speda

loge JUNGHANS

Tengah

djoet menjoesoel.

dan ha

—

@ Lontjeng-wekker-Hor-

DAERAH
KOMPERENSI K.B.I.
DJAWA.
TENGAH.
Pada tanggal 19-21 Januari nanti
Kwartier-Daerah
K.B.I. Djawa Tengah akan melangssengkan
konperensinja lagi bertempat di Mataram,
dengan
mengoendang segenap anggautanja,
jang berada di MataramSolo dan Semarang. Berita lebih lan-

dan lagi

Meubel

— Tempat

DJOKJAKARTA.

di Poelau Dja

rata2 ada memoeaskan. Dalam
wa
bilangan, ja'ni di Bodjonesoeatoe
an jang doeloe2 djoega
keada
goro,
baik, bertambah heibat, oleh
tidak
karena itoe, bantoean jang diberi ter
paksa diperloeaskan. Di Pemalang ba
gian Selatan masih teroes meneroes
dibagi-bagikan makanan kepada pen
doedoek negeri jang tidak mampoe.
Di Semarang disebelah Timoer keaGaan sekarang soedah lebih baik. Pe

invoer.

#3

Pada
awal boelan Januari tahoen
ini telah langsoeng permindahan pasoe
kan marechausee dari Tjibaroesa bila
ngan Bogor.
tahadi diPasoekan “marechausee
ganti oleh veldpolisie, 40 orang agen
beserta beberapa “komandan, dibawah
Van de Pol, inspektoer polisie
toean
kelas satoe.

Djawa

1925

Sedia roepa-roepa :

BOGOR.
MARECHAUSEE DIGANTI OLEH
VELDPOLISI.

Timoer,

dan

teristimewa dibilangan Djawa Tengah tidak begitoe memoeaskan sebagai pada tahoen 1938. Peri keaGaan orang tani di Djawa Barat rata
rata ada lebih baik daripada dibagian jang lain dari Poelau Djawa.
Harga copra diboelan October ada
lebih baik daripada diboelan September. Harga copra itoe ada roesak pada boelan September. Lapangan bekerdja pada onderneming2 rata2 ada
lebih loeas sedikit daripada ditahoen
jang lewat (1938) diseloeroeh Poelau
Djawa.

teroetama disebabkan oleh

diharap,

Tengah

di Djawa

tani

Anno

soedah

mendjoeal. anak

laki2

HAN
|
Beloem lama ini dipasar Djember
:
Persatoean Andalas.
|telah terdjadi perkelahian antara seSebagai biasa, pada waktoe penog' Pang Pan An SN
djong di
toep tahoen, maka petang Ahad m4 kerojok oleh 3 orang Arab. Londjong
lam Senen 31-1-12-39, Persatoean An jtoe
dipasar mendjoeal obat-obat.
aa
dalas
mengadakar
“3Pekalongan
hia
gitelah
kentoornjai
send ga orang jang Peneton
itoe men-

danguta peGani
masih ketjil dengan harga f 50:- “di Ngabangan. Selain,dari

al minjak wangi

bersama obat-

dh, obat djoega, hingga antara mereka

SHOWROOM
1129 en 1164 BATAVIA,

CENSUUR

Ra

HARGA.

Toko

D'! SINGAPORE.

Bekerdja organisatie Terseboet.
soerat2 kartoe2 dan
25.000
Kira2
meliwati kantoor
hari
saban
ketjil
pak2
censor Singapore.
Dari antara bagian dari doenia ada
dibawa post oleh pesawat2 atau kakedjadian2 biasa, itoe
Dalam
pal2.
kelambatan berdjalan tidak lebih dari
2
12 djam lamanja.
Kebiasa'annja itoe censor ada lebih
ternjata lantaran post ada ditoelis dalam kira2 lima poeloeh bahasa, hingga ada salah satoe kesoekaran besar,
dalam bahasa apa itoe soerat2 ada ter
toelis, jang sampai di Singapore dadjoemlah riboean dan dalam en
lam
velope tertoetoep.
Post dari Indonesia boeat negeri-negeri Barat, banjak kali mendapat kelam
batan tiga hari lamanja, lantaran mail
pesawat serta dicenzuur
ada diambil
pesawat jang menoesoel
sebeloemnja
berangkat.
Organisatie censuur di Singapore jg.
ada lebih loeas dari dalam
sekarang
waktoe perang doenia. Dalam organisatie terseboet ada terdapat doea
afdeeling kepala, jaitoe satoe bagian
Europeesche dan jang lain bagian Oos
tersche (Timoer), jang kemoedian diba
gi kembali dalam beberapa onder aideeling, jang masing2 mengerdjakan
Anam poeloeh,
satoe matjam bahasa.
Tjara

orang ada

Dekerdja

saban

hari

dalami | '

deh Wa
Yak»

5

herM

"

ma

itoe afdeeling2.
terdjadi jang ada berdjalan
Sering
tempo doeloe, sebeloemnja
beberapa
dengan djitoe orang dapat taoe, dalam
afdeeling mana satoe soerat moesti di
masoekkan. Dalam kalangan ini, Singa
pore mempoenjai nama baik, lantaran

censor2

di

beberapa

daerah

rim soerat2 jang ditoelis dalam

lain kibahasa

jang tidak dikenal, ke Singapore boe
Begitoelah
lebih djaoeh.
at diperiksa
djalan meliwati kantoor
apa
segala
kawat kawat,
dari censuur melainkan
kantoor kantoor
jang dicensuur dalam

kawat.
Tentoe sadja segala apa ditjoba boe
at mengaboei cencuur. Ilmoe alam se
ring moesti mengasih bantoean goena
membasmi itoe pertjobaan-pentjoba'an, teroetama
kalau ada digoenakan
tinta
jang tidak bisa kelihatan. Tjara-tjara jang sering digoenakan adalah
code angka dan letter, sedang kadang2
poen ada
digoenakan satoe brailles:
chrift (toelisan orang boeta).
Poen salah satoe tjara sering digoenakan
adalah
semboenjikan kabaran
kabaran
dibawah postzegel (franko)
2
pinggiran
envelop jang dipakai
ijm.
Sampai
dimana
kantjing dari tali,
dengan
mana pak2 ada diikat orang
bisa ketemoekan kabaran2 resia.
Tetapi censuur poen telah dapatkan
matjam2 tjara boeat bisa dapat tahoe
segala

resia.

Menoeroet

,,Str.

'

Times”,

beberapa pendapat telah mengasih pengoendjoekan, bahwa didaerah-daerah
Inggeris maoepoen daerah daerah neutraal ada bekerdja agent agent. Duits.
Di Straits ada bekerdja doea kantoor censuur, jaitoe satoe di Singapore
dan jang lain di Penang. (S. 0.).
itoe masih
makan
katjang idjoe,
maka dengan mendadak ia telah mendapat tamparan dari belakang dari
Arab jang bernama Doerahman, jang
kemoedian dibantoe djoega oleh Oes
man dan Ahmad. Jang mendjadi saksi dalam hal ini ialah pak Doelmanap.
.Dalam perkelahian itoe, meskipoen
Londjong sendirian, tetapi
karena
ia dapat main silat, maka dapatlah
pemoekoel-pemoekoel tadi ia ladeni
dengan tendangan jang djitoe, hingga
Doerachman djatoeh dengan sakit peroetnja.

Achirnja

4 orang

itoe

diangkoet

oleh polisi, begitoe djoega jang men-

djadi saksi. Inilah akibatnja orang
toe terdjadi persaingan.
pendoedoek Ta- tianeadari beber
Grang/Tionghoa
SAN
apn ndfol, sek
. dengan TeNARg, Na Pada socatoe hari, ketika "MERE
1
A
Ru
teh
0)

Ea PEN

OEKOERAN

dan oleh karena hasil dari beberapa
tanam-tanaman jang terpenting djoe
ga koerang sedikit, maka penghasilan (pendapatan oeang) dari kaoem

ENI
adella

.

MEMBELI??
Tosan en Njonja
bisa pe gi ka banjak Toko. TETAPI
adres jang paling baek dan moerah sefamanja masi

jang bekerdja ditengah sawah.
itoe perempoean tertangDapatnja
mendjalankan rolsewaktoe
kap jaitoe.
nja oentoek ke doea kalinja: dan berhoeboeng dengan,itoe maka perempoean terseboet.kini sedang ada dalam tahanan.

“II (Penoetoep)
Angka index harga? invoer (1913
Oktober
boelan
dalam
100),
(101.6) sangat lebih tinggi dari paSeptember 1939
Ga dalam boelan
sebagai dapat
ini,
Kenaikan
(94.5).

2

2

| KEADAAN ECONOMIE
“DI INDONESIA

LaMe

PP Sa 2
KST

Tjerei berei! soedah tentoe! akan
sebabnja, karena soal persoonlijk di'tjampoerkan dalam oeroesan zakelijk.
Sikap dari kedoea fihak sama kerasnja hingga timboel bentrokan hebat

3-)

| hasilnja jang ta' terhingga.

Yasa

saban-saban

antara

liat,

“tentoe. .... tekort. Tapi waktoe soe-

dah djadi verslag..... tentoe lebih
“ tinggi dari tahoen jang laloe.
.. Waktoe ngitoeng-ngitoeng begroo.

ting kedapatan ,,tekort”, waktoe soe| dah djadi verslag, ternjata ,,naik”.
.
Perasaan orang lantas, seolah-olah
' selaloe ,,Salah ngitoeng”.

£

Oentoengnja :

waktoe ngitoeng ka-

“ga »oentoeng” lantas kesoedahannja
ia

Waktoe

Ben
| toeng”,.

be non aenja terbajang ,oen
waktoe toetoep tahoen jang

“kelihatan

,,roegi.”

seng

(00
Persis seperti bang Bedjat waktoe
Gg berkenalan sama empok.
"
Moela-moela kliatannja seperti bidadari, tapi belakangan ternjata moe
kanja brantakan.
“ Menoeroet
tjerita empok, waktoe
dia maoce dapat bang Bedjat, katanja
ngimpi kedjatoehan bintang.
Bang Bedjat lantas tjerita sama
Gia, waktoe maoe dapatin dia, bang
—.
Bedjat ngimpi dilompatin kodok.
3
Kalau moela-moela liat kodok, lan“ tas
kesoedahannja
dapet
bintang,
,
wah, loemajan
djoega, persis seper»
ti itoengan begrooting negeri. Biar
kliatannja tekort, Ta Jang didapetin
sentoeng,,
sebab....ja... ?...
apa
sebab kaga" tekort? jan, sebab kaga'
4
maoce!
3
Kalau bang Bedjat,......... liat bin|
tang lantas dapet kodok, maoe kaga'
maoe, wah...... boekan dapet bintang
tapi dapet selop.
BANG

Ie

IL

BEDJAT.

NGANDJOEK.

:

MELEBARKAN

t:en

Beberapa

Naga

HOETAN.

orang

ha-

mr

Toes
pindah.
“Kita
dapat kabar bahwa didaeran
“Ngandjoek
boschwezen telah moelai
#nelebarkan hoetan, dengan menanam
Kena djati ditempat-tempat jang bi— jasanja ditempati orang.
Oentoek ke2g/ perloean ini orang2 jang tempatnja di
./ pergoenakan
goena
hoetan berganti
tempat. Tentoenja mereka akan mene“
rima keroegian djoega.

njaan dan perdebatan antara anggau-

ta dan bestuur jang mengenai modal
dari loear jg. boekan miliknja P.B.
sebesarnja f4000.-, modal mana oleh
bestuur dipindjamkan dan direntenkan antara anggauta P.B. Atas modal
ad f4000.- tadi bestuur wadjib membajar renten 1576 tiap? boelan kepada jg. mempoenjai modal itoe, sedang
jg. mempoenjai modal ini boekan salah seorang anggauta P.B., bahkan
orang bangsa Asing. Dari tiap? pindjaman anggauta haroes membajar
rente

Gali'lobang

Goetji

tu
sak Saka

akan
viel.

bee

rena

derasnja

hoetang

39).

ditoentoekets
Bestuur
contra

oli Oo. meng

Demikian choesoes sebab? dari ben
trokan dalam kalangan P.B. jang ber

ea

boentoet

Pa
ee an Jae

Akibat dari verslag rapat tertoetoep
sP.B. Bkl. jang oleh salah seorang anggauta P.B. telah dioemoemkan dalam
' harian N. Expres 7 November 1939
berboentoet pandjang.
Pertama: P.B. Bkl. telah dischors oIh Centraal P.B.
Kedoea: oleh karena schorsing tsb.
' jang mana tiap2 anggauta berhak menerima sendiri restant pensioen sesoe-

saling

anggauta jang lengah membajar tjitjilan
kepada P.Bank.
Oleh karena
mana Pengoeroes P.B. Bkl. menetapkan sikap akan menoentoet mereka dimoeka pengadilan.
«.
Dan terhadap 70 orang anggauta soe
| dah diadjoekan vordering kepada Land
raad.
0
Ketiga: terhadap anggauta jang telah
!
mengoemoemkan verslag dalam soerat |

“kabar itoe, Pengoeroes soedah mengadoekan goegatan kepada pemerentahi.
Perkara
ini soedah djatoeh ditangan
“ politie, dan jang tersangkoet telah di— periksa (geverbaliseerd) oleh A.W. ko
“ta.

ip.
!...

Keampat:

anggauta

jang digoegat

tsb. hendak
melawan
kepada sikap
“. Pengoeroes P.B. dengan mengadjoekan

menoentoet
Amat

sajang!

kepada
Moedah?2

an soeasana : keroeh ini lekas men
djadi djernih
adanja.

P.P. Aj. Kn

ke Bangka-

lan.

Hari Mingake

tanggal

31

Dec.

'39

tempat2 jang

antara

mana

pantas diketahoei di Bkl.

Spember2

neh dan A€r
ka dengan 3

di Sotjah,

Boer

mata. Kedatangan merebus, jang oleh pengoeroes

Parindra disamboet dengan gembira.
Dari 80 or
tsb. adalah 50 anak2

jatim jg. dipelihara oleh badan PPA.
J. Djam 4-30tniereka kembali ke Soerabaia.
$

Naah

|

Toean R.Ar:Dj. akan ditoentoet di-

moeka penga 1 an oleh Bestuur Pen-

“Kelima: salah seorang anggauta jg.
namanja tersangkoet paoet dalam polemiek antara Pengoeroes P.B. dan

-i

anggauta didalam

"f
Hg
4
"P

4

harian

N.E.

itoe, a-

kan menoentoet Pengoeroes P.B., dengan beralasan bahwa kehormatan di-

|

rinja terganggoe.

Awan P.B. Bkl. keroeh.

|

oeh, toentoet menoentoet.

kan boeahnja?

maot,

SN

Gadoeh riApakah a-

13

Pasar Baroe akan

#allkgoonducli, Aspro dimana-mana boleh
dan waroeng? dengan tida memakai licentie.
Tapioca

disewa oleh kompeni.

Sesoedah perloewasan tangsie selesei, mereka itoe akan ditempatkan disitoe.:
Conferentie

Daerah

Parindra.

Soerabaja.

soengkan dikota Bkl. nanti pada tg.
27 sampai 28 Janauari 1940. Conferentie ini berbareng dgn. Conf. Soerijawirawan daerah Djay
dan 'Conf. Ressort Com

S.W.- Comite penerimaan

boek menjelanggarakan
gi conferentie tsb.-

jg. perloe ba-

PROBOLINGGO.
- Pergoeroean

kwaliteit

Medium

pendjoeal.

PASAR BETAWI
Goela pasir: per karoeng dari 102
kg. terima di goedang
pendjoeal
le
Tepoeng terigoe: tjap Kodok f 2.30
Koeda merah, Boeroeng kaleng dan
Harrison

Conferentie tsb. akan tetap dilang-

meel:

boeat roepa-roepa merk dari f 6.30
sampai f 6.70: AA f 7.10 per 100 kg.

f

2.15

dan

lain-lain tjap

dari f 2.— sampai f 2.10 per bantal.
Minjak kelapa: per blik dari 1424
kg. bruto dari f 1.70 sampai f 1.75.
Bawang
merah:
Toaliap f 8.50,
Tionghoa f 7.50 dan Tiongliap f 1.—
per 100 kg.
Katjang
tanah:
Bogor-Cheribon
f 10.75 dan Tangerang f 10.50 per
100 kg.
Emping
'menindjo:
Laboean no.
1 f 25.50,

no.

f 22,

1 f 24—

pe. 2 f 211—

Tjilegon

no.

per 100

kg.

Lada item
Lampong: e.k. Telok
Jan.-Mrt. f 9.15 pembeli f 9.85 pendjoeal dan Mrt.-Mei f 9.50 pembeli,
f 9.70 pendjoeal. E.k. Batavia f 10.20
nom. per 100 kg.
Lada poeti Muntok: fob Pangkal
Pinang
kg.

Jan.

f 21—

nom.

per

100

Koffie
Robusta
Lampong: 15x
e.k.
Telok
Jan.-Mrt. f 10.40 pembeli, f 10.60 pendjoeal per 100 kg.
Citronella olie: A-contract Jan.
f 1.12”, pembeli, f 1.15 pendjoeal
dan f 1.121/, nom. per kg.
Karet:
Jan.
Sheets 3415,

3515

cts. per

Crepe

V, kg. nom.

1

td

EN
"3
Sg

32214
2

netto.

Hidajat,

Soesoenan pengoeroes baroe.

Kentang: per 100 kg. dari f 6.75
sampai f 1.45..
Damar: ' A-B Pontianak f 26.—,

Sumatra

Yoeankadjoeling
Garoet.

f 27.— per 100 kg. bruto

berikoet peti pendjoeal.

1

jg. lajak dipertjaja
dichabarkan bahwa salah seorang
angs juta P.B.
akan menoentoet Bes-

Pengaa bertempat dibalai PISI
oleh pergoeroean Hidajat Probolinggo telah: mengadakan rapat pilihan
pengoeroes baroe.
Soesoenan seperti dibawah ini:

Ketoeca: t. H. Indris, w. ketoea t.

Atmoe,

Penoelis,

t. Anwar,

Noeh,

ja, karena/didalam verslag Bes- | Bendahara t. Kasro, kepala pemban.
Aa
P.B. jg. didemoemkan dalam N. | toe t. Sanoesi,. pembantoe-pembanExpres ttg. 18 dan 20 Nov. '39 terda- | toe, t. Abdul, 1 iriosariSidik, S. TT. Oe-

pat banjak perkataan jg. mentjemaran

tablet

Dari fihak jg. boleh dipertjaja terdengar chabar, bahwa pasar baroe di
Bkl. boeat sementara tempo (- 1th)
akan disewa oleh koempenie, goena
menempatkan beberapa serdadoe oentoek pendjagaan daerah Bkl.

oleh B

memboesoekkar

5
soem

taroeh

be berapa

Ale
1
Menoeroet Aa biboinga Dienst
di djoeal didalam semoea toko?

cork Expres t g. 7 Nov. '39 Perboea-

Oleh

tocan

d

leh t.R.Ar.Djdimoeat dalam sk. Niini

ka

Gjoega

bisa

di kantong

ngan verslag
ra
tan

uda perloe dipegang

dengan tangan. Bii

roesnja sedjoemlah 80 orang telah datang ke
Bangkalan
oentoek melihat

tegenklact kepada pemerentah.

&

dan

“perhimpoenan/P.P.A.J. dengan pengoe

dah dipotong oleh A.V.B., maka banjak

e

Aspro
jang
n
boengkoesa
da
biasa gampang:
loear
atoe'
ngkots s
oe
rb
te
ja
biet?n

ini,

tuur akan meletakkan djabatannja
(zie verslag pertama N.E. tt. 7 Nov.

anggauta

pengadilan.

3

sabrakan

Tida ada djalan jang lebih tjepat poela oentoek mengoesir toean
poenja penjakit gigi dan lain” penjakit asabat dari pada menelan
beberapa tablet' 'Aspro” jang soedah dibikin hantjoer didalam
segelas air. Toeroet atoeran pakainja jang terdapat didalam tiap
boengkoesannja dengan terliti dan tocan akan tertjengang bagaimana tjepatnja itoe penjakit teroesir. Sifat ” Aspro” jang lekas bakerdjanja dan meringankan sakit, telah di akoei oleh achli obat:obatan di seloeroeh doen:a dan soedah lebih dari21taoen " Aspro”
telah memboektikan bahoea iatida adamengandoengbarang bahan
jang dibelakang kali bisa membahajakan. ”Aspro” tida membahajakan djantoeng dan tida mendjadikan apa" didalam peroet.

oleh bestuur ta” diindahkan, bahwa dji
ka anggauta ta” memaksa, maka bes-

Bank

toeb.criumineel.

1

toetoep

maka pengoeroes P.B. hingga mentjari pindjaman modal.
Modal mana me
noeroet
keterangan bestuur P.B: dalam djawabannja (zie N.E. tt. 18 —- 20
Nov. '39) ada 4000.— roepiah. Hal
mana oleh beberapa anggauta telah di
adjoekan protest.
Djoega “dari potongan 39c dari tiap2
pindjaman
sabrakan jang dipe-

H. menoelis:

orang

oentoek

roentoekkan kepada bestuur, banjak
antaranja dari anggauta jg. meminta
soepaja
ditoeroenkan
mendjadi
14,

Wasiat Pensioenen
meletoes.

70

340

lobang.
Menoeroet peratoeran oemoem dari
P.B., pindjaman sabrakan ini hanja dapat diloeloeskan kepada tiap2 anggauta, djika ada keperloean jang sangat
penting dan. mendadak. Tetapi dalam
praktijk sangat djaoeh berbeda.
Pertama: tiap2 anggauta berleloeasa mendapat pindjaman sabrakan tiap
waktoe ada keperloean (tidak mendadak
H), dan boleh mendapat pindjaman tiga kali sebesar pensioennja, dan
boleh
ditjitjil hingga 12 boelan atas
lebih.
Kedoea: sebeloem pindjaman pertama loenas, koerang 2 atau 3 termijn,
anggauta
boleh me-njabrak lagi 3x
pensioen. Dari pindjaman jang kedoea
ini tentoenja dipotong termijn jang be
loem loenas, sekali goes. Sedang dari
pindjaman sabrakan ini, biasanja (dan
hampir semoea anggauta) soedah mer
poenjai
standaard lening dari A.V.B.
dengan perantarain P.B. Dengan adanja doea
matjam
leningen ini tiap2
angauta hanja menerima 4 dari pensioennja minus rente jang haroes dibajar kepada A.V.B. dan P.B. Oleh ka-

,

ik
&

T sj

Pembantoe

pindjamannja

bestuur, dan 290 rente berdjalan (door
loopend rente) tiap2 boelan. Ini hanja
berlakoe terhadap
pindjaman sabrakan.

BANGKALAN
Ti

atas

|

nama dan kehormatan anggauta

.domo,

PT at

Atas pertanjaan toean, maka disiCopra: melihat kwaliteit dari f 6.—

sampai"f 6.25 per 100 kg.
“ Katjang
kedele:
Gendja
Tegal
france praoe Tegal Jan. f 5.50 pendjoeal,. Bali cif. Tg. Priok Jan.-Febr,
f. 5.65 pembeli f 5.75 pendjoeal,
Pasoeroean-Probolinggo
fob f 4.70
pendjoeal
'lev. Jan., kwaliteit Amboeloe franco. wagon Djember FAO
Pen
dan Djemberfrance

Tan
F 4.70

4.55 pendjoeal dan :
pendjoeal Per 100 kg.

ni saja beritakan bahwa jang toean
tanjakan itoe ialah: ,,SHedio Tomo”
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Dienst vih Boschwezen.

102, Batavia II 197.
|-2 Bandoeng |11 M.H.
45.
00
3
.05
.15

19.00 Pembatjaan
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Souvenir

Pemb.

,
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Penjiaran
Miring.

Archipelz.
1 atas 205 m.

Bandoeng

12.00 Lagoe Gambang.
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13.30 Lagoe Soenda.

17.00 Lagoe Gamboes17.30 Lagoe Leloetjon Kua Toemboe.
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“Tanda waktoe.
si programma.

20.00 Permainan Piano.

20.40 Merkelbach-concert.

jau.

21.30 Omroep-Orkest.
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21.58 Koers di Amsterdam.
22.00 Tanda waktoe.

22.01

tjong-concert.

djawabi soerat dan rapport.
20.00 opulair-concert.
21.00 Enden Imong dari Tjiandjoer.
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23.00 Alam Minangkabau.
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13.30 Berita Pers.
13.45

Lagoe

“47.03

Pemb.

17.45

| 18.00
| 18.20
19.00
19.25
1940
20.00
20.05
20.20
21.00
21.30
21.58

gambang-kromong.

14.00 Gamboes Arab.
“14.15

Berita

Pers.

14.30 Toetoep.

Batavia II 197.

”12.00 Tanda waktoe. Pemb.
2.03 Lagoe

krontjong.

FOR PBL | Oni BO
aa
186-883 f 44. dan f 50 —— per
codi.
Kain? batik haloesan toelis tangan atau

resi-

Algemee-

tjap

Bobodoran Soenda.
Berita Pers.

waktoe.

Musette

Aliredo

17.00
17.04

Campoli.

Ensemble

Will Glahec.

ah kantor dagang jang besar djoea
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18.45 Soeara Lucienne Boyer.
19.00 Viool-soli.
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19.30 Concert.
20.30 Programma roepa2.
21.00 Phohi-relay.
21.10 La Boheme.
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« | tfita-tjita jang beloem tertjapai jang se
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23.00 Toetoep.
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oeang lebih doeloe.

diprov.
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Berita Pers dan Oedara.
Paramount-theater Orkest.
Kesoekaran pada pendidikan.
Gram.-intermezzo.
Pemandangan oemoem.
Dari plaat gram.
Herman Schween bernjanji.
Muziek dansa.
Koers di Amsterdam.
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6.38 Gymnastiek.
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Teroeskanlah.

Dept. van Financien.
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penghabisan
boelan
Dec.
1939 dengan permintaan sendiri karena:
habis waktoe
dienst dipetjat dengan
hormat dan mendapat pensioen LR. Isnail,
hoofdmantri
le. klas pada
Hoofdkantoor
dari Opium dan Zoutregie.
Mantri
boschpolitie t. Soetodihardjo moelai 30 Dec. 1939 dengan permintaan
sendiri
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dipetjat dengan hormat dan mendapat
pensioen.
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t. Darmowijoto moelai
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— PENJIARAN NIROM TIMOER.
Djawa Marak
Bandoeng II 192, Batavia 1 197
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Djawa Barat t.R. Ijat Wiraatmadja, sekarang ditempatkar" dikantoor resident
di Bandoeng.

,Malang, Djokja 181, Solo 188,

1

djadjaran”.
23.00 Berhenti.

dosis

pakai

B.B.-

kantoordienst

meenen
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moerahan sedang dan batik? haloesan.
Kain pandjang.
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ass-resident Tjiandjoer 3 commies pada alge-
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:
Lagoe Hindustan.
Pembatjaan dari soerat2 kabar. | 3
Lagoe Hawaiian.
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di-

Ditempatkan dikantoor
goepernoer
Djawa Barat di Betawi, commies- redacteur
pada algemeen kantoordienst
B.B. provincie Djawa-Barat, t. R. Soeprijo,
sekarang ditempatkan dikantoor
ass-resident Tjiandjoer.

Barat.
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| Djawa Barat, t. Moeksis, sekarang ditempatkan dikantoor goebernoer Diawa Barat di Betawi.
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