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Londen, Kemis (Havas):
Ambassadeur
Inggeris di Moskou,

William Seeds, jang kini telah sampai
di Londen, menoeroet kalangan politik
tidak “akan kombali lagi ke Moskou.
Diwaktoe premier Chamberlain membitjarakan
tentang
agressie
Sovjet

Bi — Pertempoeran dahsjat dioetara'
Ladoga

Danau

(00

maja

Djerman dibitjarakon

lakoekan

Cu

kan, bahwa

DI FINLAND OETARA.
4
Pa

PAR

terangkan setjara artikel, bahwa Man-

tentara Roes jang lain jang
Tentara Finland bergerak dari

nerheimlinie
itoe meroepakan satoe
benteng jang koeat, dengan mengambil
tjontoh dari Maginot-linie dan Westwall.

Kamijaervi menoedjoe Salmijaervi dan lain berbagai

gerak-barisan jang seroepa itoe maka-ada k.I. 18.000 orang dari

Ne Nah

|

ntara Roes jang terpentjil. Didoega k.I. 20 myl djaraknja dari tempat jang

,

kedoedoekan

Nampaknja tentara Roes berada dalam

telah terpotong.

jang

telah menggerakkan tentaranja jang sebesar 35 atau

40.000 orang.

2... OEANG Al

Padan

RIKA OENTOEK FINLAND DAN NOORWEGEN.

—. Washington,

0. Dalam

aU

Kemis (Tr.-Ocean):

oesoel memberi pindjaman oeang sedjoemlah 60 miljoen dollar

|

kepada Finland, maka oeleh Senator repoeblik Nye tindakan itoe diseboetnja

dd

sebagai tindakan pertama menoedjoe peperangan.

:

|
Senator itoe menerangkan, bahwa tiap2 bantoean kep
. toeroet peperangan sama djoega melakoekan perboeatan jang soeka berpe-

Sedjak
—

.
—

“Den

perang

Keterangan diatas ditambah sebagai

Haag, Kemis (ANP.):

Dari pehak

berikoet: ,,Dalam konplik antara

dari Helsinki, bahwa tentara Finland

mentjapai berbagai batas

“kini telah

nja. Dan sama sekali tidak akan mem
bantoe salah satoe pehak, baik setjara militer ataupoen jang lain2nja.

Roeslan. “Dan mereka itoe akan ting-

— gal disitoe tidak teroes menjerboe daAdapoen

| erah Roeslan.

sebabnja ka-

| rena mereka hendak mendjalankan pe
rang pembelaan. Penghentian peperagan dewasa ini dipandangnja sebagai
permoelaan oentoek serangan besar2-

ari pehak Roeslan jang dalam wak

2 boelan memperbaiki keadaan ten

PERTEMPOERAN MENEROES.

tjok Karelia pehak Roes tetap membi-

Kopenhagen,
agi

kin parit2 dan memperkoeat benteng2
pendjagaannja.
Karena tofan saldjoe jang hebat, maka kegiatan tentara oedara dirintangi

PERANG.

Kemis (Tr.-OcePrins

Pagi ini diseloeroeh sektor medan
peperangan ini terdengar tembakan2 ar

diri oentoek ma

tillerie jang menderoe.
Koresponden bangsa Zweden dimedan perang Finland mengabarkan, bah

ini dikabarkan,

bahwa

e, keponakan dari Radja Denemar-

en telah menawarkan

x sebagai vrijWilliger dalam tentara
Finland. Hingga saat jang terbela- | wa pehak Roesian sedjak moelai pepe-

pa Prince Aage mendjadi majoor da

rangan telah mengalami kekalahan 50

i legioen bangsa asing di Perantjis.
tentara Denemarkan beliau berpang

riboe orang jang tewas dan djoemlah

sama jang mendapat loeka.

Lebih landjoet koresponden itoe ka

barkan,

bahwa

bertentangan

,

40

dengan

pilihan di medan Finland.

— Alat sendjata dari Italia.

openhagen, Kemis (Hav
enoeroet koresponden dari ,.N

nde” di Berlin, ambassadeui

aren

telah mengoendjcengi
e. Dalam koendjoengan |
arakan tentang penaha| |

dari Italia jang

di-

nland dengan melaloei
ponden itoe lebih Ian
barkan,

b

2 dipehak |

,,Svenska

Dagbladet”

lis, bahwa gagainja tentara oeeslan dalam serangan2nja jaie karena
ohnja kaoem penerbang
na

benzine jang dipakai

sementara.
i, Kemis (Havas):

hli militer diterangkan,

jang diadakan dimea itoe hanja oenPara ahli militer itoe
nja tekanan tentara
aik di tjerotjok Kareetara dan

ti-

seloeroeh

kanSoldadi
hoet:

jang

djendral itoe me
berikoet:

disebabkan

,,kema-

bajonet

Fin-

land jang dioemoemkan tiap2 hari itoe
adalah benar”.
BOEAH

PERMOESJAWARATAN

Finland,

dimana

rangan jang dilakoekan terhadap Fin

land. Tetapi semoea keterangan dari
Seeds dan kalangan jang mengetahoei
menjatakan, bahwa Roeslan telah pas
ti dalam kepoetoesannja osntoek meneroeskan kampagne dengan menanggoeng semoeca konsekwensi.
Sebaliknja dipehak Inggeris
djoega tetap dalam kepoetoesannja oentoek
membantoe Finland dengan segenap te
naga jang ada padanja.

OIANO-OSAKY.

'CSAKY TIDAK PERLOE KE ITALIA LAGI?
Boedapest, Kemis (Transocean):
Pada siang hari ini djam 12 telah dilangsoengkan permoesjawaratan lagi
antara premier graaf Teleki dengan Istvan Csaky dan lain2 anggota kabinet
:Hongaria.
Tetapi sama sekali tidak dikeloearkan keterangan jang berbaoe
opisil tentang apa jang dibitjarakan.
Hanja nampak, bahwa tidak dipertimbangkan oentoek koendjoengan ke-

doea kalinja dari. Csaky menoedjoe Italia.
TOERKI DAN

Kemis (Havas):

ITALIA BERSAINGAN?

Kalangan
jang mengetahoei diiboe kota Perantjis menjatakan, bahwa
persaingan antara Perantjis dan Toerki telah menjebabkan rintangan terbesar oentoek membentoek perimbangan di negeri2 Balkan. Tetapi orang ber
“pendapat
dengan tidak ikoetnja Italia dalam peperangan, dapat negeri ini
memadjoekan perdagangannja dengan negeri loear.
Dilain pehak dengan adanja perdjandjian perdagangan antara
InggeTis dan Perantjis disatoe pehak dan Toerki dilain pehak menjebabkan perbaikan perekonomian
Toerki.
Dan sedangnja itoe Italia dapat poela menarik
keoentoengan dari perdagangan di Toerki-oleh karena berhoeboeng toeroetnja Djerman dalam peperangan mendjadikan pasarnja ditinggalkan di Toer2
KA soeal ini beradanja delegasi Toerki di Rome dipandangnja sangat
erarti.
—. Kemoedian kalangan itoe djoega mengharapkan soepaja persaingan jang
kini ada diantara Toerki dan Italia dapat kiranja didjadikan persahabatan
hingga perdamaian di Balkan dan daerah Laoetan Tengah dapat dipertahan-

1 057.

bom dihoedjankan
Timoer
Inggeris

3 pesawat Inggeris roentoeh
di Helgoland
dihantam

aari- oedara
Bombardement Djerman.
Londen, Kemis (Reuter):
Doea
pesawat pelempar bom kepoenjaan Djerman, jang kemaren melakoekan serangan terhadap kapal Ing
geris ,,Northwood' 'jang beratnja 1146
ton,
telah mendjatoelikan 40 boetir
bom.
Semoea
bom itoe djatoeh disamping.
Dan anak kapalnja tidak se
orangpoen jang mendapat ketjelakaan.

Salah satoe dari pesawat itoe telah di

tembaki oleh senapan. mesin dari Le
wis dimana segera doea pesawat itoe
melarikan diri.
Ta

Ketika hari ini kapal tadi masoek da

lam pelaboehan, oleh gezagvoerder di-

terangkan bahwa mesin Djerman itoe
melakoekan lemparan bomnja dengan

berita2 jang disiarkan olehnja, maka: tergopoh-gopoh daripada membidix de
| Roeslan telah mendatangkan tentara ngan betoel-betoel. Serangan itoe ter
' Soerat kabar

tian2

sebagai

terhadap

:kan.

boetir
s3

' Kapal2

Helsinki, Kemis (Havas):
Pertempoeran jang dimoelai hari Se
lasa disekitar Ruhtiaannaemi hingga ki
| ni masih berdjalan teroes. Di tjero-

nja.
:
TOEROET
RINS DENEMARKEN
20.

Fin-

land dan Sovjet Unie pehak Djerman
akan tinggal netral jang sesoenggoeh2

Inggeris diterima kabar

Sebagai penoetoep
nerangkan

Roeslan

Roeslan. ditoedoeh sebagai
»Perampok” maka nampak, “bahwa disini
tidak akan
diambil tindakan2 osntoek
menjelesaikan kegentingan antara Sovjet Roeslan dengan geallieerden, ketjoeali djika Roeslan menghentikan se

EROPAH MEDAN BARAT

50.000 tentara Roes tewas

Mentjapai batas Roeslan.

Saja pernah melihat tjara bangsa Pe
| rantjis dan Inggeris bertempoer. Dalam
peperangan jang laloe saja memberi

goem.

— beri pindjaman krediet kepada Noorwegen sedjoemlah 10 miljoen dollar goena pembeli hasil boemi Amerika, dan lain barang bikinan negeri itoe.

mata2 penjapoean djiwa manoesia”.

Paris,

"pimpinan kepada orang 2 jang
9 gagah:
gagah.
Tetapi selagi saja melihat tjara soldadoe Finland bertempoer
, saja ka-

' Menoeroet berita dari pehak
Reuter,
maka Reconstruction Finance Corporation dan Import and Export Bank dari Amerika nanti akan mem-

goeh dapat dikata perboeatan itoe se-

Keterangan Badoux.

“Brussel,Kemis (Havas):
Djendral bangsa Belgia, Badoux jg.
baroe2 datang dari Finland, dimana ia
bertinggal
disana sedjak April 1939,
didepan wakil soerat kabar ,,Soir” 'telah memberi keterangan sebagai berikoet:
LA

at boeroek, dimana tentara Finiand dari doea djoeroesan melakoekan
| serangan kepada mereka. Dikabarkan, bahwa pehak Roes dari oedjoeng djalan sepoer Kandalaksk

tertahannja makloemat2

oleh pemimpin
tentara Roeslan telai
menimboelkan
kechawatiran.
Sebab
orang mengharapkan mendapat kemenangan jang tjepat dari pehak Roeslan dalam pertempoerannja di Finland.
Dalam banjak soeratkabar Roeslan di

. pat kekoeatan tentara baroe. Dan disini mereka itoe berdaja mendapat kemenangan dari Finland sebagai pengganti kekalahan2nja jang dialami disek-

| djalan besar Salla dan

ben-

gioen Garibaldiana jang akan bertempoer disebelah Finland.
Soerat kabar
Finlandg
,,Uusi
Suomi'” mengabar-

gas pertempoeran itoe terdjadi dimedan timoer. Pimpinan dalam pertempoe
ran dibagian medan ini tetap dipegang oleh pehak Roes jang selaloe menda-

Dikabarkan, bahwa masih ada kekoea
'terhimpit kedoedoekannja di Finland Oetara.

tertoedjoe

| Pada hari ini telah sampai di Hel-

telah timboel pertempoeran dahsjat disebelah oetara danau Lado-

"TENTARA ROES TERHIMP!T
Helsinki, Kemis (Reuter).

tembakan2

me-

| sinki bantoean pertama-tama dari le-

noeroet berita jang diterima dari medan perang diiboe kota Finland

—

rak 200 meter
sebeloem melepaskan
tembakan2 tertoedjoe mereka. Soeng-

teng Finland di tjerotjok Karelia.

Sinki, Kemis (Transocean):

In

|

tentara jang bersendjatakan
mesin.
membiarkan tentara

Roeslan lebih doeloe berada dalam dja

Artillerie Sovjet Roeslan tetap

| PERTEMPOERAN DAHSJAT DIOETARA DANAU LADOGA.

|

Bagian
senapan

-

er giriman alat sendjata Itolia melaloei
0000

Tentang pendjagaan Finland, djen—I dral Badoux itoe menerangkan, bahwa
Mannerheimlinie mendapat perlindoengan jang koekoeh dari parit2 kawat
berdoeri. :

djadi dalam waktoe

10 menit.

sawat-pesawat
ngan

Denemarken

dikabarkan,

bah-

wa pagi2 benar didapati keroesakan2
didaerah kepoenjaan Denemarkan. Dji
ka telah ditetapkan, bahwa jang menje
babkan jaitoe pesawat2 Inggeris, maka keroesakan itoe akan diberi keroe
gian.
Makloemat Perantjis.
Paris,

Kemis

(Reuter):

Makloemat pagi dari pehak Perantjis menjatakan tiadanja berita penting.
Kemaren
ada 2 pesawat moesoeh
jang tertembak djatoeh didaerah Perantjis.
:
Makloemat

Djerman.

Berlin, Kemis (Transocean).
Oberste Heeresleitung mengabarkan, bahwa pada 10 Januari disitrik

dibatas sebelah selatan Saarbrucken

Siapa serang Romo.

selamat

Djerman kembali dekepangkalannja.

Djerman

Pada laroet malam pesawat2 R.A.F.
telah melakoekan penerbangan patroeli
lagi diatas pangkalan2 moesoeh
dan
melemparkan bom2 diatas poelau Sylt.
Dari

dipesisir

Brussel,

diatas Belgia.

Kemis (Reuter).

Pada hari ini dioemoemkan, bahwa
pesawat
Djerman
dibanjak bagian

Belgia
telah melakoekan penerbangan. Patroeli Belgia melakoekan pe
ngedjaran

dan

penolak

serangan

oe-

dara di Gent, Brussel, Hasselt Luik, '
dan
lain-lain tempat telah melakoe
kan aksinja.

Pemerintah

Belgia me-

moetoeskan
oentoek
memadjoekan
protest kepada Djerman.
Makloemat Malam.
Paris, Kemis (Reuter):

Makloemat ' malam

menerangkan,

bahwa antara kedoea pehaknja
telah
terdjadi pertempoeran jang lebih hebat dibagian
artillerie dan poela kekoeasaan
oedara bertambah-tambah
keaktipannja.
Pesawat
penjelidikan
Djerman
jang terbang diatas daerah

Perantjis telah tertembak djatoeh.

Anggota Volkenbond tak dapat netral.

Den

Haag,

Kemis (ANP):

Soerat kabar ,,Boerse Zeitung” jang
terbit di Berlin menerangkan, bahwa

didapati gerakan tentara moesoeh de
ngan berkekoeatan sekompenie.
Di- keanggotaan Volkenbond sama sekali
3 dapat digaboengkan dengan kenemana mereka itoe dengan serangan
Pemerentah Denemarken pada hari perlawanan telah dipoekoel moen- tralan. Soerat kabar itoe menoelis iini telah mengirim 4 ahli militer me- doer. Dalam pertempoeran ini terda- toe dengan menimboelkan kritik terhainoedjoe Romo oentoek melakoekan pe pat 2 pesawat moesoeh jang ditem- dap negeri2 netral. Tetapi mengannjelidikan terhadap kebangsaan pesa bak roentoeh. Seboeah pesawat Djer- djoerkan, bahwa mengelocarkan boeklah
oekanlah
| wat jang melakoekan serangan terha- man diwaktoe melakoekan penge- ti2 itoe boekan
sebagai serangan
dap poelau itoe. Sehagai diketahoci djaran terhadap moesoeh telah roe- terhadap kenetralan dan djoega boepada sepandjang malam Rebo dan ke- sak didekat Colmar karena tergeser kan sekali-kali oentoek berdaja menghasoet. . Soerat kabar itoemengadjoe- '
esokannja dipoelau 'itoe
telah didja- kepada tanah. Dalam
daja oepaja
toehkan 83 boetir bom, dimana menje jang baroe oentoek melakoekan sera- kan peringatannja soepaja negeri2 nebabkan keroesakan materieel. Banjak ngan bombardement dipesisir Djer- tral diberi kesempatan oentoek mempetjahan bom jang didapat, hingga ke man, maka 9 pesawat pelempar bom | perbaiki kenetralan jang telah diroesak
moediannja dengan 'moedah menetap Inggeris telah mendapat serangan Oleh Volkenbond. Dan disoeroeh me- ae
| kan kebangsaan dari pesawat itoe,
dari 4 pesawat Djerman ditikoengan | netapkan boekti2 jang njata.
h
0,
en
#Melgoland. Dan disitoe 3 pesawat
Perantjis meraoeng.
Inggeris telah . ditembak hantjoer.
Paris, Kemis (Havas):
Jang lainnja deng
ita k
Alarm oedara telah ter
Kopenhagen,
cean):
:

Kemis
Aa ir

(Tr.-O-

belah barat
laoct Perantjis
n 12.40 tengah ha 2

PEMANDANGAN

LEMBARAN
KRUISER

Pastoor ketjoerian.

doenia hiboek-pikoek me-

seloeroeh

denjesoeaikan keadaan negerinja
1
wu.
rang
seka
aan
kead
ngan
lnja
misa
la
lihat moela-moe
Kita
rwepertemoean antara radja2 Noo
serta
n
rke
ema
Den
dan
ded
“gen, Zwe
jeni
and,
Kalio dari Finl
president
seaoeh
sedj
em
ketika Roeslan belo
t.
bara
ah
kear
ja
nann
teka
karang ini
n
oea
tem
per
oe
tent
ng
bara
ah
Soed

orang2

hingga perloe ditoetoerkan disini, bahwa
siapa jang hendak mengirimkan soeratsoerat goena redaksi djangan diadreskan
kepadanja persoonlijk. Tjoekoep kepada
redaksi sadja alamatnja.

Berita P.T.T.
Hulptelegraafkantoor — ,,Tanahgrogot” sekarang diloear telegrafische
gemeenschap.

jang paling besar di negeri

a
negeri empat boeah itoe tidak hanj
ama,
bers
p
anta
bers
a
goen
dar
seka
tetapi teroetama sekali oentoek me-

ngeratkan persahabatannja dan oen-

langkah djika setoek mengatoer
waktoe-waktoe salah satoenja diserang negeri lain.
ini pertahanan
dewasa
Hingga
Finland sangat membikin doenia tertegoen.. Boekan sebagai katak jang
terpidjak oleh gadjah, tetap' seperti
lebah jang menjengat hidoengnja be
roeang.
Apa lagi kini terang, bahwa lebah
(Finland) sekarang ini beroleh soem
bangan sangat lebih banjak lagi dari
beberapa negeri istimewa sekali jang
terikat dalam Volkenbond, sehingga
dimata kita baharoe sekarang inilah
terdjadi bahwa anggota Volkenbond
dengan amal perboeatan jang njata
membela

,jberani”

« Ha

siketjil, beda hal-

nja dengan dahoeloe, ketika Ethiopia
ditelan, ketika Tiongkok moela-moela
habis-habisan melawan
bertaroeng
Djepang dan ketika Albania dengan
sekedjap mata beroebah mendjadi
datrah keradjaan Italia.
tidak
itoe
perbedaan
Memang
djika kita pikirkan
mengherankan,
bahwa hilangnja kemerdekaan negeri-negeri jang terseboet . belakangan
itoe tidak membahajakan kedoedoekan negeri-negeri seperti misalnja
Inggeris dan Perantijis.

Bi

Griekenland

dan

—-A—

PI...
Diangkat postklerk oentoek semen-

tara di Pangkalanbrandan, t. Sabaroe'ddin, beheerder 3e kl. di Soengeirampah.

Dipindah dari Bandoeng ke Singpostklerk le kl.,
kawang, t. Tojim,
ke BanBatavia-Centrum
dan.dari
doeng, t. R. Djakaria alias Sastrawinata, postklerk le kl.

Dipindah dari Batavia-Centrum ke
Djokjakarta, t. Woekir, postklerk.
Diangkat postklerk di Poerwakarta, t. Mahmoed, assistent.

Toerki

pa

@jian dagang itoe tentoenja akan diilitik, apa lagi mengingat bahwa Boel

kembalinja be-

kas daerahnja di Dobroedsja, sehing-

-

an.

—AO—

Archbold-expeditie.

belah selatan sadja kita nampak ada
tiga gaboengan, jam: Hongaria-Italia”
Roemenia-Joegoslavia-Grieken-

(anak Inggeris semoea)

“dan Roes-Boelgaria.
Tiga gaboengan itoe

Tox,o-

peus.
Pada hari Selasa, 16 Jan, djam 8.30
malam dr. L.J. Toxopeus akan mengadakan lezing didepan anggauta ,,Koninkliike Natuurkundige Vereeniging”
dan tetamoe, di Koningsplein Zuid 11.
Ia akan berbitjara tentang ,,Toedjoean,
maksoed dan hasil dari 3e Archbold:
Expeditie ke Nieuw-Guinea”.
—

)—

Pesta tahoenan K.E. Cursisten

' di G. Kenari.
malam
13/14
Januari
Minggoe.
Perkoempoelan tsb. nanti hari Sabtoe malam

Minggoe,

besok,

akan

me-

ngadakan pesta tahoenan, bertempat di
G. Kenari,
dimoelai djam 8 malam.
Pesta itoe akan diramaikan dengan tonil ,,Empat hari dalam loebang,koeboe-

ran” jang diselingi dengan perdengaran moesik, jazz, krontjong dll.
anjar

Menghentikan menjadap getah.
Centraal " Kantoor boeat Statistiek
mengabarkan bahwa 430 onderneming
di Indonesia pada penghabisan boelan November .1939 jang loeasnja 36.
747
ha. tidak diambil. .getahnja lagi.
509 onderneming tidak mengambil getah dari sebagian keboen karetnja jang
91.001 ha.
loeasnja.
-Djoemlah keboen jang tidak diambil getahnja ada
127.748 atau 24.5Jo dari tanaman karet pada penghabisan boelan Novem
ber 1939 (521.778 ha).

:
berbagai-ba-

—

Perkoempoelan perempoean Isteri
Sedar jang tidak mendengarkan soeara
dengan
djalan rapat2 oemoem,
mengeloearkan
soearanja itoe dengan
madjallahnja
,,Sedar”
jang paling
achir ini terbit boelan ini, dengan be
berapa karangan koepasan soal volks
raad dan perempoean.
Meskipoen keloearnja madjallah itoe menoendjoekkan djoega tanda hidoep, tetapi harapan kita lebih baik
lagi, kalau disamping itoe I.S. menga
Sebab madjallah
'dakan rapat2nja.
dan rapat adalah sebagian dari alat
propaganda boekan?
ea

kepentingan,

sehingga tim-

boel gaboengan-gaboengan terseboet. |

Di

membikin

sedjoemlah

kira2

barang

200 film dalam matjam2 basa dan di
alect:
Ikondustani, Tamil, Marathi,
Bengali, Telegu, Punjabi, Kanarese,
Gujarathi,
Ooriya, Malayalam
dil.
Pendoedoek
dari satoe daerah tak
mengarti basa pendoedoek dari lain
daerah, walaupoen mereka itoe tidak
berdjaoehan diamnja.
Ketjoeali

film

pendoedoek

disitoe,

dipoetar
djoega film Amerika dan
Inggeris, tetapi dari 6 bioskoop tjoema

kedapatan satoe sadja.
Bagian ini dari doenia masih

rang

sekali

bioskoop

ngan

pekerdjaan

itoe

koe-

dan

lapa-

terloeang

masih

se-

kali, sebab disamping pendoedoek jg.
beratoes2 djiwanja itoe djoemlah bioskoopnja

lebih

tjoema

1200.

dari

tsb.

djoemlah

dari

1000

jang

Dan

tjoema memoetar film pendoedoek.
koesebab2anja banjak
“ Adapoen

rang lakoenja film2 itoe adalah disebabkan matjam2nja basa didaerah si
toe. Hingga dengan ini tiap film tjoe
ma mempoenjai

penonton jang terba-

tas sekali. Dengan sendirinja pembi
kinan film tidak berapa membawa
oentoeng.

melihat

Barangkali
tidak lama

demikian

lagi Indonesia

akan

ini
lebih

madjoe lagi dari pada di India, kalau

acteur2 kita itoe akan mendapat pen
dan masemestinja
jang
didikan
jang terIndonesia
orang
kin banjak

tarik kepada bintang2 Indonesia sennanti

jang

diri,

dengan

sendirinja

akan mendjadi golongan jang meroepakan

golongan pembentoek

keboeda

jaan baroe.
4
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Maling, asal dapat...

.

Di kampoeng Tjempaka Poetih da-

hari jang terachir ini

lam beberapa

Ganggoean
moelai poela tidak aman.
jang di lakoekan ternjata oleh malingmaling jang lapar, sebab ,,asal dapat”.
Kemaren malam dan tadi malam dapat di boektikan jg maling itoe mentjoe
ri karena kemelaratannja.
Dari kedja

dian

jang kemaren

malam

itoe ter-

njata bahwa malingnja terdiri dari 2
orang.
Mereka
lakoekan pentjoerian
nangka-nangka moeda sampai bebera
pa belas boeah di pikoel dengan ampat kerandjang, berikoet beberapa ekor ajam. “Entah apa sebabnja, nang-

ka dan ajam jang ditjoeri itoe tak da-

pat di bawa kepasar, dan dilemparkan
ditepi djalan. Siapa jang ketjoerian,
dan siapa poela malingnja beloem diketahoei.

Demikian poela malam tadi, bebera-

pa roemah dikoendjoengi tetamoe malam
djoega.
Roemah drukker
dari

Kolif.

nama Dadang,

kaen-kaen rom-

bengnja jang masih basah di gondol.
Di roemahnja
seorang
perempoean
djanda nama Aina badjoe-badjoenja jg.

soedah toea poen dibawa.

Satoe poe

la antaranja di roemah toean Ma'moer
Maling ini agak beroentoeng, dengan
djalan memotong pagar, doea sepeda,

beras tiga gantang, dan beberapa lem
“ara

BE

3lom

(Rep). 5

Aksi Gapi oleh P.S.LJ. di Tjibaroesa.

Hari Minggoe
depan.
Aksi Gapi masih akan dilandjoetkan lagi oentoek menoentoet parle-

ment Indonesia jang toelen.

Meski-

A. Tj.

(Zuidpool).

tan

boelan

9 pagi per

djam

ini dimoelai

akan mengadakan
tsb.
koempoelan
pertemoean di Beatrixschool di Def.
van den Bosch 105. Dalam pertemoean itoe ketoea penoelis dari M.T.K.A.
A.M. akan mengadakan pidato jang
mengenai adat istiadat d.LI.

Pidato

itoe

diadakan

basa

dalam

Minangkabau.
bus Djawa
madjoe.

Perhoeboengan
makin

Moelai

1 Januari

tanggal

Barat

soe-

j.l.

dah terdjadi pemoesatan besar dari
autobus-exploitatie di Djawa Barat.
Sebab perhoeboengan Bogor-Betawi,
pindah
soedah
Bogor-Soekaboemi
menjatoekan diri kedalam N. V. Tan
Luxe Autobusdienst.
waktoe nama2
sementara
Boeat
doeloe.
dioebah
bus itoe akan tidak
—0—

Penganggoeran

Indonesia

naik

djoemlahnja.
Menoeroet tjatatan gemeentelijke

katanja
ini
Betawi
arbeidsbeurs
orang jang mentjari pekerdjaan dalam tahoen 1939 ada 1253 orang jang
“tempat dengan perantamendapat
Mereka itoe
raan kantor terseboet.
bangsa.
atjam
matjam-m
terdiri dari
Dalam pada itoe orang2 Belanda jang
memadjoekan diri dalam tahoen ini
mentjari pekerdjaan tidak
oentoek
banjak peroebahan djoemlahnja. Tetapi dari orang2 ini jang soedah men
dapat tempat ialah 421 orang, djadi
28 orang lebih dari pada dalam tahoen 1938.
Indonesia jang mentjari
Bangsa
pekerdjaan djoega lain sekali keadaannja. Dari bangsa Indonesia ini jang
mentjari

lau dibandingkan dengan 1938.
j.l. jang

madjoekan

Ta-

pada

diri

arbeidsbeurs itoe ada 378 orang lagi
tambahnja. Dari fihak madjikan ada
dimadjoekan

permintaan

38

orang,

pemimpin itoe tak asing lagi. (Rep.)
MINANGKABAU
MOEDA.
Pertemoean P, B. dan M.T.K.A.A.M.

Hari

Minggoe

depan tanggal 14

AJ

R. H. O. Djoenaedi.

Mengawinkan
Keran

poe

Kan

Dilain bagian ada dimoesatkan advertentie tentang perkawinan poete-

ra dari R. H. O. Djoenaedi (efgenaar
sPemandangan”)

Abdoel

Hadi Hasan

bernama

R. Idid

dengan poetera

toean H. O. Sobari di Tasikmalaja.
Pernikahan

NONA

dilakoekan

sor€

ini,

sedang walimah besok malam diroemah pengantin-perempoean di Tasikmalaja.
Kita
segenap keloearga ,,Peman-

dangan” dan Pembangoen” tidak ketinggalan menjoembang do'a, moe-

SOEHRO NIJA
H. O. SOBARI.

binti

dengan
R.I. ABDOEL HADI HASAN
Rd. H. O. DJOENAEDI.

Nikah

dilakoekan

BIN

pada

ma-

lam
Sabtoe
.12-13 Januari 1940
diroemah t. H. O. Sobari, Babakan
Galoenggoeng, Tasikmalaja.

dah-moedahan
Gan bahagia

selandjoetnja selamat
djoea terlimpah

atas ke

doea mempelai itoe, serta diberikan
doenia
roekoen
kehidoepan
Allah
sampai achiratnja.
Amin!.
aa
Tentang ketjoerian di Tjempaka Poetih.
kita ' memreporter
Dilain
'Tjempaka
di
bahwa
beritakan,

Poetih, diroemahnja toean Ma'moer
telah kemasoekan pentjoeri jang ber
hasil membawa doea boeah keretaangin dan lain-lain barang.
Lebih djaoeh dapatlah kita kabarbahwa kereta-angin itoe jang
kan,
No.
Scot
Royal
merk
seboeah
A49790, stuurstangnja merk Philips
sedang velg-nja merk Dunlop.
jang seboeah lagi ialah
Adapoen
merk Hima No. 18483.
Sidang pembatja lebih2 rywiel-rehendaknja berhati2 djika
paratie2
sewaktoe kedatangan orang mendjoe
al kereta2 angin dengan merk dan
itoe.

nomor

—L—

bertam-

makin

pekerdjaan

bah dari pada tahoen jang sebeloem
itoe. (1938). Atau boleh diseboet,
bahwa djoemlah itoe 2000 orang lebih dari pada dalam tahoen 1938 jg.
diri mentjari. pekermemadjoekan
djaan dengan perantaraan badan tadi, hingga djoemlah nama2 jang masoek dalam tahoen 1939 adalah 6820.
Dalam pada itoe dikalangan Tiong
hoa tidak banjak peroebahannja, kahoen

NIKAH:

Akad

—0—

'Atas initiatief Partai Sjarikat Islam Indonesia, maka nanti hari Ming
goe depan tanggal 14 boelan ini djam

Melihat itoe, maka terang didekat oentoek mengoeatkan aksi penocentoeLacetan Tengah dan Laoetan Hitam
tan parlement-tadi. Jang akan angitoe akan meroepakan neraka, djika kat bitjara ialah toean Aroedji Karta
tidak bisa didapat kata sepakat lagi winata dan toean Kadar, soal Parlement dalam Islam. Aksi itoe akan diantara tiga gaboengan itoe.
:
Beloem poela termasoek satoe ika- langsoengkan di Tjibaroesa, beroepa
tan lagi, misalnja
Iran-Irak dan rapat oemoem.
Bagi pendoedoek disitoe kiranja
afghanistan.

$

Kruiser saldjoe kepoenjaan Admiraal Byrd diatas ini besarnja 21 ton,
ketika ada di Framingham, Massachussetts, hendak menoedjoe ke Boston.
Tjepatnja berdjalan ialah 10 mijl dalam satoe djam, hingga oentoek ini
terpaksalah perhoeboengan laloe lintas berhenti sementara, djoemlahnja
3
kendaraan jang berhenti ada 70.000 boeah.
Titik-titik poetih dibelakang itoe ialah lampoe-lampoe moebil jang berdjalan dibelakang kruiser tadi, jang nanti akan dipakai di Koetoeb Sela

poen aksi jang doeloe itoe soedah me sedang jang dapat diterima ialah 23.
Dengan ini jang ditjatat (jang
narik: perhatian, dan tjoekoep me- |
dari bangsa
pekerdjaan)
noendjoekan besarnja semangat rak mentjari
jat Indonesia menoedjoe parlemernt Indonesia ada 1683 orang, dikalaIndonesia, tetapi oesaha itoe tidak ma ngan Tionghoa 102 orang.
Disini boleh ditjatat, bangsa siapa
kin padam, melainkan makin mejang paling tinggi angkanja!
njilap menjala.

10 pagi akan diadakan rapat oemoem

gai pahamnja poela, dan 1 masing2 |
Segala gaboengan ini menjatakan
ingin berkoeasa. Maka tidak heran betapa “besar gelagat bahaja jang
bahwa satoe sama lain mentjari per- nampak pada masa ini.

samaan

Pembikinan film India.
200 film jang djadi
dalam matjam2
basa.
India tiap tahoennja orang

bar kain dan taplak medja diangkoeti.

:

Demikianlah, maka di Eropah se-

land-Toerki

L.J.

Pidata.dr.

hampir selangkah dengan Roesdi

itoe.

Verordening itoe berlakoe sehari se
mempoe
soedah diberi tahoekan dan
1
sampai
kracht
njai terugwerkende
Januari 1940.

koeti poela dengan perdjandjian2 pomenginginkan

contract

tanggal

maoepoen

akan diadakan
pertemoean. goena
membentoek Balkanbond.
Gaboengan
baharoe ini ialah terang oentoek mentjegah meradjalelanja gaboengan Hongaria-Italia, ser
ta bahaja Roeslan.
Ada
jang berpendapatan, bahwa
Joegoslavia sebetoelnja bisa mengadakan
persatoean segi-tiga antara
Italia-Hongaria-Joegoslavia, — tetapi
roepa-roepanja
jang
demikian
itoe soekar, djika diingat betapa baiknja 'perhoeboengan antara Joegoslavia dengan Roemenia jang merasa
terantjam bahaja Hongaria.
Selain daripada itoe, maka Roeslan telah mengadakan perdjandjian
dagang dengan Boelgaria, jang bertepi di Laoetan Hitam.
PN
Sepandjang hemat kita, perdjan-

garia

semi
Ji

Berita officieel.
Dengan besluit goepernemen ditetap
kan pembatasan, jang dimaksced dalam art. 23 dari-copra-contracten-ordonnantie di Menado, jang berboenji:
boeat opkoop
Boeat - tahoen 1940.
vergunning dan vergunning oentoek se
mentara ditetapkan pemberian keroegi
an dengan 2 sen tiap2 100 K.G. copra,
atau sebagian dari djoemlah itoe, jang
dalam tahoen itoe ada ditangan pedagang copra, baik disebabkan oleh ver
gunning atau contract sesoedah afgifte,

Finland
kemerdekaan
Hilangnja
kedoedoekan
terantjamnja
berarti
negeri-negeri pertocan diatas doenia
itoe. Oleh karena itoe maka giat po€
la bantoeannja kepada Finland, seakan-akan benar2 mentjoekoepi oenTetapi
Volkenbond.
dang-oendang
kini tidaklah bisa mereka menolong
dengan amal perboeatan jang njata
Djerman akan mengamoek
karena
dan akan menghalangi tiap-tiap pertolongan dari Inggeris-Perantijis.
doea-doeanja
djika-djika
Maka
membandel” teranglah, bahwa lebih
dahoeloe perang oemoem akan meloeas kesebelah oetara Eropah itoe.
toe disebelah selatan
Sementara
masih. neutraai
jang
negeri-negeri
oek djoega
k-pik
sekarang ini hiboe
mengatoer
nnja,
barisa
toer
menga
bloknja masing-masing.
Italia dengan
Hongarai
soedah
bersatoe.
Berita jang kita terima paling
achir hari in (Kemis, 11 Jan.) menjatakan, bahwa antara menteri2 oeroesan perang dari Roemenia, Joegoslavia,

San
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SG

dika negeri-negeri neutraal hampir

uh,

ramai-ramainja orang

berperang pada dewasa ini, MA-

sekarang

hari ini moelai

dan Sabtoe) hoofdredacteur
Tabrani, meninggalkan kota,

SALDJOE.

Pastoor geredja Roomsch Katholiek di Gang Chaulan di Betawi, Pater J.Duray, memberi tahoekan
kepada polisi, bahwa pentjoeri soedah masoek dalam kamar goedang
pastorienja.
Pentjoeri itoe dengan mematahkan
besi djendela telah dapat masoek kedalam kamar terseboet. Kamar itoe
dikoentji. Kemoedian pentjoeri itoe
telah mengambil pelbagai barang dari dalam lemari jang tidak dikoentji
dalam kamar itoe.
Pentjoeri antara lain menggondol
barang2 kepoenjaan geredja dan barang-barang kepoenjaan djongos, ja'
ni beberapa pakaian djongos itoe.

7
&
Ha Lal

IDALAM

doea

IN.

&

Dalam
(Djoem'at
kita t. M.

PAGINA

Ha

HOOFDREDAKSI.

BALKANBOND.

I

»Hoedjan darah” alamat apa?
Kedjadian
menggem

parkan

di

Menteng

Ptoerkosik

Orang atau bangsa itoe matjam2
kepertjajaannja,
dan sesoeatoe hal
ataupoen kedjadian didalam pandangannja

mempoenjai

ma'na

dan

arti

sendiri2. Ada jang baik, jang membawa keoentoengan kepada pendoedoek, ada poela jang sebaliknja. Keadaan
demikian ini soedah ada oemoem.
Demikianlah dihari2 belakangan
ini di Menteng Poelo orang mengata-

kan, bahwa ada ,,hoedjan darah”. Ini
goena pendoedoek disini adalah satoe alamat jang koerang enak didengarnja. Orang koeatir dan lain-lain
nja. Ada jang menafsirkan, bahwa
peristiwa menjebabkan akan adanja
penjakit,

patjeklik

ataupoen

perang.

Pendoedoek disitoepoen soenggoeh
-soenggoeh pertjaja kepada hal itoe.
Anehnja, bahwa hoedjan darah itoe
terdjadi pada permoelaan tahoen.
Baiklah kalau kita mendengar hal
demikian
ini, tidak oesah mempertjajai
benar, sebab penjelidikan ilmoe

soedah

“demikian

madjoenja,

hingga hampir ditiap lapangan'orang
poen asjik mentjari alasan-alasannja,
dan tiap kedjadian tidak loepoet dari
selidik jang siasah.
Ja, memang matjam2 tafsiran dan

pandangan orang. Poen dalam hal ini
sebaiknja kalangan opisillah jang

bisa

memberikan

selajaknja.

keterangan

jang

j

24
|

|

NDANGAN

e
j
D
h
a
t
n
i
r
e
m
e
p
an baroe beloem
ai

1

2:

2

MENOENGGOE SIAPA JANG AKAN

DJATOEH BERTINDJOF.

“ditetapkan
1

Mp3

:

ior

.A

Ab. ' akan meletakkan
-

timbang daripada berhadap-hadapan

dengan

persendjataan

Dje-

:

pang jang koeat itoe.

| Kekoeatiran didalam angkatan-laoet
Amerika.

Tokio,

Kemis (Reuter):

Djoeroe-bitjara dari Ministerie oc| roesan Marine menerangkan, bahwa
tertimboellah kekoeatiran hebat dipehak Djepang, berhoeboeng dengan per

loeasan dari angkatan-laoet Amerika
dengan 25 pCt.

Poen ditambah poela olehnja:

,,A-.

.merika
Sjarikat
sangat. boleh djadi
. mempoenjai
niatan coentoek memper-

Kemis (Havas):

um Shanghaike

loeaskan angkatan laoetannja terhadap
Djepang”.
Berhoeboeng dengan adanja oesoei

Times”, militer

pembesar2 marine

| jang telah dimadjoekan

Stark,

Ne

oleh admiraal:.

jang maksoednja

memperkoeatkan

poelau

hendak

Guam,

maka

sekali lagi diperingatkan oleh djoeroe| bitjara terseboet, bahwa Congress jg.

diadakan pada waktoe jang laloe soe| dah pernah
roepa itoe.
1

ja

1

—..

—.

jang boleh dipertjaja

poela,

Parijs.

| kan

'

Selandjoetnja

2

angan2

bahwa

tidak

lagi,

bahwa

| itoe akan

Haiphong-Yunnan itoe tidak

ini lagi.
Soerat

kabar

menoelis,

bahwa

ergoenakan

oentoek

pengiri-

man sendjata ke Tiongkok.

meroendingkan

Guam

roe ini djangan meletakkan djabatan
a sebeloemnja hari Sabtoe lewat.
Oleh karena Kaisar telah menerima

La

soeatoe

simpoelan, bahwa pehak pembelaan
peme-

tetapi pehak

an baroe,

Ma
ae
. Oesoel - oentoek.

intahan

jang

Congress

ber-

keterangan
pelaboe-

didalam dan diloear-negeri.
Oekoeran kekoeatan antara Djepang
:
. dan Amerika.
FR

Kemis (Tr.-Ocean):
dari pembesar2 marine

laloe,

168 sogara.

Pendapatan “Congres terhadap kepada perloenja memperkoeatkan poe-

Tetapi

tetapi berhoeboengan dengan adanja

laoetan

'Djepang jang haroes
an
gan setjepat-tjepatnja.
Selan

diosmia Tr
ichi

io

Nichi-

Shimbun”

mema-

joekan permintaan kepada Ame-

si-

jang sangat tidak menje. nangkan terhadap kepada kepentingan
kepentit
' Amerika dalam tahoen
| 1939 itoe menjebabkan koerangnja ge-

ja memilih satoe antara
nboeangkan oekoe-

atan angkatan laoet Djerika ito:

Moelai

oentoek

terhadap so'al ini akan diboeat

menjatakan,

| bahwa ra'jat kita ini sangat memper-

| hatikan dan sangat memfikirkan

. Itangsoalini..

depan

ia soedah
hakim

|

tidak

di-

beloem

aman.

Seorang abonne menoelis:
Berhoeboeng dengan
waktoe patjeklik di Rengasdengklok hampir
ditiap2 kampoeng saban malam kedengaran banjak
pentjoeri.
Maka
arena
itoe
pendoedoek
haroes
oleh k

berhati-hati.

Kedjadian jang demi-

ten- | kian itoe jang berwadjib haroes
memperhatikannja.
Saudara

kedjam.

bl

.Sanu
Seorang abonne mencelis:
iissksikan perkelahiah dan tindjoo| S6
enoelis :
an lai
z8
|. Pada hari Selasa j.l. dikampoeng
— menindjoe.

'Tjiagem, desa Kamiri telah terdjadi

senang kepada kegemmpersaksikan

oepaja
at

ibioskoop di Senen,
mbil lakon
,,The

iboe dan an

soegoehan jang

film

si

pembatjokan. Si pembatjok,

ah

membatjok

saudaranja

Roewi-

Roem

hingga

mendapat loeka parah dan
pada waktoe itoe
djoeg ya menghemt

njawa

TONTONAN.

ALHAMBRA .
Wide

BALIGE.

Kegoegoeran

SAWAH
Open Faces

tanah di Balige.

jang penghabisan.

BESAR

zk

xx

Selandjoetnja
demikian:

bisa

RIALTO
Sp
tx

THALIA

MANGGA
Film Mekka.

karena

CINEMA

loekanja

parah,

maka

ORION
Fishermans

“ GLODOK.
Whartf.

Heran bin Adjaib.

terpaksalah
mereka dirawat dalam
roemah
sakit.
Seorang anak laki2

Menangkap

jang

dapat

beroemoer

6 tahoen soedah

BESAR.

Bo

Enam orang jang diam dalam roe
mah
itoe mendjadi.koerbannja dan
oleh

SENEN.
The Oregon Trail.

ditoetoerkan

de

poenai

roesa.

mikian berat loekanja, hingga ia mati seketika

itoe

djoega

ditempat

Seorang mama B pergi menggetah
boeroeng poenai tetapi jang dapat
boekan poenai melainkan seekor man
djangan. Kedjadiannja kira2 begini.

ke-

tjelakaan. Poen seorang anak perempoean jang loeka djoega, soedah ping
san, hingga ia mesti diangkoet keroe
mah sakit di Nainggolan.

Getah
Kontroleur

pada
dari

Toba,

toean

Woudstra, 5 kelidi

itoe.

Adapoen
itoe

tentang

didaerah

orang
disitoe

Batak

tempat
soedah

jang

kelapa

soedah
dan

dipasangkan

diatoerkan

dibebe-

rapa pohon Mengkirai jang sedang
berboeah, tingginja pohon itoe kira2
doea meter. Tidak berapa lama antaranja datang sekawan mendjangan

hari
Sabtoe soedah bertolak
Balige ketempat ketjelakaan
Bakkara

akan

oemoem

Diantaranja

“mengetahoeinja, oleh karena
jang dilahirkan ialah radja

memakan

daoen

pohon

itoe.

seekor mandjangan

pendeta, jaitoe Singmangr&dja.

getah datang, dilihatnja boekan poenai jang kena,

Sean

MEDAN.
$
Pemboenoehan di poeloe Brayan.
'Berhoeboeng dengan pemboenoehan
di Poeloe Brayan, lebih djaoeh kita da
pat kabarkan, bahwa orang Benggali
jang disangka melakoekan pemboenoehan itoe, soedah dilepas lagi dari tahanan.
Sebab dengan tjoekoep dapat
diboektikan, bahwa dia tidak bersang
koetan dengan perkara itoe.

hanja seekor mandja-

ngan dengan moedah
motongnja.

sadja si B me-

Hoedjan.

Di Banka B.O.W. telah mendapat
pekerdjaan baroe. Oleh karena hoedjan
terlaloe koeat, banjak djalan
jang poetoes dan djembatan jang roe

boeh.

Diantara

Kp.

Poedings Besar

dan Kp. Laboe satoe auto jang membawa saboen, telah terperosok didjalanan jang kebandjiran itoe dan saboennja banjak jang hanjoet.

Sekarang pemboenoehan itoe mendjadi gelap semata-mata.
Pemeriksaan dilandjoetkan. (Aneta).
—0—

PANGKAL

PINANG.
Auto terbalik.

Baroe2
ini satoe vrachtauto dari
Pangkal Pinang menoedjoe Kp. Dalil
tiba diantra KM 14-15 terbalik masoek kali, sehingga seorang anak
kira2 oemoer 10 tahoen mendjadi
korban. Kematiannja itoe ditimpa
oleh 2 karoeng beras.
Penoempang
jang
lain serta chauffeurnja tidak
mendapat keroesakan apa2.
Sampai sekarang chauffeurnja ma
sih didalam penilikan politie.

Toean P. Jadi, Koedoes.

.

Benar
toelisan toean itoe soedah
kita terima.
Tetapi belakangan ini
toelisan sematjam itoe soedah dimoeat dalam s.k. jang bersangkoetan,

Sebaka

hingga bagi kita soedah tjoekoep de-

SOENGAI LIAT.
Ketemoe majat dibelakang
masdjid.

ngan demikian.

Dan keadaan demikian itoe soedah

Seorang anak perempoean
Tiong memenoekhi sjarat journalistiek. DjaHoa oemoer kira2 12 tahoen, keda- di kiranja toean tidak akan ketjil
patan dibelakang mesdjid telah men hati, karena soedah tjoekoep.
djadi majat dan didalam moeloetnja
. Goena penoetoep,
kedapatan beberapa kain jang disoem
kalau
toean
ingi
palkan.
mempoenjai
Ing n
perhoeboengan

Jang rapat

ah madrasah jang aka
3 4 Zoelhiddjah 1358

sah ini

'diboeka pa-

atau 15 Jaengawa-

ur dan kaoem Tjiamis.

1

ti-

dak bisa lari oleh getah melekat kepada
kedoea matanja, jang poenja

RENGASDENGKLOK.

pembikinan sendjata2 dan pembikinan
alat2 perang ke negeri Djepang dan
selandjoetnjapoen diterangkan djoega,
hoekoemn, jang

apakah

—0—

| Congres telah melarang dengan keras

soeatoe

landjoet,

Penoentoetan

geri, Henry- Stimson,
menerangkan didalam soerat terboeka didalam
,,New York Times”,
bahwa

bahwa

dimadjoe-

pasti djoega. Tetapi apabila dihadapkan, maka ia akan dibela oleh toean
Mr. Amir Sjarifoeddin.
Penangkapan atas dirinja itoe pada hari Rebo j.l.

.. Alat2 perang Amerika.

bahan2

akan

lepaskan ataupoen beloem.

New-York, Kemis (Reuter):
Bekas menteri Oeroesan Loear-Ne-

pengiriman

Gerindo.

Lain pemimpin lagi dari Gerindo
jaitoe toean Moechtar, ketoea Daerah
priangan,
beberapa
'hari ini
poen ditangkap djoega.
Sebabnja
poen karena artikel 153 dalam Boekoe Hoekoem Siksa. Kini beloem ada
kabar

KABAR

SEBERANG

Dalam
minggoe
jang laloe telah
dikabarkan tentang kegoegoeran tanah jang terdjadi di Bakkara dipoelau Samosir, jang menjebabkan tiga
boeah roemah bangsa Indonesia tertimpa dibawahnja.

ti

rakan jang tidak setoedjoe atas oesaha
-oentoek memperkoeatkan poelau Gu-

oentoek

pemimpin?

manakala

TANAH

|

Pi

kan kedepan hakim, maka jang mem
belanja ialah toean Mr. Sartono dari
Bogor,
jang waktoe belakangan ini
poen soedah masoek dalam kalangan
Gerindo goena mengoeatkan barisan
nja.

oelkan keriboetan diantara orang2

dari tentara

knocked-out!

waktoe.

1 5

tentoe. Poen apakah perkara ini landjoet kedepan hakim, masih koerang
pasti djoega.

a mendjadi 5 : 3, sebagaimana hal ini kan poelau Guam tadi. Oeang2 jang
oedah tertjantoem didalam perdjandji akan dipergoenakan oentoek perbaikan
n Sembilan-Negeri dalam tahoen 1922 “itoe, akan diambil oentoek begrooting
ashington, maka hal inipoen me- -Marine-District Hawaii.

erloeasan

|

“Kapan moelai diperiksanja beloem

erika oentoek membawa
oekoeran |
Selandjoetnja orang akan: tidak me
'kekoeatan antara angkatan-laoet Djemadjoekan oesoel jang tersendiri terpang dan angkatan-laoet Amerika hing hadap oesaha oentoek memperkoeat-

ai di Djepang.
“Pers Djepang
membela degan sekoeat-koeatnja. terhadap

1
Th

melanggar artikel Boekoe Hoekoem
Siksa 153 bis: Pada hari-Rebo j.l. ini
katanja soedah dilepaskan kembali.

'soedah ditolak dengan soeara 205 la-

| kap Djepangg

"NAN
AAURi |

beberapa hari lamanja. Ia ditoedoeh

penerbangan

jang baroe

AA

“Karenagmelanggar
artikel
153?
Antara
mengabarkan, bahwa pemimpin
Gerindo tjabang Tjibadak,
toean Trenggana, jang mendjadi ketoeanja,
telah
ditahan oleh polisi

koeat”, ka- “lau Guam itoe, akan tetap' dibagi-bagi,

rena hanja dengan kabinet terseboetlah:
g dapat menjelesaikan so'al2 po-

Tokio,
'Tindakan

Penahanan

ng
memperkoeatkan

pangkalan

| PN

hu

TJIBADAK.

.poelau Guam itoe, ketika diadakan per

pers mema- | -wan

ijoekan - permintaan dengan sangat,
soepaja dibentoek soeatoe ,,p em e -

adanja

Jt

ri

DJAWA BARAT

soedah moelai tim

dengan

dan

sidangan

emkan tentang soesoenan pemerin-

Je

Se

"

akan diperkosatkan.

'oentoek memperbaiki

han

geri Djepang itoe soedah tentoe a- |
dalam

Paha

Pa

Dje-

admiraal Stark, bahwa departe.men Marine soedah mengambil poe-

maka didalam kalangan politik o-

soeara

Shimbun”

kepoetoesan

boel kembali didalam Congress,
'hoeboeng

kedatangan chef2 dari staf2 generaal dari
'ipada tentara darat dan tentara-la-

n mempoenjai

tentang hal

,,Yumiuri

atkan poelau Guam

sampai

doeloe

lebih

dipoekoel

djatseh

akan

pertandingannja oentoek sementara

me-

Washington, Kemis (Havas)
Perdjoeangan oentoek memperkoe-

sangat, soepaja Kabinet

berhenti

Inggeris-Djerman

Congress

pembikinan kapal2 perang jang besarnja 52.000 ton..
:

tentara Djepang, disitoe orang meng-|

mengambil

boleh

Sedang

kiranja jang

siapa

mencenggoe

Pr

telah mendapat djawaban dari Amerika dengan pengoemoeman rentjana

Kemis (Tr.-Ocean):
mendengar kabar, bah
“Kaisar menerima kebesar2 jang ternama dari

soedah dapat

Didalam lingkoengan pertandingan bertindjoe ini ialah nampak ,,bokser” Roeslan dan Finland. Para penontom nampak dari matjam-matjam kalangan, misalnja Italia, Perantjis, Zwitserland, Toerki d.l.I. Semoeanja

se-

pang oentoek memboeka soengai Yang
tze oentoek perlajaran kapal lagi itoe,

Kabinet baroe beloem
ditetapkan.

dengan

jang

menjatakan

orang

ngira-ngirakan

poela, bahwa djalanan kereta-

oesoel

iapoen

Pehak jang berkoeasa menegas

esoenan

. rang

menolak

lagi

dengan kita, lebih

: baik, kalau toean djadi langganan ki-

Hal
ini telah dirapportkan pada
jang
berwadjib dan diperiksa oleh
doktor, kedapatan jang itoe anak te-

ta, boekan? Membatjanja poen lebih
enak dan tenteram!

lah diperkosa oleh seorang lelaki.

$
#

|
,

f
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Ini

—

BATAVIA

malem tanggal 12, 13 dan
14 Januari 1940.

»FISHERMAN'S
WHARF"

RIALTO BIOSCOOP
Senen

UN

2

"LEMBARAN I PAGINA IV.

TIM ALA
Mangga

Batavia-C.
hari: DIJOEMAHAT 12 sampe MINGGOE

»THE

OREGON

(PERDJALANAN

KA

Batavia

JANG

berikoetnja

MEKKA

PERLOE menonton Penonton soeraja djangan sampe menjesel! Film ,PERDJALANAN KA TANA SOETJI” satoe film
jang moesti dilihat oleh semoea Kaoem Moeslimin teroetama
di ini waktoe. Liat pezgimana tjantiknja keadaan di negri

BERBAHAJA)

pemandangan jang indah.

Mz ekka dan Medina. Penoe dengen

Mc. Brown

BAGIAN

dan malem

FILM

1940

TRAIL

OREGON
dengan

John

14 JAN.

BIOSCOPE |

Besar
Ini malem

Boeat

Adventure, heartbreak and
MEME
MU
MTS)
locale new to the screen...
Aa TN elite milan te Miko
the colorful parts they-play!

Pa

KE 1

,The Oregon Trail” Satoe film avontuur jang paling besar
dari keloearan NEW
UNIVERSAL
FILM dan jang akan

memberikan
poesasan

100

jang

pCt.

kesenangan,

kegoembirahan

dan ke-

sempoerna

Ini malam

penghabisan

Extra film ,Z AMBO” Atawa Tarzan King Kong
»SINGET BETOK L” di sampingnja ini film kita aken kasi
lihat satoe Extra film jang paling djempol paling Heibat
dan paling menarik.

engan penoeh kebanggaan COLU MBIA mempersembahkan:
JOE BE. BROWN poenja film jang paling besar jaitoe

FACES”

OPEN

»Z 6 MBO"
Anak2

Dj'ka
Joe E. Brown
moentjoel
dalam
salah-satoe film,
penonton tentoe soedah bisa mengetahoei apa jang bakal
dipsrtoendjoetkan, jaitoe satoe KELOETJOEAN dan KE-

KOTJAKAN

&

jang mana

akan

Perhatiken :

bisa membikin penonton akan

Ry
&

Besok

malam

13 —15 Jan. 1940

Yes, My

CARRILLO
HENRY

Extra

Darling Daushter

(PENGANTEN

ARMETTA

JANG

Moelsi

film

ZAMRO”"

PRISCILLA

and

LANE

(—

JEFFREY

djam

7

Ka

boleh nonton.
2 djam 9.30

atawa

T-rzan

King

Kong

MATINEE 14 Jaa. '40 Minggoe djem 10 Pagi & 4 Sore
»I COVER THE WAR” dergen JOHN WAYNE

OEROENG)

dengan

LEE PATRICK

maen

MATINKHE 13 Jan, '40 djem 4 Sore hari Saptoe
Speciaal boeat kaoem Istri dipertoendjoeken film:
MEKKAH
,FERDJALANAN KE TANA SOETJI”

tertawa terpingkel-pingkel dari permoelaan sampsi diachirnja.
s3

2
Aan

Pasar Sawah Besar — Batavia-Centrum.

»WIDE

Ra

GLODOK

Orion

PEMANDANGAN

Sa

Cinema

pak

LYNN

SLICKER, The Seal
2
:
:

Produced

by SOL LESSER

RKO RADIO
PICTURE

Directed by

Bernard Vorhaus » Screen Piay by Bernard Schuber
Jan Hunter, Herbert Ciyde-tewis.

OPEN

ia

»WIDE

&

MATINEE 13—14 Jan. '40
Sapto:-Minggoe djam 4 Sore.

FACES”

TN

Oasis

dengen JOB E. BROWN

17

Moelai
Jan. 1940

ITOE

FILM

INDONE 3IA

JANG SAMPOERNA
Rheumettah

THEATER

Ini malem

dan

malem

berikoetnja
Satoe

“Actie

film jang besar.

»OKLAHOMA
dengen
Tida ada

KID“

JAME3S CAGNEY
laen film jang lebih

Menarik

dan

JAMES

Actie

dari

CAGNEY.

baccil-baccil

penjakit

jang

berada

didalem

dara

tapi

meringanken
darah kotor
soedah lama.
dan matiken

ia djoega

tjoetji

itoe

dard'sampe djadi bersih dan sehat kombali. Ia perkoeatken dara dan tidaganggoe kesehatan sehingga bisa dipake oleh segala orang.
Bisa dapet pada
Harga 1 botol f l—.
Kirim wang doeloe franco.
Semoea roemah obat Tionghoa atawa pesen sendiri pada kita:
MEDICIJN
IMPORT
SAM
TAK
CO., Kembang
Djepon
Importeurs:
No. 48 Sourabaja.
FILIAALKANTOOR Batavia di Toko Tiga No. 64,

» Tocan KADIR kasi advis pada sobatnja,
togan RAMI-IN baek selalos paka

OBAT BALSEM'#MATJAN
'boeat ilangken penjakir' entjok oerat kaslio,
kepala poesing, peroer kemboeng enz. sebab

OBAT.

SINAMON.

KAS- BOEK
boest

kita ada

boekoe dengan

makan.

tahoen

Tida

berbahaja

Senen

bisa bikin

il, tanggoeng

baik sakit gindjel (nier) baroe atat
lama. Pinggang rasa tertoeseek2 saki'
pegel dan sebentar2 napsoe mao:
kentiing, tereetama diwaktoe malam
sir

sedia

matjam'

harga

speciaal.

kentjing

beetek,

selaloe

merat

lfl. #175 “besar f 3,25.
SUIRINE.

ada

goelanja

1 FI. #78

VOCANOL.

Kramat

14

2

Batavia - Centrum

Tel. 1981 Wi.

Boeat segala penjakit batoek, seperti

batoek kering, (kinkhoest

,darah ".B.C

(Osman

SOFRARATA
2105

Weltevreden

RA,

:

—

Hotel)

Batavia-Centrum,

Inilah satoe-satoenja Hotel Indonesia jang terbesar dan termashoer
didalam kota Betawi.
Letaknja
dimoeka
djalan
tram,
dan berdekatan dengan station
Weltevreden.

Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan dengan
harga pantas.
Perkara tarief boleh berdamai Tempat bersih dan rawatan memoeaskan.

Menoenggoe dengan hormat:

De

kenfjing, biasa haoes, kaki pegel, ba:
dan lemas, 8 fi tanggoeng baik air

besar #3,25. Kirim wang, ongkos vrij.

Toko OR ION

44 Telf, No.

Paling baik boeat kentjing goel:
seperti diwaktoe malam selaloe maoe
kentjing tidak

La

“TEMPAT
DI SEGALA
BISA DAPAT BELI
NE
KA
a
e

HOTEI.

FIRASOL

(Obat sakit gindjel nier).
3

MATAN

AP.

f 175.

SinamOn extra boeat f 5.75.
Makan

1940
dan

Soepaja bisa datang boelan, seperti
laat of kloearnja sedikit. Boenting dja
ngan

ek

ada dipake oleh bermillioen? orang di seloeroe negri

C5 mnt

“OUEEN

DARAH KOTOR JANG MENDJADI SEBAB!
Mixodin Tablet ada obat jang terkenal moestadjab boeat
dan menjemboehkenn penjakit-penkit jang disebabken oleh
atawa syphilis, tida perdoeli itoe penjakit masi baroe atawa
Mixodin Tablet boekan sadja bisa ilangken ratjoen-ratjoen

PATJAR

Directie

Boekoe GELDSCHIKTEK S-ORDON:s
NANTIE bisa pesen pada adm. Pes
Pangan f 0,50 franco f 0,04

Boekoe
masakan dan koewe2 re
cepten dari kookmeester POPO jang
terkenal, tjitakan jang ke IlI, gampang dimengertikan, lebih sempoer
na dari jang doeloe, harga compleet

OENDANG2
SEWA
MENJEWA
ROEMAH perloe sekali oentoek ei| 2,80.
genaar dan penjewa roemah harga
| ASTHAMA-PILLEN.,
tjoema f 0.90 ongkos kirim f 0.08
bagian
ke
I
dan
ke
II
f
1,68
aange
Mengi, mengah,nap s tersegal sega!
bisa dapat di Adm. Pemandangan.
teekend
tambah
f0,20.
Rembours,
ti:
pendek, makan 3 fl. tanggoeng baek
dak dikirim. Pesan sekarang djoegs
f 250, besar f 4.80.
Boekoe
penoentoen
boeat
bikin
Kirim oewang lebi doeloe onkost vrij di administratie Pemandangan.
MANDI (toilet LymzeeSABOEN
Rembours kirim voorschoot. Adres
& TOURISTAN-GID' penj harga f0,80, ongk-s 0,04, de'toelis jang terang.
t YERKEERI
ngan sangeteekend tambah £0, 20,
IVAN. HJAVA! Varkriigbaar bf adw
Firma DE INDISCHE KRUIDEN Pemandangan
bisa dapat diadministratie Pemanpar stuk 4 OM ine
G. Tengah 22, Semarang. pertokantean
'Idangan.

sesek en panas dalam dadaf 1 ,50 besar

DaeAa

4

2

AP

Kini kita akan membawa poela |

perhatian para pembatja ke Mesir. |
Lama soedah kita tidak menjentoeh |
pertjatoeran

.negeri.

terseboet itoe.

Jang sangat njata -berselendangkan |
Inggeris. Tambah hari tambah njata.

e"

Ma'loem di mana Mesir dapat berge-

|rak dengan bebas

Oleh3
»Berisi

|.
»

pada mendjaga ten-

»Pjadi kalau waktoe menjiang air
kata t. Dalil,

kita seka-

ka djawab bapa Moesa: ,,Padi

Sesoedah itoe oleh t. Dalil dikeloe-

Perkakas itoe terdjadi dari sebatang

boelat

jang

pandjangnja 15

Pada kajoe boelat itoe
centimeter.
terpasang
enam
baris pakoe2 pan|
: djang jang bengkok kemoeka. Kajoe
itoe diberi bersoemboe dan soemboe

soedah tiga minggoe 'emoernja.

itoe dipertalikan dengan tangkai pan

soedah waktoenja disi-

pasang kajoe melintang, ja'ni tempat

'Tingginja soedah kira2 setengah loeoet.

ang”.

Djadi
j

Sr

-

fi

djawab t. Dalil. ,,Tetapi

bana"

'koelihat roempoet ta' seberapa jang

-oemboeh. Apa perloe djoegakah ta-

djang. “Pada

oedjoeng

tangkai itoe di

berpegang.

»Sekarang
t. Dalil.

zaman

modern”, kata

,,Perkakaspoen

haroes

mo-

'dern poela. Ini perkakas jang diseitoe disiang? Boekankah ber- boet ,,landak”. Tjoba lihat! Berdoerimemboeang-boeang pekerdjaan 'doeri seperti landak. Bila landak ini
ti
| sadja kalau padi itoe disiang”
Gisorong-sorongkan disela-sela bari“Pertanjaan itoe agak soelit roepa- san padi, maka doeri landak ini
—
Tea
nja.
menggaroek tanah sambil membeo
La
ee
namkan roempoet2 kedalam tanah”.
Apakah
keoentoengannja kiraSetelah sedjoeroes, ada jang men- |
ywab: ,,Kalau ta' seberapa roem- . kira?”, kata t. Dalil meneroeskan

poet toemboeh, enaknja djangan di- | tjeriteranja.

“siang. Djadi tenaga tiada seberapa
NY
23
jang keloear”.. .

sBetoelkah demikian?” tanja t.
mak

2

Dalil.

Maka kata beberapa orang moerid:

' ,Baiknja disiang djoega”.

»Itoe betoel”, oedjar t. Dalil. ,,Te-

Oleh karena ta' ada jang mendja»

maka kata t. Dalil:

'wab,

,/Ingatlah

loempoer

lebih

Lain

mengatakan

poela ada

berita

pemerintah Inggebahwa moengkin
ris dalam sedikit hari lagi akan mengirim sepasoekan lasjkarnja ke Palestina. Boeat apa gerangan itoe sesadja
Dengan gampang
kaliannja?
dapat diterka, walau siaran jang kita terima ada berlainan maksoed dan
toedjoeannja, ja'ni jang dari pehak

“sekalian roepa-roepanja beloem permari

nja berloempoer haloes, boekan? Ta- | memberi tjontoh memakai perkakas
nah jang demikianlah jang sangat : itoe, maka moerid-moeridnja bergan

ti-ganti mentjobanja. Bermoela agak
tjanggoeng. Tetapi tiada antara Iama dengan mahir moerid2 itoe m€ndjalankan perkakas baroe itoe. .Sete-

lagi akan moengkin terdjadi peroba-

ai

Te

| ang?”

— Djawab bapa Moesa: ,,Soepaja tanah jang soedah agak padat itoe be-

roebah

kembali?

loempoer

mendjadi

| lah ditanjakan oleh t. Dalil, sekalian
moeridnja maoe mentjoba perkakas

itoe disawah masing2.

poela.

Kemoedian dipertjakapkan mereka
TN 'itoe
peri pekerdjaan sehabis menji,,Dan

',Itoe dia”, oedjar t. Dalil.
ang. Sawah jang soedah disiang per- menjiang teroetama poela bergoena
loe dikeringkan barang doea hari.
an
“sentoek mematikan roempoe'
Akan maksoednja telah diketahoei
| SIngatlah bahwa roempoet2 itoe, oleh moerid2 itoe, ja'ni soepaja haboleh kikatakan...... S4
:
S3 wa dan sinar moedah masoek keda.Pentjoeri”, djawab seorang moerid. | lam tanah. Djadi akar Ing poet
— »Pentjoeri apa?”, tanja t. Dalil.
dapat semboeh dan mengadakan be'»Pentjoeri makanan jang kita se- |

diakan oentoek tanaman padi”, dja-

berapa akar baharoe.
:
Akan kesoedahannja ditjeritera-

oedjar

t. Dalil.

menjiang

apakah

kan oleh
t. Dalil, bahwa sawah jang
,Gilandak” pendapatannja dapat ber

wab moerid itoe poela.
benar”,

“Benar,

hendak

Kalau

ng perloe

dioesahakan?”

Sehari sebeloem menjiang, sawah

ingkan, ditinggalkan airnja sePA
, kata bapa Moesa. .

.

,Apakah

“maksoednja

'Gemikian?”, tanja t. Dalii.
'Maka

seorang

djawab

diperbocat

|

reka itoe mempertjakapkan menjisip

(mengganti) padi jang mati. Pekerdjaan
didjalankan sehabis padi
Kindemoitoe Kant
:

kira2 padi soedah setinggi loetoet.
Mengerdjakannja
sama sadja dengan
menjiang pertama kali.

sampai 4 pikoel dalam sebahoe.

rid

Oemarsanoesi

adjunct-land-

1e klas dengan gela-

landbouwconsulent,

itoe, di sana,

sekalian

kendali

pemerentahan

Toer-

kia, wadjib pandai menghitoeng oentoeng roeginja sesoeatoe langkah atau sikap jang ia akan perboeat.

de-

oentoek didjadikannja @oerban. Demikianlah sedjarah perintah @oerban itoe sampai pada djoendjoengan
Nabi Moehammad s.a.w., jang diperintahkan poela kepada cematnja,
Barang
malah sabda Rasoeloellah”
siapa jang berkeloeasan oentoek ber

is
hikmah

Tiga

2.

dihari

Hari besar jang djatoeh pada
lan

Besar

(Dzoelhidjah

doeng hikmah jang

5

besardan

.

pe

Na

Sebeloem kami djelaskan dan kami

kaiannja ”I hr om”

tegaskan kepentingan . hikmahnja,
berhoeboeng dengan adanja @oerban

pada. hari
baiklah

Nahar

kami

(Penjembelihan)

jang telah dilakoekan dan ditjontohkan oleh baginda N. Ibrahim a.s. ter-

| dari

soeka

tur

mengatakan

»Kaoem

kini

ra'-

moeslimin

seperti

berikoet.

seloeroehnja

toe-

roet bergembira dan merajakan hari

an samboetan

pers Mesir moga2

se-

demikian poelalah langkah pemerentah Saoedy Arabia itoe, seroean kita tjoema ,,Go a head please...... !

M. I.)

atau dan 18 Dzoelhidjah adalah hari
tasjreg, hari ,,ramjoel djimar”, hari
pelemparan

memberi

Pa

pada Tochan soe

batoe

(djamrah).

pendidikan

Jang

oentoek melem-

par ganggoean ganggoean
djoekan
sjetan, ia mesti

ia mesti disingkirkan

dan boedilempar,

djaoeh-djaoeh.

Dari semendjak tampoeknja hari
tanggal
9 sampai
hari tanggal 13
Dzoelhidjah, adalah mengandoeng ti-

ber-

ga aliran hikmah
kai,

jang

jang

soenggoeh

berserang-

soenggoeh

pen-

ting dan perloelah didjelaskan.
Hikmah
jang terkandoeng pada
hari
ke 9 Dzoelhidjah,: adalah mengandoeng
persatoean agoeng, hari
pergaboengan jang besar jang soeng-

jang hanja de-

ngan selembar kain poetih oentoek
menoeroet 'orat, jang sangat sederhana itoe ta'memandang radja ataupoen ra'jat, bangsawan ataupoen kaum djembel semoeanja sama, itoe
menggambarkan dengan praktyk rasa persatoean jang tegoeh dan soetji,
ta'membedakan bangsa dan
dengan
ketoeroenannja serta pangkat, membingkis persatoean agoeng jang mengikat djiwa persaudaraan jang setegoeh-tegoehnja dan seerat-eratnja.

sedjarahkan. goerban

hadap poeteranja.
ikala beliau.

tampak

tingkatan

jat sedang merajakan hari doedoeknja Baginda Ibn Saoed di atas singgasana negeri soetji itoe. Poetoesan
doenia Islam poen ta'ada
jang ketinggalan oentoek toeroet merajakan
hari itoe. Pers di Mesir
membikin
samboetan jang sepadan. S.k. Eldus-

goerban, djanganlah datang ketempat sembahjang kami!”
Pada tanggal 9 Dzoelhidjah (Besar) adalah hari woekoef dipadang
hari berkoempoelnja ka"Arafah"
oem Moeslimin dari peloksok doenia
soefji
tanah
mengoendjoengi
-jang
an
toedjoe
d,
maksoe
dengan
Mekkah
dan kehendak jang sama, bahkan pa-

boe-

ting, jang tidak boleh diloepakan,
karena padanja banjak beberapa hal
pertjontohan jang dengan terang-te-

rang di 'amalkan.

ia tidak

maka

korban,

BRP

'Arafah.
.

jang

perintah

agoeng

Persatoean

8.

serangkai

dalam

terkandoeng

dan

DANHIKMAHNJA

,,pengorbanan” N.
L.- Tjontoh
peeteranja N.
p
terhada
Ibrahim
Isma'ii.

di Hidjaz,

lapisan

Oleh Ks H. M. Mansoer (Disiarkan oleh PERS

tambah banjak. Lagi ta' loepa me-

Ikan hal ini. Waktoe menjiang di- j Ta' loepa t. Dalil mengatakan, bah
kan orang air banjak didalam wa pendapatan sawah jang hanja
. Itoe salah. Apakah sebabnja ?" Gisiang sekali sangat berbeda dengan
|karena ta' ada jang mendja- jang disiang doea kali. Bedanja 3

kata t. Dalil: ,,Kalau sawah lagi
i
bagaimanakah warna air-

megang

““
GOERBAN

“Akan penoetoep diroendingkan t.
Dalil tentang menjiang kedoea kali.
da- 'Menjiang kedoea kali didjalankan

' »Betoel”, oedjar t. Dalil. ,,Tetapi
masih banjak orang jang ta' mengin-

M.

bouwconsulent

baginda Ibn Saoed bertachta itoe, baginda jang berdaja dengan giat daliter
antara
Roes-Djerman,
jang| lam memperbaiki kedoedoekan ra'jat
dan tanah soetji itoe, baginda jang
soenggoeh mengchawatirkan itoe.
menioep
dalam
sanoebari mereka
Pendek kata Toerki moesti pandai
roch
semangat
jang
berkobar goena
bermain silat sekali ini, Ismet Inunu
perdjoangan
membela
nasib”. Sekiwadjib awas dan hati hati dalam me-

han2 baroe jang berkenaan dengan
Perobahan apa gesoeal Palestina.
terdjadi itoe,
akan
jang
ja
rangann
kini akan tinggal rahasia-belaka walau tjoekoep mentjoerigakan bagi pehak jang berkepentingan disana itoe.

moerid:

»Maksoednja soepaja roempoet2
at kelihatan”.

njak moesoeh semata. Tjoema sadja
kemoengkinan itoe
akan
mendjadi
besar bila terdjadi perdjandjian mi-

sedikit hari

ada mengatakan bahwa

kita
mendaRoeslan kini,

sedang menghadapi moesoeh jang ketjil tetapi maha oelet oentoek dita'
loekinja.
Roeslan
bersoesah pajah
hendak menelan Finland itoe, dan
banjak sekali aral jang melintanginja. Djadi boeat sekarang ini oentoek
menjerang Toerki adalah menambah
beratnja timbangan dan memperba-

semoela.

dari

Moedjahidin

kaoem

Inggeris, sedang menoeroet kalangan
jang haroes mengetahoei di London

air jang membawa makanan:
“'itoe,
aloe lintas dengan moedah.
Gapat
| Djadi apakah perloenja kita menji-

pis sekali, oleh karena
pat kenjataan bahwa

pembelaan

tempat

matjam itoelah

akan keadaan tanah tempo hari se- . Sekalian moerid itoe dibawa oleh
“ soedah dibadjak dan digaroe! Ada- ||t. Dalil kesawah. Setelah t. Dalil
. digemari padi itoe. Didalam loempoer-

nerdjang garis Toerki ada sangat ti-

kesimpoelan

bahwa memang di balik beloekar2 se-

dimakannja dan lebih haloes
dikoenjahnja. Ketiga, oleh karena
,melandak” tidak oesah memboengkoek seperti menjiang memakai tadjadi pekerdjaan itoe tidak
ngan,
akan menjakitkan pinggang. Kamoe
itoe

sadja,

pegoenoengan2

mendapat

kita

lamoen

dalam

tjaja benar. Oleh karena
sekarang kita oedji”.

di

djadinja

»Keoentoengannja bermatjam-maPertama, pekerdjaan lebih le-

kas selesai. Kedoea,

t.

goeh penting sekali.- Sedang hikmah
jang
terkandoeng pada tanggal 10
Dzoelhidjah itoe, ialah mengingatkan kepada kita, bahwa persatoean
agoeng,
pergaboengan
besar jang
penting itoe tidak akan membawa faedah dan goena, bila tidak disertai
pengorbanan harta benda penjembelihan binatang enz. Diikoeti poela dengan hikmahnja tanggal 11 sampai
13 Dzoelhidjah, adalah hari pelemparan

djoemrah

sjetan jang

(batoe)

selaloe

noesia itoe.
terdapatlah
| | Maka

melempar

menggoda

ma-

ia

tiga hikmah
Diharinja tanggal 10 Dzoelhidjah
|
jang
sealiran
berserangkai
menoeihan,
penjembel
hari
Nahar)
(Hari
djoe kearah persatoean, pengorbahari bergaboengnja sekalian kaoem
nan, dan mengoesir godaan sjetan.
Moeslimin diseloeroeh doenia, meTegasnja : Islam menjoeroeh menoeberoekoe”
satoe
jang
noedjoe kiblat
bersjaf jang rapi djoe persatoean, dan persatoean ta”
dan bersoedjoed
kan bergoena bila tidak disertai pemengabdikan diri oentoek menoenaiil kan sembahjang 'Idoel Adha. Chot- ngorbanan, pengorbanan dan persatocan ta'akan
ada faedahnja semasa
bah jang penting dan berarti jang
berisi semangat penoeh dan berapi-

tidak

api,

gn

telah

ditjoerakan

disamboet

dengan

tenang

dihari

itoe,

tenteram

dengan melemparkan

gang-

sjethan jang sedjaoeh-djaoehta san

. Oleh karena itoe, bagi orang jang
mengab- tidak menjaksikan dipandang bergaToehan Allah 'Iboeng .,,'Arafah” dioetamakan ber-

dengan

penoeh minat oentoek diper-

dikan

diri

dalam dan didjadikan bekal

kepada

'Azza Wadjalla.

dangan",

Senen Al

Djangan menc

tidak kohabi

poeasa diharinja 9 Dzoelhidjah itoe.

Terbajanglah dimoeka kita, betas

pa poela
, disaat:

ong T

en

enggan:

an seekor kibas jang
jadi pengganti

“sangat ditjintainja

poete-

itoe,

hibahnja

sepatoetnja dan sejogjanja hari jang
peribadatan itoe oetama itoe kita peringati, kita per-

" dilakoekan ditanah Mekkah

jang soe-.

besarkan dengan membesarkan

Toe-

heibahnj a | han,
bertakbiran,
mengerdjakan
poela karena disertai dengan takbi- @oerban, mendalamkan rasa pendiran jang gegap gempita.
5 dikan, .

'tji,

bertambah-tambah

Kemoedian pada
da tanggalnja
11, 12

es

BAL

Pena

' itoe

banjak”,

'arkan seboeah perkakas oentoek menjiang jang diseboet orang ,,landak”.
kajoe

pekerdjaan

bapa

berboeat demikian, boekan?”

atannja makin
ndak dibiarkan

?” tanja t. Dalil poela.

djawab

lakan kita berikan kepada sawah
orang lain. Bodoh kita, kalau kita

akapkan oleh t. Dalil
akin dipertj
moerid-moeridnja.

ipakah

Soetan Sanif,

makanan”,

— Economische Zaken.
“Diserahi memimpin landbouwvoorlichtingsdienst digouv. Djokjakarta,

dang pintoe keloear, Suez dipegang ran pangkat
PERISTIWA SEMINGGOR.
| ngan perdjandjian kedoedoekan di
koentjinja oleh Inggeris, sedang datetap dibantoekan kepari daratan telah terbajang2 momok | Djokjakarta,
landpada
Oleh BAFAGIH.
Inspecteur-titulair
da
Italie dari segala djoeroesan. Melihat
Kasoeltanan
sekaliannja ini soedah tentoe ra'jat bouwvoorlichtingsdienst
Oedara
international kini makin
(Vorstenlanden).
dan pemerentah dengan trompet pers
|keroeh dan mengchawatirkan di seDibantoekan adjunct-landbouweonberdiri disamping Inggeris. Baroe2
gala pehak dan
djoeroesan.
Maka
le klas dengan gelaran pangsulent
ini, bekas perdana mantri Mesir, IsInggeris jang sangat lebar sajapnja
kat landbouwconsulent, diserahi memaiel Sidgi Pasha telah berkata seitoe, dan poela banjak
oeroesannja
mimpin landbouwvoorlichtingsdienst
perti di bawah ini. ,,Sesoedah lebih
jang bersangkoet
paoet, kian hari
digouv. Djokjakarta, oentoek diseradahoeloe beliau mengoepas kedoedoe| kian bertambah tambah
djoega repekerdjaan landbouwkunde ditemhi
kan Mesir dan balabantoean jang dipat tsb., adjunct-landbouwconsulent,
potnja.
perolehnja dari Inggeris dalam masa
Boelan pertama soedah moelai me- sekarang ini, beliau berkata. Apa t. R. Marjadi alias R. Danoeadisewojo,
sekarang
berkedoedoekan di
| loekiskan tjatatannja, dan .djika di- kelak jang terdjadi kalau seandainja Betawi diperbantoekan kepada Hoofd
lihat sepintas laloe sadja, maka ter- | Mesir
ta'memperoleh
bantoean2
van den Afdeeling
Landbouwvoorbajanglahsoedah
bagaimana dahdari kedoea kawan sjarikatnja, ja'ni
lichting
en
Binnenvisscherij
dari
dikanmasih
sjatnja keadaan jang
Inggeris-Perantjis, goena menghadadienst pertanian.
doengan masa jang mendatang ini.
pi kekeroehan
International
jang|
Oentoek sementara diserahi menhampir di: sangat
Boelan pertama soedah
mengantjam
kemerdekaandjabat
klerk
Afdeeling
Onderneakan
pertengahan, tapi tanda tanda
nja”. Djadi
menoeroet ahli politiek
mingslandbouw dari Dienst van den
international
penjakit
semboehnja
di sana itoe memang
soedah pada
Landbouw nona I. Meis dan t. Soesedikitpoen ta'tampak. Pendek kata
tempatnja djika Mesir berpehak ke
karnen,
sekarang dikerdjakan sebamasa jang akan datang ini akan le- sisi Inggeris karena terdorong oleh
gai
klerk
pada Afdeeling tsb.
bih hebat dan lebih seram dari masa
maslahatnja semata.
dan
terang
Ini
soedah.
soedah
jang
Toerkia sedang
menderita kemaDienst der I. U. A.
'njata dari kini-kini.
langan, sedang
mengalami
oedjian
Dikerdjakan sebagai
boekhouder
Soeal Palestina nampaknja dari jang soenggoeh berbahaja. Zalzalah
di Betawi (tolkantoor) t. Salih, ambalias bentjana alam sedang mengamoelai tertera, akan
jang
alamat2
tenaar 2e klas (verificatuur) ditemmoek dengan hebatnja, dan membakembali hangat lagi. Jah! moengkin
pat tsb.
kembali. Dari beritaZ wa koerban djiwa jang boekan sediramai
akan
jang sampai kemari jang sangat se- kit, disamping itoe negaranja sedang :
Dienst v.-h.-Boschwezen.
| dikitnja itoe, ternjata bahwa di sana poela mendapat perhatian dan men- |
Oentoek sementara
diserahi mentetap masih ada pergolakan ra'jat, djadi pokok roendingan dan pembi- djabat laborant pada dienst, t. M.
masih ada perlawanan terhadap ke- tjaraan orang ramai. Momok Stalin: Soetarna Najasapoetra.
koeasaan Inggeris. Walaupoen pergo- katanja soedah tampak, begitoe kalakan itoe sering dan atjapkali ter- ta sebagian orang. Tapi pada hemat
Di lain bagian dari kekeroehan
kita, kemoengkinannja Roeslan me-

,air keroeh jang berisi makanan itoe

pemeliharaan itoelah jang

i

.

terlampau

n, moelailah tanaman
a pemeliharaan jang le-

ntang

Moesa.

dan leloeasa, se-

MOETASI.
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Aa aann ena erapr
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ena

Januari
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anentiiigoren-erenmrye

1940

Bavosta jang

Boekhouder

...

RI

A3 PN

2

PA

Seorang jang mendapat titel dari
Universiteit Inggeris membocka cur-

APA
pauk

A Pe

menggelapkan oeang

sus bahasa Inggeris, baik boeat jang
baharoe hendak beladjar maocepoen
jang hendak meneroeskan dan memahirkannja. Demikian djoega conversatie.
Ia sanggoep poela menjiapkan barang-siapa ingin beladjar keloear
negeri.

II (Penoetoep)
Sebagai diketahoei, SAKSI mendoega, bahwa hoofd-assistentnja, toean Piek, jang ingin mendjadi onder-

pauze maka didengar
Sehabisnja
lagi terdakwa tentang beberapa hal.
President: Bagaimana perhoeboengan

toean

dengan

direktoer

toean.

directeur

Bavosta,

mengetahoei

ten-

:i| tang seloek beloeknja soerat ini.
s
Bitter?
SAKSI tiada mempoenjai
Tetapi
meTerdakwa: Direktoerlah jang
tjarakan lebih
megang pimpinan toko obat itoe se- alasan boeat membi
atas diri TERehan
toedo
et
oemoemnja. Tempo2 dia pergi dari landjo
itoe. Menoesoerat
dalam
A
DAKW
Betawi mengoendjoengi filiaal2.
roet toedoehan itoe TERDAKWA
dan speculasi.
President: Apa toean Bitter be- toekang main roulette dipindahkan ke
Piek
toean
Betoel
soeloem pernah memberi perintah,
Bandoeng.
paja oeang distort di Escompto dan
memBitter
toean
pernah
tiadakah
Tentang hal ini lebih banjak dilabitjarakan tentang hal balans dan
soerat menjoerat. Hasilnja
koekan
dan
ng
oentoe
tentang perhitoengan
bahwa SAKSI, sesoedah di
,
achirnja
roegi?
:
dari Jain pihak, menjoepoela
Terdakwa: Itoe beloem pernah ke- desak
Hogeweg oentoek me&
Frese
roeh
jang
saja
djadian. Soerat2 terseboet
saan apakah admipemerik
n
ngadaka
eur
Direct
oleh
ma
diteri
soesoen dan
n baik.
berdjala
itoe
nistrasi
dengan baik.
itoe tidak sama
saan
pemerik
Hasil
melaPresident: Terdakwa dapat
soenggoeh
tidak
tetapi
baik,
sekali
sebab
oleh
n
itoe,
elapa
koekan pengg
boeroek poela.
dan pangkat
boekhouder
pangkat
Tentang kekoerangan oeang (frauditangan toean.
kassir doea-doea
beloem terboekti pada waktoe
de)
elapmengg
djoega
dapat
Apa toean
kan oeang itoe, djika pangkat jang itoe. Berhoeboeng SAKSI kepada rapat Aandeelhouders, soedah berdjandoea tahadi terpisah?
Terdakwa:
Djika djabatan jang dji, maka dia menjoeroeh lagi Frese
& Hogeweg mengadakan pemeriksadoea itoe terpisah, tidak ada djalan.
an jang lebih teliti sangat. Hasilnja
sebagai soedah diketahoei.
President:
Apa toean berpikir,
bahwa penggelapan oeang itoe tidak
PRESIDENT
mengatakan
lebih
akan ketahoean?
landjoet,
bahwa
pengawasan
dan
peTerdakwa: Ja, saja berpikir, bahwa rahasia saja itoe tidak akan ter- meriksaan pekerdjaan TERDAKWA
sedikit sekali.
boeka, akan tetapi saja djoega minDi Bavosta sekarang diadakan peta2 soepaja perboeatan saja itoe ada
ratoeran, sampai kedjadian semahabisnja.
tjam ini tidak moengkin lagi terdjaPresident: Menoeroet perasaan sa- di,
ja tocan pada tiap sa'at dapat moelai
SAKSI laloe melandjoetkan ketedengan
boekoe bersih, sebab tiada
rangannja tentang diketahoeinja pengorang jang memeriksa boekoe2 toegelapan. Moela-moela TERDAKWA
an. Apa toean tidak pernah memikirmenerangkan,
bahwa dia tak dapat
kan kedjoeroesan ini?
Terdakwa: Terdakwa bitjara per- memberi keterangan tentang kesalahan2 dalam administrasinja itoe. Telahan berbisik, sehingga keterangan
nja tidak terdengar pada tempat doe tapi semangkin teroes dilakoekan pemeriksaan
boekoe2,
semangkin badoek pers.
njaklah
salah2
jang
didapat dalam
Atas pertanjaan ambtenaar peboekhouding.
noentoet
terdakwa
menerangkan,
bahwa pada waktoe crisis gadji2 di
Dengan dihadiri oleh seorang ackoerangi, tetapi tidak ada seorangcount
SAKSI kemoedian mengadapoen jang dilepas oleh karena pengkan pembitjaraan dengan TERDAKhematan.
WA. Achirnja TERDAKWA mengaOpsir
Justitie
mengemoekakan,
bahwa
kelakoean terdakwalah jang koe. serba sedikit tentang penggelamenjebabkan
pengoerangan
gadji pan itoe.
itoe. Menoeroet keterangan terdakwa
TERDAKWA
menerangkan, bahmoelai tahoen 1930 tiada dibagikan
wa
dia
memakai
oeang itoe boeah
oentoeng kepada orang2 jang empoespeculasi dan oentoek membajar ong
nja andil.
Kemoedian
didengariah toean J. kos2 dokter djoega. Tentang main
M. M. Bitter, direktoer Bavosta se- roulete ia tidak berkata.
bagai saksi.
Pemeriksaan boekoe2? dilandjoetkan
—
Presiden: Apa boekan toean jang teroes. Maka terboektilah, bahwa kememeriksa filiaal2?
:
koerangan
oeang itoe besar sekali.
Saksi: Ja, tetapi dalam tjatatan
Laloe TERDAKWA dengan segera di
boelanan djoega soedah tjoekoep ke- petjat dari djabatannja..
terangan.

Tentang pembajaran kembali dari
ocang Bavosta jang digelapkan, SAK
SI menerangkan lagi, bahwa ada diharap pembajaran bosat Bavosta dari faillissement TERDAKWA,
sedjoemlah f 6.300.—. .

President: Apa toean tidak pernah

berpendapatan, bahwa peri keadaan
filiaal dan poesat peroesahaan Bavosta koerang atau tidak madjoe?
Saksi mengakoe, bahwa dia djoega
tidak tetap merasa poeas, akan tetapi dikiranja hasil jang koerang bagoes itoe disebabkan oleh zaman soesah
(crisis).
Saksi menerangkan,
bahwa
ia semata-mata pertjaja kepada terdakwa. Dia tidak tahoe, bah
wa terdakwa main djoedi dan main
speculasie. Ketika terdakwa membeli
auto baroe, saksi berpikir auto itoe
dibeli dari oeang simpanan. Sekalikali dia tiada menaroeh sjak kepada

Antara lain oleh karena penggelapan itoe, modal Bavosta sedjoemlah
f 200.000.— . mendjadi koerang sedjoemlah
setengah dari modal terseboet.
Reservefonds2
poen dihapoeskan poela.
SAKSI mengoeraikan pogla, bahwa djika tiada terdjadi penggelapan,
nistjaja dalam tahoen2 krisis oepah2
pegawai tidak ditoeroenkan sangat,

terdakwa, sebeloem diterimanja sepoetjoek soerat jang mengandoeng
cendangan oentoek memeriksa boe-

sebagai

terboekti

sekarang,

bahwa

hal itoe perloe dilakoekan.

Pada sementara itoe hoedjan djatoeh
begitoe lebat, sampai dari merangkan
djoega,
bahwa terdakwa
toekang djoedi dan toekang main spe dja pers beberapa saat ta' dapat dideculasie, akan tetapi saksi tidak ada ngar apa jang dikatakan dalam pen jang lagi dilandjoetkan
terperandjat membatja soerat itoe, | Pa

koe-boekoe.

Dalam

soerat itoe dite-

sebab jang mengirimnja ialah seorang hoofdassistent, jang mendjabat

|Na
“Dalam

menoeroet

djoetkan, SAKSI memberi

pangkat onderdirektoer, akan tetapi,

sanggoep
Djam

pendapatan

memegang

setengah

doea

djabatan idak
itoe. |

saksi,

pemeri!

dihentikan dan dioendoerkan samp
tanggal 10 Januari 1940.

pemeriksaan

jang

bahwa ketika TERDAKWA sakit dan
berada dalam roemah sakit, dan
SAKSI akan menerima boekoe2 dari

1 inja, SAKSI menjoeroeh memAa
Ibawa peti oecang itoe keroemah sakit,

»Sebab dalam termpat oeang itoe ada

Pemeriksaan hari Rebo
,

|soerat2 TERDAKWA

sendiri”.

Hari Rebo pagi tangg
j ' SAKSI menganggap tidak
1940, an van Justitie di Betawi me
oentoek memeriksa keadaan
neroeskan
mendengar
keterangan
bih doeloe. Ini mengherankan
saksi dalam megan eikag S3 “beGent.
Kemoedian terboekti,
kas boekhouder-kassier
Bavosta.
al 10 .

dilan-

tahoekan,

&

ri

1

La

perloe

kas lePresibahwa

TERDAKWA meminta peti oeang
Sesoedah terdakwa menegaskan 'itoe bocat mengambil bon2 jang ada
dan tidak meroebah keterangannja |didalamnja, sebeloem SAKSI menejang kemarin, Raad van Justitie me- .rima kas dari padanja.
|

neroeskan mendengar keterangan directeur Bavosta, toean Bitter, Disini
dibitjarakan lagi tentang soerat jang
menjatakan bahwa beberapa aandee!
houders menghendaki soepaja dilakoekan pemeriksaan boekoe,

| Ketika

ditanja oleh President,

(SAKSI menerangkan,

bahwa dalam

Bavosta tiada ada Huishoudelijk
Reglement, dimana termaktoeb peratoeran2 tentang pemeriksaan boekoe

DJAWA BARAT
SOEKABOEMI,

”«

Mantri pasar.

Djam

3

E. N. menoelis:

Nisan.

kedapat

seorang

Mantri

(waarnemend)

soeatoe

apapoen

seo-

N.

Tijd.

Harga seperti..... ,BELOEM
Kita

ling”,

djoega.

lainkan akan
dikerdjakan
asing (Belanda).

hari

karena:

selama

UR

dan October dan menjebab-

dan kita selama sa'at jang lama masih bisa teroes mendjoeal
barang dengan harga seperti ,,sebeloem petjahnja perang”, wa-

laupoen
barang

kita

menerima

dinaikkan

berita dari
10"/,

dengan

fabrikanten,

bahwa

Kengn
Beat

harga2

C. FIELIEN O.D.8

De Gedipl. opticiin di P. Karoe
AGENT

di-

Pasar Baroej83

DARI

ZEISS-LENZEN
-—
Tel. WI.

159

ia mengerdja-

kan djabatannja sebagai wd. mantri
pasar
tidak
memboeat
kesalahan
atau koerang actief dalam dienst-nja
hingga
sekian
lamanja, poen dari
pembitjaraan
Chef-nja ia akan diangkat
Oleh

sebagai mantri pasar itoe.
karena itoe, menoeroet pen-

NINSULA

dapat kita, ada lebih baik djika N.
itoe sebagaimana jang telah didjandjikan

oleh

Chef-nja

bijkantoor:

BATAVTA 0”

Bedji 33-p,4
telf,

diangkatnja

no

4

sadja sebagai Mantri-pasar tsb.
Dan, apakah tenaga bangsa Indonesier tidak geschikt
oentoek men-

Kramat 174
tei?,2568 w1,

"5

Mpd33EkEi:

Soerjosoebrota

£

djabat pekerdjaan Mantri pasar?
Penoelis mengharap soepaja so'al
ini mendjadi
perhatian Pembesar
Gemeente Soekaboemi dan dalam sidang
Gemeente jang akan datang
soedilah kiranja
djika meroendingkan hal ini soepaja tijdelijk Mantri
Pasar N. itoe
disetoedjoei oentoek
mendjadi Mantri pasar.
£

—LDO——

TASIKMALAJA.

Sembahjang

"ed

ditanah

lapang.

Atas initiatief dan oesaha Tjabang
Moehammadijah

Tasikmalaja,

maka

pada hari Minggoe jbl. telah dapat
dilangsoengkan
satoe
pertemoean
boeat membentoek
Comite Oemmat
Islam
Tasikmalaja - oentoek memboeat sembahjang 'iedil-Adiha ditanah lapang.
Pertemoean itoe mendapat perhatian dengan mendapat koendjoengan
dari. wakil
perhimpoenan Islam di
Tasikmalaja, djoega beberapa 'alimoelama dioendang.
Pimpinan perte-

moean dipegang oleh t. A. S. Bandy

serta memoeaskan
djoega sehingga
beberapa oesoel jg. soelit dapat diselesaikan dengan mendapat persetoe
djoean.
Kemoedian Comite dapat didirikan

dengan sub2nja terdiri
perserikatan:

Moehammadijah,

Menoeroet

tjita2

Moedah2an

Harap diperhatikan oleh jang berwadjib.

Pemb. N.S. menoelis:
:
Di Kampoeng Tjikoelak dan pasar
Paboearan,
beberapa malam jang
laloe
telah kedjadian banjak pentjoerian. Di kampoeng terseboet telah
terdjadi
soeatoe
pentjoerian
kambing dan di potong di: kandangnja: Tetapi oentoeng lekas ketahoean
jang poenja roemah.
Dan di Pasar Paboearan, oleh karena

pasarnja

Comite bahwa

dioesahakan

jaitoe

waktoe malam

maka

sering terdjadi pentjoerian.
“Selasa
malam j.l. telah terdjadi 1 pikoel katjang pandjang telah disamber oleh
pendjahat.

TG.

SEBERANG

ENIM.

Cooperatie Amal Setia.
Di Tg:- Enim atas oesahanja pendoedoek Doesoen dan pergsoneel B. A.
M., telah berdiri seboeah cooperatie

jang diberi nama
oesaha Comite dapat Setia.

“Cooperatie

Amal

1
hatsil dan berboeah baik, sebagaimaCooperatie itoe dipimpin oleh:
na
jang telah dapat dilangsoengMgs. Mahmoed Ketoea.
kan dilain2 negeri.
“Isa Penoelis 1, M. Choesnoen PeLN
—0—
| noelis 2, Ideris Bendahara, A. Peraboe Pembantoe 1, M. Sofian Pemban| toe 2, Mahidin Pembantoe 3.
TERDAKWA
mempoenjai hanja
Waktoe berdirinja, telah ada koe-

beberapa keberatan jang ketjil terhadap keterangan SAKSI. Kemoedian Raad mendengar keterangan sak-

rang lebih 25 orang jang memadjoe-

si jang kedoea, toean HO THAY

Moedah-moedahan soeboerlah cooperatie ini dan pandjanglah oemoer-

HO,

djoeroetoelis pada Factorij. TERDAKWA kenal akan dia, berhoeboeng toean Ho Thay Ho soeka main

speculasi dengan TERDAKWA. Bebe

rapa besarnja kekalahan TERDAKWA dalam speculasinja, SAKSI tiada
dapat menerangkan.

Hal2 jang penting tiada terdapat

kan namanja sebagai aandeelhouder.
Satoe aandeel harganja f 2.50.
nja.

PALEMBANG.

kara ini ditoenda sampai hari Senin,

rang-barangnja

15 Januari jad., pada djam

|

roemah . jang

jang

“dari Tg.
Banjak

Enim
roemah

kerendam air dan ba-

dipindah

ditempat

tinggi, oentoeng korban djiwa

ditaksir
berharga f 500. Kedjadian itoe diper-

San
MANA

di BILLITON

K:M.
ROSJAD
Sidjoeksche-Weg 30.Tg. Pandan
Semoea oeroesarf jang berhoeboeng dengan Pemandangan
dan/atau Pembangoen, seperti
pembajaran wang langganantidak menerima koran- memasang
adverteniie
dll. boleh
beroeroesan dengan agent
oceroesan

tjetak-me-

njetak (drukwerken) cempama:
circulair dll. boleh beroeroesan
dengan agent tersebaet.
Harap mendapat perhatian
dari abonnes di Billiton
MOETASI.
B. B.
Diangkat mendjadi commies-redacteur pada Hoofdbureau van Politie di
Bandoeng,

t.

Soeleiman,

Malik

rang commies-redacteur pada
bureau van Politie Medan.

seka-

Hoofd-

Diangkat mendjadi mantri-politie le.

klas diresidentie:
Betawi,

t.t. Mas

Roehita alias Arga-

sapoetra, Moertala, Didi Wiradikarta
Darmadidjaja, sekarang
dan Masmin
Lt. itoe mendjadi mantri-politie dires.
tsb.

Mas

8 lebih seperampat. Dalam pemerik- tidak ada. .
saan jang akan datang itoe, akan diKeroesakan-keroesakan

dengar keterangan saksi jang lain.

PEMBANGOEN

Soeriaatmadja,

Soengai Enim melocap.
Beberapa waktoe berselang moelai dari pagi soengai Enim bandjir,

dari SAKSI jang kedoea itoe,
tanggal

PEMANDANGAN
DAN

Priangan, t.t. Mas Hardjadimedja, R.

hingga
bagian
kerendam
'air..

Pada djam 11.30 pemeriksaan per-

AGENTSCHAP

Djoega
TANAH

N.

A.LI. masih menoenggoe kepoetoesan
dari H.B.nja.
lapang jg. akan
Dadahaveld,

TJILEDOEG.

dari wakil2

O., P.S.LL, M.M., I.M. Persis, sedang

Manan
Pe

selama

sehingga banjak sekali pesan-pe-

oeleh pembesar B.A.M. dan

AA

Mas

Karjadisastra,.

Widjajasastra,

Mas Kandoeroean

Poerawikarta, dan R. Eman Soekrijawinata, semoganja mantri-politie dires,

tsb.

Bogor, t.t. R. Soemawikanta, R, Ach

mad Kosasih, dan R. Oni, semoeanja
sekarang
mantri-politie
diresidentie
tsb.

Tjirebon,
t.t. Mas Wihardja, Mas
Tirtasoebita dan Mas Madjanadisastra,
Na
AA
mantri-politie diresidentie
sb.
Bantam, t. Mas Soetaatmadja, sekax
rang manfri-politie dires tsb.
..

&
M3

PERANG”.

karena

dah sampai pada boelan September

seorang

akan

berbahagia,

April dan Mei tahoen ini kita
tertoentoen oleh soeatoe ,,fee-

pasrahkan kepadanja (N).
Soedah barang tentoe mendengar
chabar akan dibenoemd seorang jang
lain oentoek N merasa koerang senang,

|

sanan orang kepada kita poenja leveranciers dari bermatjam
matjam barang optisch,
Pengiriman2 barang2 ini jang sangat besar djoemlahnja,
soe-

Menoeroet penoetoeran tijd. mantri
(N.) terseboet, Chef-nja soedah pernah bilang, bahwa djabatan Mantri
dikemoedian

merasa

boejan2
merasa

Penoelis
mendapat
chabar dari
jang
lajak dipertjaja, bahwa tidak
lama lagi akan dibenoemd seorang
Mantri pasar jang baroe, tetapi tidak
diisi dengan bangsa Indonesier me-

itoe

La

BATAVIA-CENTRUM

mantri pasar terseboet telah —- 1145
tahoen mendjabat pekerdjaan Mantri pasar itoe, serta tidak kekoerangan

sore

tijdelijk

passer

bernama

Indonesier

rang

6-8
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Soedah tentoe pembesar Stadsgemeente Soekaboemi ma'loem, bahwa
Gemeentepasserbedrijf Soekapada

boemi

bitjara

aan starHi

| Tahoen 8, No. 10, Djoem'at 12

Eh

oi

BAL

6 San
:
Ga

ena
na

PEMANDANGAN

pagi itoe, tetapi hal terseboet taklah
'mengoerangkan
kemaocean
spelers
jang bermain.
Setelah sampai saatnja permainan
dimoelai
wasitpoen menioep ploeitnja dan kelihatan pasangan kesebelasan kedoea belah pihak seperti:

AN Ol Yan
VOETBAL
Districtwedstrijden

ANG
AE

Bedjat

kemaren

“kap-tjakap sama bang Lodo.
'.Ze, Do, kenapa kaga' datang di ver

“gadering?”

“ja, habis, bagimana
Nana
KRTAAN
tan

bisa dateng...

Meskipoen
tetapi

Ah, kaga' begitoe, mana boleh dja-

a

di disini ada

5

»,Nah,

saldjoe!”

abis?

waktoe

Saja

maoe

liat bang

Lodo

ngintip, ada geledek

njamber2 kog kaga diperdoeli!”
Be

PN 3

boekan

begitoe,

saja

ka-

&

,Ah, tantoe sadja boekan!”
sjah, toh oedjan aer!”
seabis, s1 Pena kalau boekan aer,

apa dong?”
»Kalau nggak oedjan aer, wel:......
itoe namanja nggak oedjan!

BANG

jang

diadakan

di

ini sebenarnja

soedah

Sinar

boe-

Goal
boeat

Moehajar tjoba memperdajakan En-

O

Gimin Toegirin Dardjo Jono Partomo
Wito
Oerito
Paiman
Bagong
Kahar
Doemadi
P.S. LK. (merah-hitam).

Begitoe
Goela pasir: per karoeng dari 102

kg. terima di goedang
pendjoeal
ke Flat
—..
Tepoeng terigoe: tjap Kodok f 2.30
—. Koeda merah, Boeroeng kaleng dan
- Harrison f 2.15 dan lain-lain tjap
dari f 2.— sampai f 2.10 per bantal.

Achterhoede

sebenarnja

han

kwaliteit Medium

roepa-roepa merk dari f 6.30

jang

ketiga.

Goal jang ketiga ini Isa sendiri tjoba memperdajakan Zaini cs. dan setelah dekat laloe dikirimkannja kedalam

djala S.B.

Stand tambah lagi 3-0.

Goal

jang

keempat

Moehajar roepanja tak tjoekoep dengan

satoe goal sadja, kemoedian

di-

tjobanja membawa bola melaloei Endoen cs. jang mana berhasil. Seboeah

voorzet jang bagoes dikirimkannja ke-

djala S.B.

Poen ini kali Saari tak da

pat menangkapnja.
Kemoedian kelihatan
mengepoeng benteng
pat disingkirkan oleh

Stand djadi 4-0.
Noerwa cs. tjoba
Malay, tetapi daMahboek, dan bo

la berpindah lagi kepihak S.B.

Goal
Tiada

jang

berapa

saat

kelima.

kemoedian

Isa

lah sampai pada saatnja pauze referee
menioep ploeitnja.
"
|. Sesoedahi pauze permainan babakan

da-

lam babakan jang kedoea ini S.B. ma-

sih djadi boelan2nja Malay.

Goal
jang
keenam
tjoba bawa bola itoe sendiri
lari jang kentjang sehingga

da moesoehnja

ga stand mendjadi 2-1 boeat P.S.I.M.

Tetapi sajang sekali sedari itoe Klasemakin mlempem, hingga tjara

Zaini

tak sempat lagi memboeroenja.

ari.

'Soedah

tentoe

menahannja.
Bola
dan stand 6-0.
Goal

djoeh.

Saari tak dapat

teroes bergoeling

jangiketoe-

Sole roepanja tak maoe ketinggaitan.
Dari bawah ditjobanja melarikan bola
ampang mereka digiring kebelakang, terseboet.
pendjagaan S.B.
ank dibrondong dengan tembakan? se terloeang. Oentoeng
Sehingga
kesempatan ini
roe, jang achirnja, Diro sendiri tjetak memberi hasil
maksoed
Sole. Bola di
goal 3-kali, dan Naroechman

ten

. Jan.-Febr. f 10-— nom. per 100 kg.
London
noteering 3 "sd. p. Ib. nom.

menam- 'kirimkannja
bah lagi 2 punten, hingga kesoedahan ga stand 7-0, kedalam djala S.B., sehing
2
.
| panaan 4 dan Mrt. 423 djadi, toeroen .nja stand 7-1 boeat P.S.LM
|
ng
| Dengan ini kemenangan, sekara
Goal

. Noteering New York Spot 405 pem“beli, toeroen 15: Jan. 412 pembeli,
Badan

5

“Lada poeti Muntok:

NaSea
23k
| 3 : 5

Pinang Jan. f 20.50 pembeli f 21.50

ek. Telok

Jan.-Mrt.

Lampong:
f 10.40

1599 |
pembe-

1, f 10.60 pendjoeal per 100 kg.
ee .
. Citronella

olie:

A-contract

kema-

ren djadi sedia f 1.124, Jan. f 1.10
dan
f

11217

dan Jan.-Mrt.

1
ini hari Jan. f 1.071 pembeli,f f1.10
1.10
Pen
Pp

hap

Pa

dan Jan.-Dec. f 1.0714 nom.
H3

A1

Karet:

3634

Jan.

Sheets 3534, Crepe

cts. per 15 kg. pe

offici-|
dengan
Bi
5
te

strijden jang akan datang. (D”).

ring 494 d. p. Ib. nom.
Robusta

5

p. akar
toe
fob Pangkal | toeroet
ambil bagian dalam Stedenwed

. pendjoeal per 100 kg. London notee-|
Koffie

k
bisa (ut
P,S.I,

bahwa.

beli”

P

| Malay — Sinar Betawi.

g

Pada hari Minggoe sore jang laloe

|diadakan

perttandingan

jang kedela
|
pan
ge
: Hanapi tjoba poela membawa bola
sendiri, tetapi dapat dihalangi oleh
aini cs.

kompetisi

IV. I. J., bertemp
at dilapangan V. Id
Fa

'Kemoedian Tjitji datang me

njerboe laloe dikirimkannja ke dalam
djala S.B. Arifin datang menghalangi

“tetapi tak

berhasil

karena bola telah

'terdahoeloe g oa 1. Stand: 8-0.

Goal
jang
kesembi| Ian.
moesti melajani Sinar Betawi. Doe-|
oal jang ke 9 ini diboeat oleh Isa
gaan publik tadinja soedah tentoe| agi, jaitoe dengan seboeah voorzet jg.
'Malay tak kan sebanjak itoe dapat keras Pn tepat dikirimkannja kedalam
mengalahkan S. B,
1
Setelah dekat hampir - waktoenja | Sedjak itoe sampai boebar tak ada
orang2 poen moelailah masoek akan lagi kedjadian jang hebat, dan sewakmempersaksikan pertandingan terse- toe boebar stand masih tetap 9-0 boeat
boet. Dan bolehlah perhatian publik Malay.
pada sore itoe,
|
laba Ya ngk
&

Petodjo. Jangmana Sore itoe Malay|

naik harga dan atoeran membeslag
larangan mengirim keloear negeri.

barang-barang:

kemaren.)

Pada tanggal 14 Mei soedah moelai berlakoe.
tiga. boeah ordonansi
(Staatsblad No. 259, 260 dan 261),
jang memberi koeasa kepada Peme-

jang biasa berhoeboeng dengan moe-

rintah oentoek menahan naik harga
barang-barang, oepah dan sewa, oen-

boen dan sebagainja,

toek membeslah barang-barang, jang
ternjata
sangat
perloe
harganja boleh djadi akan
naikkan orang: demikian
paja dapat dalam waktoe

dek mentjegah

orang

atau jang
sangat didjoega soejang pen-

maksoed militer atau oentoek
djaga keadaan ekonomi.

men-

atoeran
mendjalankan itoe, antara
lain, segala harga barang-barang di

Hindia ditetapkan seperti harga 24
Augustus, ketjoeali kalau dengan sengadja diberi kelonggaran
(Staats:
blad No. 453): demikian djoega dengan atoeran pendjalankan itoe dilarang mengeloearkan beberapa dje-

barang-barang

(Staatsblad

barang

455).

joeran

keloear

negeri

Diantara

barang

jang dilarang

goela, minjak tanah, gan
mentega, margarine, sa-

dalam

“kaleng,

tahoen

1939.

Logam,

mesin

poepoek.

dikirim

perkenankan

ada

Sewa

dan

oepah

jang

keloear

negeri,

diseboet

ali kalau

maka

oentoek

diberi kelonggaran

ga 1 December
koet:

beri-

moh

ma

adalah

rapat

aah San CP)

IU

rr» Oo

PN

0

tentang

berdjalan

mendjaga

&

.»

Ebi

o

bahan

soepaja

sesoeai

itoe. Atoeran

naik

1 September

atoeran
mentjegah,.

|

Augustus,

har-

peroe-

diadakan
harga

ialah

pada

soeatoe

soepaja

oentoek

harga

djangan

koeat bergontjang
perdagangan

dan
dida-

lam negeri tetap tinggal tenang. Dengan segala daja oepaja dioesahakan
menjesoeaikan sebaik-baiknja kepentingan golongan
pembeli, golongan
penghasil
dan
golongan Saudagar.
Teroetama - didjaga
benar soepaja
persediaan
tetap
tjoekoep,
agar
orang djangan menaikkan harga karena kekoerangan persediaan. :
Dalam boelan September itoepoen
telah dikeloearkan
atoeran-atoeran
jang

baroe,

jang

..

noedian

selaloe

disesoeaikan poela dengan
peroebahan-peroebahan keadaan. Dalam menjesoeaikan

itoe

selaloe

diingatkan,

bahwa pokok harga
barang-barang
jang dimasoekkan itoe sesoenggoeh' nja telah naik, demikian poela bahwa ongkos pengangkoetan poen telah
naik. Lain dari pada itoe diingatkan
poela berapa
banjaknja persediaan
jang ada di Hindia ini. Kalau persediaan itoe
banjak,
maka harga
itoe dapat dinaikkan dengan perlahan-lahan. Lagi poela persediaan ba| rang-barang import jang penting diperiksa dan
pemeriksaan itoe dilakoekan. tiap-tiap boelan, soepaja selaloe diketahoei benar-benar keadaan
persediaan itoe. Tentang penghasilan
barang-barang makanan dan keperloean bangsa Boemipoetera didalam
negeri
inipoen
diadakan
atoeranatoeran

oentoek

mendjaga

harga,

soepaja pembagian pendapatan antara golongan jang menghasilkan dengan golongan jang
membeli mendjadi seadil-adilnja.

Didjaga poela, soepaja harga barang-barang jang seperloe-perloenja
tidak banjak naiknja. Demikianlah

harga ikan kering, terasi, beras, djagoeng

tetap

sebagai

do

luYa
hy 1
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ai
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sediakala

dan kalau ada peroebahan harga, thaka
peroebahan harga itoe peroebahan
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na

OR
lan

ma

|
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man

de-

sadja,

keadaan

-

KNaa anS0 S

oen-

sementara

terlampau
soepaja

dari

ra

ini

oentoek melarang

dinaikkan
24

dengan

jang

8ag

«3
&

di-

ga dan mendjaga harga itoe dioebah
poela

s

Stan

ISI
CO

ngan soal-soal membagikan barangbarang itoe.
Lambat
laoen
harga barang-barang jang biasanja didatangkan dari
negeri loearan itoe beroebah djoega
disebabkan oleh keadaan peperangan
sekarang ini: demikianlah atoeran-

atoeran

sebagai

s
GZOunP

toek mendjaga harga diserahkan kepada kantor Bureau Invoer en Distributie, oleh karena soal-soal mendatangkan barang-barang
dari negeri
sangat

mengoe-

mengi-

atoeran-atoeran

pa-

onghing-

rimkannja itoe perloe mendapat izin.
Oentoek memberi izin itoe diadakan
»Bureau uitvoervergunningen” pada
Crisis Invoer Bureau.

mendjalankan

sebagai

Perbandingan
angka-angka
kos hidoep sedjak 1 September

barang-

kemoedian

tetap

bahnja.

keloe-

djoega

mengirimkan

barang

barang-barang

da tanggal 24 Augustus 1939, ketjoe-

jang
penting,
barang kimiah

Djika

dan

jang seroepa itoe
harganja haroes
menoeroet harga jang soedah banjak
naiknja dinegeri jang menghasilkan-

arang, sem€n, logam dan logam bekas dipakai, beberapa djenis barangdan

sa-

naik perlahan-lahan benar. Demikian
djoega harga
kain-kain jang moerah sangat sedikit naiknja, karena
banjak persediaan dari pertengahan

ar negeri itoe
termaksoek
segala
barang-barang
jang
dimasoekkan
dari negeri loearan, serta beberapa
djenis
hasil negeri ini, antaranja
teroetama
barang
makanan, batoe
barang
keperloean
alat pengangkoetan,

geretan,

tidak naik atau

nja.

Pada tanggal 1 September
ditetapkan
beberapa
atoeran oentoek
mendjalankan ordonansi itoe, Dalam

nis

sim. Harga
doem, roti,

mengirimkan

keloear
negeri
beberapa djenis barang-barang,
jang
perloe
oentoek

tanggal

kembali mentjetak goal jang ke 5. Sehingga stand 5-0 boeat Malay. ' Sete-

jang kedoea dimoelai lagi. Poen

menahan

(Samboengan

pada

Sekarang Tjitji berhadapan dengan Sa

5

Atoeran

harga

Tjitji
dengan

-boeat bikin persedia-

ekonomi

loearan

ada beberapa kali kans baik di- |

kedoea dimoelai, Dardjo tjetak tegenpunt satoe, lantaran penaltykick, hing-

e.k. Telok

Goal

tentang atoeran

Pekerdjaan mengawasi seoemoemnja dan demikian djoega pekerdjaan

lemparkan
dengan pertjoema, sebab
mereka tidak ada jang bisa lepas tem-

Beberapa menit sesoedahnja periode

hari Jan.-Mrt. f 9.55 pembeli, f 9.70
pendjoeal dan Mrt.-Mei f 9.35 pembeli, f 9.50 pendjocal. Ek. Batavia

ya

3

an lebih sempoerna.

kemaren djadi Jan.-Mrt, f 9.75: ini

Kiu

i

Kla

bakan dengan zonder ditahan doeloe,
hingga berarti mengasi kesempatan pa

Aa bhn

3

bahwa

Dibabakan kedoea, Klaten oendjoek
giginja lebih menakoetkan, beberapa
kali Saepoer terantjam bahaja, mala-

. Sampai f 6.70: AA f 7.10 per 100 kg.
pendjoeal.

“ha

diakoei,

2-1 boeat P.S.I.M.

Djember f 4.70 nom. dan kwaliteit
- Amboeloe franco wagon Djember Jan.
f 4.76 nom. per 100 kg.

.

haroes

diambil oleh Diro, soedah diboeang
pertjoema. Soekoer djoega waktoe ba
bakan pertama berachir koerang setengah menit, Diro bisa meneboes kesialannja, hingga waktoe halftime stand

— co prahoe Tegal Jan. f 5.50 nom:, Panaroekan fob Panaroekan Jan.-Febr.
“ f550 nm., Bali cif Tg. Priok Jan.
“f 5.70 nom. Djember franco wagon

Lampong:

P.S.L..K mendjadi me-

la tangannja
didalam
tempat terlarang, tetapi ini hoekoeman 12 pas, jg.

f 6.20 per 100 kg.

item

jang kedalam djala S.B.
Stand bertambah lagi 2-0.

Satoe kali, Toean roemah ganti lakoekan grebekan zonder ampoen, men
dadak fluit keras kedengaran, salah sa
toe achterhoede Klaten melanggar bo-

Katjang kedele: Gendja Tegal fran

Lada

tanda

#nat 3

Kentang : per 100 kg. dari f 6.75
sampai f 1.15.
Damar: A-E Pontianak Ff 26:—,
Sumatra f 27.— per 100 kg. bruto
berikoet peti pendjoeal.
Copra:
melihat
kwaliteit
dari

boeat

Goal
jang
kedoea.
Moetjitaba
mendapat overan bola
dan ditjobanja melarikan bola itoe disepandjang garis pinggir. Setelah sam
pai dipodjok laloe dikirimkannja
ketengah.
Kebetoelan Moehajar sedang
bersedia menoenggoe.
Bola terseboet
dapat dikop oleh Moehajar dan mela-

ten tidak mempoenjai toekang tembak
hingga meskipoen beberapa kali voor
hoedenja
bisa merangsek sampai dimoeka
benteng, tetapi hasilnja tetap

Katjang
tanah: kaloearan Bogor
dan
Cheribon
f 10.75, Benteng
f 10.50 per 100 kg.
Emping menindjo: Laboean no. 1
J 25.50, no. 2 f 22—: Tjilegon no.
1 f 24—, no. 2 f 21.— per 100 kg.
netto.

meel:

Lh

longo, sebab sama sekali tidak mengira, stand 1-0.
Merah hitam moelai atoer penjerangan, dengan bagoes mereka itoe bisa
imasoek
ke dalam, sampai beberapa
waktoe ' Saepoer jang dibantoe oleh
Samboedi dan Hadjir kerepotan, tetapi

Minjak kelapa: per blik dari 1434
kg. bruto dari f 1.70 sampai f 1.721,
Bawang merah:
Toaliap f 8.50,
Tiongtoa f 7.50 dan Tiongliap f 7.—
:
per 100 kg.

Tapioca

Kemoedian bola dimoelai ditengah la-

pertandingan
dimoelai, lantas sadja satoe sama lain saling oendjoek gigi dan bengis, mendadak dengan setja
ra kebetoelan, Soekardjo bisa mendesak, dan satoe longshot jang roepanja
dilakoekan dengan tjari speculatie, soe
dah masoek didjala.

PASAR BETAWI.

| 5.95 sang

Mr. Widodo kasih

jang
pertama
Malay.

doen cs. Sewaktoe itoe Isa tjoba pisahkan dirinja. Waktoe
dilihat oleh
Moehajar Isa ta' ada jg. mendjaganja
teroes bola dikirimkannja kepada Isa
Dengan tak menoenggoe saat lagi bola
teroes dikirimkannja dengan tendangan
jang
kentjang kedalam
djala S. B.
Soedah tentoe sadja Saari tak koeasa
menangkapnja.
Stand berobah 1 — O boeat Malay.

P.S.I.M.(biroe-poetih):
Sa6poer
Samboedi
Hadjir
Teroes
Ali
Soedirman
Soekardjo
Diro
Kadar
Naroechman
:
Soeradi

BEDJAT.

Betawi.

Bola moelai dibagikan, kelihatan
spelers dari kedoea belah pihak bermain seperti meloentjoer diatas ijs.
Moelanja
kelihatan spelers2 takoet
kotor tetapi setelah basah semoeanja
kelihatan tak ada seorang djoega lagi
jang takoet kotor. Moelanja bola berat kepihak Malay, tetapi kemoedian
bola berpindah lagi kepihak S.B. Sekarang benteng S. B. terantjam.

kan soeal lagi, sebab maoe atau tidak
lebih
doeloe soedah didoega Klaten
tentoe bakal kalah.
Apa jang orang doega ternjata tidak
salah.
Pasangannja
adalah
seperti berikoet:

boekan pe€lor, boekan

Pe

oedara sangat boeroek,

pertandingan

pat 3 voor,

- ga' dateng sebab oedjan!”
»00000, dus,
saldjoe?!”

Tjaswan
Mahboek.
Daoed
Sole.
Darpan.
Ishak.
Moedji.
Tjitji.
Isa.
Moehajar.
Hanapi.
Oo
Dajat.
Boewandi.
Noerawa.
Joesoef.
Rachim
Aripin.
Sabri.
Halid.
Zaini. Endoen.
Saari,

mendapat
perhatian besar, teroetama
dari kalangan Indonesier sendiri: ini
sebenarnja gampang dimengarti, sebab
pertandingan ini mendjadi poetoesan,
apakah P.S.I.M. bakal toeroet ambil ba
gian didalam stedenwedstrijden jang
akan datang ini.
Tetapi kalau menengok bahwa dalam pasar pertaroehan, P.S.LK. menda

perti di Finland?”

B3

Malay.

Asri pada tg 7 Jan. jbl., masih djoega

,ja, kalau apa,......... kena pelor?”
»Eh boekan ada pelor...... tapi
papi “apa... «- kena saldjoe se-

se

P.S.S.F.

Pak (Mataram)
—P.
5.1. K. (Klaten)
7 —1.
Dengan
ini
kemenangan,
maka
P.S.
M. tetap
.akan
keloear
di
Stedenwedstrijden.

bertja-

. Nota

Soenggoehpoen tanah lapangan ke

lihatan koerang baik karena hoedjan

ke II pagina ITL
menata

ama

ii
SN

AK

:

Lembaran
agan

kapal.

djoega

boe-

Berhoeboeng

de-

ngan peroebahan keadaan dalam doenia pelajaran dan karena risiko pelajaran bertambah besar, maka diper

kenankan

nis

menaikkan

beberapa

dje-

ongkos.

Kantor-Statistiek sedang menjiapkan seboeah statistiek oemoem tentang harga dan persediaan barangbarang.
Sementara

wa

itoe ternjata poela, bah-

,Crisisinvoer-ordonantie

(Staatsblad

No.

1933”

553.), jang soedah

banjak diloeaskan dengan Staatsblad
1939 No. 261, dioebah sekali lagi.
Maksoed peroebahan itoe ialah, soepaja dapat dilarang atau dibatasi beberapa barang dikeloearkan dari daerah-daerah jang terletak diloear daerah bia Hindia
Belanda.
Waktoe
mengadakan
peroebahan itoe diperbaiki poela beberapa hal jang dipandang perloe dan dimoengkinkan. poela memboeat atoeran.- mendjalankan
jang lebih loeas. Maka Crisisinvoer:

ordonantie itoe

dioendangkan poela

sekali
lagi dengan Staatsblad No.
659, sedangkan
dengan Staatsblad
No. 660 ditetapkan poela atoeran?2
pendjalankan.
(Crisisuitvoeringverordening 1939). Dengan Staatsblad
No. 661, jang mengganti Staatsblad
No. 455, dioemoemkan golongan barang-barang, jang dilarang dikeloearkan dari berbagai-bagai daerah
Hindia Belanda.

1

Stenografie
Sekarang
akan

waktoe

jang

beladjar menoelis

baik
tjepat

dalam bahasa Melajoe. Beli
boekoe peladjaran, harga f5 —
Poekoe itoe disertai coupon :

pembeli boleh beladjar 3 hoe.
lan lamanja dengan pimpinan

pengarang,

1

, KAROENDENG
Stenograaf

Postadres:

,

Batavia Centrum

0

PEMAND

-aa AEON an gaar ame

Lembaran ke II pagina IV
aah

Abon. 13584 Paron.
Tentang polikliniek soedah dimoe-

3

at, dan berita jang terachir akan
| “Imoeat djoega. Terima kasih.

Toean Waloejosedjati, Batoeretno.

di-

an

Persbureau Havas adalah kepoenja-'
Perantjis,
Reuter
kepoenjaan

Inggeris,

»

Kana

Tocan

| Daarul Moe'allimien G. Lontar.

5

Kiranja toean pengirim makloemat itoe akan bisa mendoega, bah-

PROGRAMMA NIROM.
| Penjiaran Barat.
H
m. West-java: Batavia 126,
| IBandoeng 120, Buitenzorg 182, Che-

Soerabaja

III 196, Semarang

181, Solo 188,

P 7.30 Wilhelmus. Pemb.
Sabtoe, 13 J an.
. | 7.31 Dari plaat gram.
10.00 Lagoe Krontjong dan Stamboel
8.00 Geredja.

13.20

—.

7.30 Wilhelmus.
Ma

' 10.00 Gamelan Djawa.

'12.00 Gamelan Djawa.

12.30 Harmonium-concert.

13.30 Berita Pers.
13.45

Harmonium-concert.

14.15 Berita Pers.
14.30 Toetoep.

!

6.31

siPM.H. Yok

47.00 Tanda waktoe. Pemb.
17.03 Isi programma.

19.30 Mendjawabi

1.00 Toetoep.
TOM
AR
me

23.00. Studio-orkest.

an

|
II 192 dan Bandoeng III 50,
Bandoeng

3

BataviaII 197.

Senen,15

“6.00 Tanda waktoe.

6.03 Boenga rampai.

Ban

Stadezender 157,89 M, Archipeizea2Jan.

Pemb.
.

18,45. Symphonie.
14.00 Berhenti.

...SOERABAIA,

.

ea

12.43 Lagoe vocaal.
13.00 Lunchconcert.

14.00 Programma hari Sabtoe.
:
15.00 Toetoep.
17.00 Tanda waktoe.

17.04 Berita Pers.

Pemb.

17.25. Thee-concert.

17.45. Symphonie.

Ft
“aa

21.10 Lagoe militair.
21.30 Lagoe Yodelen.
21.50 Vocaal-concert.
22.15 Lagoe operette..

24.00 Toetoep.
NN an AA

' Janden..
Na

Naat

MA A5

23

2

Sandler.

Minjak Ramboet ,,TJAP DEWA” ada bergoena besar sekali.
'Selainja bikin ramboet djadi bagoes, djoega bisa tjega rontoknja
ramboet.
Haroemnja
ada tjotjok sekali bocat negri
“panas. Kwaliteitnja tentoe menjenangken pada pemakai.

Cinema Orgel soli.
Chopin.
Lagoe orkest. .
Dihoeb. dgn. Hotel der Neder-

21.00
21.30.
22.05
23.00

Fabriek

:

,,TjiP

DEWA"

5.

Molenvliet Oost 84 Batavia-C.

PN

mengetok demikian biasanja Mr. Naka

jang sedemikian djenisnja itoe,. tertoe- “wa atau boy roemah penginapan itoe
toe tenaga

| .toep kesemoeanja

LDBERG

Tn

10.30. Lagoe Zigeuners

20.15 Orkest Albert

19.30 Concert.

20.30 Lagoe piano.
21.00 Phohi-Relay.

14.15 Berita Pers.
14,30 Toctoep.

Mata

TOENDJOENGAN 24,
WELTEVREDEN — MALANG —- DJOCJA.

!

19.00 Programma permintaan.
19.35 Opera...

23.00 Toetoep.

se

Katja

“

189.45 De Mills Brothers.

23.00 Berhenti.

13.45 Langendrijan serie I.

9.00 Koorzang. |

18.25 Tusschenspel.
18,30. Berita Pers.

18.30 Berita Pers.

13.00 Gambang-kromong.

J.H. G

Radja

Berita Pers.

11.00 Lagoe piano.
11.30 Soeara Lucienne Boyer.
12.00 Concerto.

fie,

BandoengIl 192 dan II 50.
Tanda waktoe. Pemb.
:
Krontjong. .
Lagoe ketjapi Soenda.

13.30 Berita Pers:

.

18.00 Radio-cursus tentang, Stenogra-

7:30 Toetoep.

Toko

Dark

pada :

6.30 Programma roepa2.

7.15

14.30 Toetoep.

17.25 Lagoe roepa2.

7.00 Lagoe Tionghoa modern.
7.20 Berita Pers..

an

menjitji!

6.15 Berita Pers.

9.30. Lagoe militer:
10.00 Lagoe Cowboy.

17.04 Berita Pers.

' 6.40 Lagoe Djawa.

Pergilah

Toean Harsono Tjk. Tjilatjap.

13.20 Berit Pers dan Oedara.
13.35 Matinge-concert.

Djoemat,

Jan.

bajar

7.30 Lagoc roepa2.

17.00 Tanda Waktoe.

6.30 Berita Pers.

—.
12.00
. 12.03
- 12.30

2

der 61,66 M.

Pemb.

Boleh

6.04 Soeara pagi..

14.20 Berita Pers dan Oedara.

24.00 Toetoep.

mendapet:

Sabtoe,13Jan.

12.30 Matin€e-concert. .

:

perloe seloeroeh no-

tulennja, karena tidak sesoeai dengan
toedjoean dagblad.
Poen berita2 lain dari sini senantiasa kita harapkan, teroetama Sekali diseloeroeh Lampoeng.
Salam dari roemah keroemah.

Oesaha pembantoe kita D. di Djokja bersama t. Reksoramli sangat kita poedji, lagi poela dari pehak ,,Pemandangan” tentoe akan ada bantoeannja kelak.
djaoeh, baiklah kita moeLebih
sjawaratkan sesoedah toean tiba di
Djakarta.

NJONJA

JANG ENAK DIPAKENJA
SABELON TOEAN DAN
NIONJA
PIGI LAEN TOKO.

rita rapat disingkatkan sadja sesing-

tidak

dan

6.00 Tanda waktoe. Pemb.

11.40 Agama Kristen.
12.00 Strijkguartet.

22.00 Wajang koelit.

0.

Berita Pers.

11.00 Tanda waktoe. Pemb.
11.01 Dari doenia. film.

19.35 Berita Pers dan Sport.
19.50 Gambang-kromong.

ANE

KATJA MATA

Hendaklah dalam mengirimkan be-

kat2nja,

TOEAN

aken

|

Foead Mengala.

8.00 Toetoep.

soerat dan rapporti

- 20.00 Wajang-koelit.

Dari plaat gram.

baiklah bestuur ,,PCA” segera menatau menjerahkan
dirikan komite,
a M.L.A.I.
kepad
itoe
oeroesan

7.37 Dari plaat.gram.

' 17.05 Lagoe ketjapi Soenda.
17.15 Kepandoean.
"18.00 Mana soeka.

19.00 Theosofie.

Berita Sport (Soerabaja).

6.38 Gymnastiek.
6.50 Dari plaat gram.
7.00 Tanda waktoe.
7.01 Dari plaat gram.
7.30- Berita. Pers.

Bandoeng TI 192, Batavia 1! 197.

Ap

Pemboekaan.
Tjerita. Indjil.
Tanda waktoe.
Isi programma.
Boenga rampai.
Mozart Kronungskonzert.
solo. e
Lan
Berita Pers dan Sport.

Djikaloe

sepandjang hemat kita,

Adapoen

Jang menarik pikiran kita.
Erna Sack (sopraan).
Geredja.
Dari plaat gram.
Muziek dansa.
Toetoep.
Senenl5 jan.
6.30 Pemb.

krontjong Sinar Bata-

)

rah mana dan djoez keberapa.

20.00
20.20
20.30
21.30
22.30
23.00

US

ini

| dar menjeboetkan ajat2 berapa, soe-

19.25 Omroep-Orkest.

Pemb.

7.32 Lagoe Hawaii.

8.30 Orkest

Berita Pers.

waktoe

EN

Tetapi oleh karena zet-machine kita beloem ada hoeroef2 'Arabnja, bedapat dimoeat, melainkan
loemlah
werkt doeloe dengan sekadibe
perloe

14.30 Toetoep.

SA

16.45
20.30 Krontjong Orkest ,,The Golden
16.46
Ea
Star”
17.00
24.00 Berhenti.
| 17.01
17.03
PENJIARAN NIROM TIMOER.
18.00
Djawa Barat.
18.30
Bandoeng II 192 dan III 50,
19.00
Ba
19.11
45.
197, P.M.H.
Batavia II e,
i 9.15
Minggo 14 Jan.

—.

Persbureau
Indonesia
ialah ,,Antara”.

Kiriman
toean - tentang Rengasdengklok Vooruit tidak kita terima,

bak

lam @oer-an itoe.

13.30 Hawaiian Big Boys.
14.00 Orkest Erich Borschel.
14.20 Berita Pers.

17.00 Lagoe Soenda.

17.30 Lagoe Gamboes.
18.00 Pembatjaan soerat kabar.
18.30 VORO Swingers.

Concert pagi.
Tiga matjam moesik.
Omroep-orkest.
Cinema-orgel.
Aneka warna.

masih banjak

boeatsa

e roe-. | dan tidak pernah poela disahoetinja,
jang sedemikian
Amran berdiam diri sadja menanti-

dan ketjakapan
kerasan hati. ig.
I PSieabab“iiitoelah — ke
'kan siapa2 jang akan masoek.

— ,Dari Mr. Nakawa saja ada mendengar riwajat toean sedikit2, sebab itoe tertarik

hati saja oentoek

men-

djoempai toean sekarang ini!”

bahasa

Belanda,

lifornie.
— ,,Apa nona.

sewaktoe

telah

saja di Ca-

.
dapat berija-

kap2 dalam kedoea bahasa itoe?”

— Bisa sedikit2, tetapi sangat kakoe.
Dan kalau saja disoeroeh menKarena “orang itoe teroes
dengarkan
sadja, saja bisa mengerti de
2 'logar biasa itoe tertoemboek .-— terberAmran
ni
dantain2nja?”
baroelah
pintoe,
mengetok
toemboek dan kandas — ingat kepada |
Jang saja hadjatkan se—— ,Dan...... jang menarik perhati- | ngan baik.
perlahan dan menjoetoecan memberikan pesoepaja
karang,
“kebesaran dan kekoeasaan Allah...... | roeh masoek.
:
Lan nona?”

"0

djoega

—
—

,Riwajat bagaimana,
,,fentang pekerdjaan

nona?”
toean disi-

|“ Didalam kelemahan jang sedemiki- |

bahasa Melajoe dan | ladjaran dengan system (tjara) conmoeda jang | —Tentang
Seorang perempocan
versation (pertjakapan) sadja!”
Belanda, kalau2 toean ada mempoenjai
oleh Amran memperkenal— ,Kalau saja boleh bertanja, apakeda-.
mengakoei
ia
kepada Allah,
dan
memberi salam kepadanja ' kesanggoepan oentoek memberikan pri
'hatinja, setelah: “fan
m.
seorang
sebagai
kah
pekerdjaan nona, disini?”
ifannja
Ameis
yaat-les
kepada
saja”.
Ingger
ki accent
hidoep jang st
Flemak.......
— ,,Saja mengepalai American dan$
| “Amran terdiam seketi
di | 'poen tidak ada ia menja KNgka, bahwa ' cing school disini. Karena antara moe
tinggal
jang
kirania
| "ika: Sa Nona
bibirnja. meska
gerakkanKepadaNja,
21 “Ta menggeraktape
jang
an,
ertolangan
a
a | mohonkan
perempoean itoe memit
soepaja ia || rid2 jang saja pimpin itoe ada poela
jang hanja pandai berbahasa Belanda
sa
Nakawa
Mr.
'mendjadi
goeroe
baha.
Dari
tocan!
,Ja,
—
ang Dn EMAK La Gan
sand
dan
Melajoe sadja, saja pikir banjak
masih
toean
|.
,Pekerdjaan
—
mi
bahwa
mendengar,
a
j
terboedjoerf
Telah seminggoe Amran Walaupoen | dj
kebaikannja,
djika saja sebagai
pegoe
seming
nja,
toe beloem pernah sa
ditempat ketidoeran
Karena telah
mimpinnja
dapat
poela
bertjakap-tjasaja
d
a
n
tidak
ada
melihat
toe|
na!
Lagipoen
—
sa
kitnja telah hilang, tetapi sekoe| kap dalam bahasa itoe!”
| badannja masih lemah. Ia ta” an keloear,. saja ingin mendjoempai | seorang goero aa sriti
— ,Djika demikian dan kalau saja
| mengerti betapa tjaranj:
bangoen, djika tidak dengan per tocan akan berkenalan!”
.soedah semboeh nanti, saja tidak akan
orang lain. Badannja jang: — — ,Terima kasih, nona dan persi- Iipeladjaran?”
berkeberatan, nona!”
ja tegap dan berisi, kini te- | lahkan doec loek! Saja beloem dapat |
Pan ,Dan... berapa toean minta baPangan dan maafkan karena saja sam
tan-lembek dan koeroes. Mangerti. Saja ini da
I jaran, kalau saban2 hari 1 djam saja
n t
ai
: memangnja telah tjekoeng bil erbaring sadja menghadapi -no- ' Zamboanga, kemoediz
mengambil les itoe?”
2
0
I
D
-peladjaran
ke
Calife
na!”,
ket:
e
itoe,
kini
bertambah
ter.
n
ci
dan
— tenaga
per— , Perserah...... menoeroet
sTidak apa, toean! Sajapoen' ta-| "mat dari University
disana.
Ka
timbangan
dan
keredhaan
nona!”
berapa
bahasa
hoe, bahwa toean masih sakit!”
jang saja peladjari, bae
iarkan ol
:
— kira2 djam
Miss Mary Smith - menarik sebocah | hasa Melajoe itoe'ada djoega mendjadi
kab:
dibitjarakan
Amran diketok
ena pintoe itoe koersi dan doedoek menghadapi Am-' | perhatian saja sew. toe saja berseban2 orang. Pon
a ta”.
(Akan disamboeng).
ea
Ki
olah di Zamboangaj D emikian djoega
:
djika semoca lobang p
itji dan jang ran,

jan roepa Amran menjatakan keinsja- | 'ta' dikenal

ka. Sedikit

,

N

Ta

ti
35

2
1

1

1
35
:

Wait.

10.00
| 11.00
11.30
,13.20
12.30

afdeeling meskipoen
mengetjewakan.

Pengirim ,,Rengas Dergklok Vooruit”

ten
boeat seloeroeh kaoem moeslimin
aseng
u
(ata
ak
tjet
n
laha
kesa
tang
daajat
rapa
dja dibikin salah) bebe

warna.

masjarakt Indonesia sedikit tambah,
sebab soedah ada
Inheemsche pers-

up

Djawa.
Gambang Kromong.
Belloni.
Melajoe Sebrang.
2
Arab.
.
Hawaiian

Lagoe
Lagoe
Lagoe
Lagoe
Lagoe
Lagoe

Aneka

sangat bergoena

Betawi,
penjiaran
mendapat
Sekarang
mengenai

Nat

11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30

9.15

toean

Toelisan

Aneta
letaknja
dikota
orang menamakan kantor
jang setengah opisil, dan
bantoean dari pemerentah.
penjiaran kedjadian2 jang

NG:

,

10.30 Lagoe Tionghoa.

Bestaur ,, P. C. A.” Tjirebon.

Pengirim karangan soal L.B.D.
Toelisan itoe tidak bisa kita moeatkan. Kiranja tocan akan makloem.

poela lain2 boeroeng.

4 Jan.

Minggoe,

toet ada tariefnja sendiri, demikian

itoe besar sekali.

nanah

Malang, Djokja

Tjepoe 186.

menem-

kitiran atau perkoe-

boeroeng

bak

boeat

itoe, bahkan

daftaran

pen-

keharoesan

bureau2

BAAK SANGE LaiekataN er:BAU EP

'|122,

Hardjowijoto, Bat-C.
benar

Memang

Kerdjanja
ialah menjiarkan kedjadian2 diloear negri itoe, kalau menerima kabar2
dari pembantoenja
jang
boleh
dikatakan hampir ada
ditiap soedoet doenia.. Karena pers-

eaaa anna
aka:

25 m.

insjaf

pemberian

Toean Jakin I. Permata. Menado.
Tentang aksi Gapi tidak lagi dimocat beritanja, karena soedah terlaloe djaoeh. sa'at terdjadinja, lagi
poela soedah terdesak oleh K.R.I. sehingga hilang actualiteitnja. Ma'afkanlah.

Toecan

— Irabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas |
|

)

23.50 Berhen

Midden-Java: Soe-

akan

poela akan
memaafkan
tahoe kita ini.

92, Soekaboe-

dan

192, Oost

itoe tak bisa dipoen

Central

ReMa SB SRea

“(mi

Pedankan

toean

Tas —

Roeslan, Domei — Djepang
News Agency — Tiongkok.

RINA
PEN
SAR

'ribon 108,

toean

dan

Djerman,

Ca

.

.. 20.00 Plaat gramofoon.

ong.
20.05 Gambang-Krom
ti.

moeat,

—

Amerika,

PA

18.30 Pembatjaan soerat2 kabar.
19.00 Oentoek anak2.
119.20 Pembatjaan kitab Indjil.

wa kiriman

t.m. 12.—

Oorlogskaart
soedah habis. Kita
sedang oesahakan, sebisa2 akan dikirimkan segera boeat saudara.
Sdr. D. soedah tiba dari Molinouw
di Djakarta. Kabarnja sdr. sakit.
Allah melimpahkan rahmatnja kiranja. Amin.

Press —

Fate

S2

11.—

Transocean

United

Mongondouw.

banar

31z. 99 dari

A. Dotot Bolaang

Sa

:

114.30 Toetoep.

sed

mnangontanendaan

