2

| HARGA LANGGANAN,

Sesoedah djam 4.30 sore 610 M.-C, — 672 Wi.
Kantoor: Senen 107, Batavia-Centrum,

g

militer

e, sebagai jang dikatakan oleh fihak Roesian sendiri.

hebat,

— Tembakan Fihak Finlond atas pangkalan
—

23
Gari

seba

|

Kopenbagen

meprgabarkan, bahwa

Finlapd telah Tanpglatarhkan

pesaw

temkeksn2 dipangkalan pe

Ksetanja banjak hanggars jang terbakar.

ng —..
Selandjoetpja koresponden ,,Natioral Tidende“ jang ada di Heisin
| ki mengabarkan, bahwa kekoeassan oedara Finland telah menembaki
| garis pembelaan Roesian dibeberapa tempat dengan hasil jang baik.

spit fire fighters

bahwa Finland telah

eat,

dari Bana

Da

dari Inggeris

100 apit fire fighters dari Inggeris.
ri

aa

Stucrhoim mengabarkan,
bahwa didekat Petsamo telah terdjadi tem
Goa

hingga

ada

Ket

-

Roes jang ada dalam medan

7000 orang

niheiga

mana

mengadakan perlawanan.
Kemoedian Havais mengabarkan

lagi.

bahwa

pembelaan

Tentang

2. E.

&

2

Soenji

dimedan

barat

poelau2 Shetiand.
. Didalam pertarosngan cedara
disebelah barat Texel seboeah

“aa
Roes'an
|. Reuterdsri Moskou mengabarkan
bahwa tidak lams isegi katanja ge

pesawat

zant Finiand dan 29 orang anggsu-

—

ta dari staf

20.

ngan

perwakilan, hari itoe

mencedjoe

itos

ambassadeur

Ioei teloek Hsigoland menoedjoe

negeri?

jang dimosntahkan oleh meriam
meriam penembak keoedara me

Sieeswijk-Holstein.

— Djerman, von der Scehulenburg, mengoesosikan seiakoe
ketoea dari

korps diplomatik. kepada

kearah

rikan

Ten

doeki

— ANR

dari

api

oetars,

Giri

mentjoba mala

melaloei daerah De

nemarken.

land itoe, oleh karens bal la akan
| Olanggap sebagai demonstratie an
3n Gitelooek

Oleh

reka dipaksa balik poelang iagi

Yang netrcl, badan perwakilan, ke
#josali
ambassadeur Awerika, dar
ggautaZaja, soepaja djangan me|
ngantarkan orang2 perwakilan F'n-

:

pesawat Inggeris, sehing

pesawat Inggeris terbang mela

ke Stockhoim.

aa

berados de-

gs doea2nja roentoeh kedalam
air iacat.
Pada petang harinia 5 bosah

Kemis)
akan menerima paspoortnja dan pada djam 2050 akan ber
3 | tolak dari Moskou melaloci Beriin-

3

Djerman

A.N.P.

Den Haag mengabar-

mempoenjai badan delegasi di Lon-

"

“Dalam pada itos lasjkar Roeslan, |

didarat telah mendoedoeki Petsamo
dan mendapat beberapa kemadjoean
antara danau katagr tag ea

kan

An

8

aja

ii belakangan Ini.

persilahkan

Meniaggsiken terapst moesoeh

kepada baginda Ra-

Gjs Gsorge VI oentoek bersamasama bersantap dimedan perang.

| Gezant Finland dan pegawai-

3

wainja

ko

iboe

Tentang hai itoe dianggap koerang
bsik ocntoek mengoemcem2kan ke
madjocan jang telah diperolehnja.
Berszntap dimedan perang
Paris, 7 Dec (Reuter). Pre
sident Perantjis, Le br un mem

akoe-

telah meninggalkan

den

Scenji dimedan

bsrat

ta Moskou dengan diantarkan oleh | Paris, | Dec. (Reuter).
ambsasadeur Amerika-Sarikat, wa mat jang keloear tadi malam Ma'loe
menja
kil-wakil dari Perantjis. Iaggeris, takan, bahwa pada oemoemnja
di
Japan,
Scandinavia. Toerki dan medan barat sangat soenji.
|
sap Hongarjja.
Kedoea belah pehak hanja menggi
— Jang tidak terlihat pada waktoe atkan patrolinja. Poen disepandj
ena
Ba
"mhDjerman, soengai Riju terdengar soenra ang
ke
Itali, Negeri-negeri
Baltia dan negeri giatan barisan infanterie.
Hanja djslan2 sadja

—. Medan

Barat,

| Pemswat berafoo dlosdara
|

—

Beriin,7 Dec |Transcceanj.
Menosroet

Ma'loemat dari Ober

nte Hesresleitung

sore ini di

suwedan barat hanja terdengar
tembakan

meriam

sedikit se-

kalis Pasoekan oedara Djerman
slah membosat penerbargan

Menoercet

ma'loemat

Perantjis

angkatan

lioet Inggeris

Reuter dari Londen mengabar

kan, bahwa

doea

bocah

kapal

#ilam Polen, ,,Wiik“ daa ,,Or-

zsl“ jang bisa meloloskan diri

dalam

perkara

menginsjafkan

beda
UE

skan

kepada

negeri

negeri netral, bahwa menostoep
pintoe Voikenbond goena Roes
lan akan wembahajakan kera
djaan2 di Eropsh Barat, oleh
karena hal ini skan menjebab
kan satoe alasan oentoek Roes
lan goena menerangkan peperangan kepada Inggeris dan
Perantjis.

pe

Alfred Hugenberg, kebangsaan Djer
man f:lsh melarikan diri ke Zwitserland.

j

Italia siap memperlindoengi

Balkan

Rome,

7Dsc. (Urited Pesssj. Madieiis Tinggi Fasci
telah mengadakan sidang djam 10 Kabarojs bosat st tadi mamempeladja

am

ci dan mendjeledjah sekali lagi kepada politik Italia,
istimewa sekali
mengingat bahaja sovjet-xyansie di Baikan.

Kepoetoesan atas

tbal ini diang gap #ocal jang palin
g penting ig

pernah dihadapi oleh Italia.

sir

aa

Consulaat

Den Haag me-

Generaal Djerman di

Amerika diboenoeh

Trangocean mengebarkan dari New York
tanggal 7 Dec,
bahwa dr. Waiter Eigeiberg, pada Dari siangnja pada
didepati dalam ka.

marnja dalam kesdaan mati, setelah
lam gedoerg kongsolat.

!lasjkar.

Tidak

Kapal

ia dosa hari tidak kelihatan da

ada barang?inja jang ditjoeri, hingga moengkin
djadi pergoal2 politik.

Karam

anak

tertolong semoea

kapal

karena di-

Torpedo?

,,/Tajandoen“

men

s3

Stoomvsart Maatschappij ,,NeGerland” diselat Het Kanaal ke
na ditorpedo oleh kapal selam.
Keterangan lebih locas heloem diterima.
DI Betawi semalam oleh'wakil
dari maskapai itoe diakoei ke
benaran bentjana terseboet ge
shingga sekarang soedah pasti
bahwa salah sebosah motorachip jang paling bagoes kepoe
njaan Nederland hilang
Poen di Bstawi beloem diteri
ma kabar2 jang lebih Ioeas.
Oentoeng ,Tajandoen" terseboet
tidak memoeat socatoe spa.
Orang menharap2 soepaja di
dalam kapal itoe tidak Lag ps
.ncempang djoega, meskipoen

Menoedjoe Indomesia

Lebih djsoeh diterima berita, bah
wa kapsi ,,Tajandoen” itoe dari Negeri Belanda hendak berlajer ke Iclonesia, dan pada tanggal4 Decem-

kapal

Sebsb2nja karam
Lebih djaoeh Anp Mmangawat

hilang

Dari Londen diberitakan
,/Tajandoen"“

sarnja 8150 ton, dan bahwa

kan

djosga
itoe be

kapal

itoe — terhitoeng djoega penocoempang—membawa 67 orang.

Djoemlah

dikit,

kepoenjaan

ber ini bertolak dari Antwerpen.

masih

bahwa

Kapai Nederiand ditorpede
Amsterdam, 7 Dec. (AN
R) Didengar kabar, bahwa ka
pal

nnanaaamn

kepoenjaan
S.M.N.
telah karam di ,,/Het Kanaal"

| Penompang2

Enam

Hanana

,,/Tajandoe n"

pagi tadi, tadi malam hanja nampak | kena tatubon mempoenjai roe
angan
penocempang2 tjoekoep
kegiatan patroli pstroli, jang sege
boeat Z6 orang.
ra diikoeti oleh sosara meriam arItillerie dari kedosa belah pehak.

Kap:i siam Polen mesoek

mss

Bahkan

Bulter nant?

boeatan itos karena

mempersaksikan dari fihak netral
fihak Roeslan telah mendoedoeki Belgi. Denemarken, Noorwegen, Zwe'kepoelauan
Hogland,
Lavsusari, den Finland, Ijeland Gan Tosrki.
Beberapa antara negeri negeri ini
— Bsiatari, Tutesari di Teloek Finlsnd,

jing

dari

komandan

ngan negeri-negeri neutraal tiap-tiap
hari diterceskan dengan giat.
Ossahs-oesahs Itoe teroetama ae
kali mengenai negeri2 Nederiand,

kan, bahwa sepandjang orang2 jaus

Timoer,

kapai

ngabarkan, bahwa pada hari
Kemis pagi Seri Ratos
mengoen
Gjoengi sebagian dari daerah
jang terbenam Laga
air daa
gian bagian pembelaan negeri, dengan diantarkan oleh

Inggeris din pebak nenirsal

Roeslan

ran.

Pera

|

Reuter mendengar kabar, bahwa
oesaha centoek memperiseas sedapat
mocsngkin kepada perdagangannja de

Finland didoe

Oeang

Volkenbond.

sobaliknis,

megang obligasi BPM dan Shell atas
ama ,Transport Trading Coys
Pe ban
ae
Alfred Bugenberg lari

lebihdjaoceh kepsda pemerintah
Djerman.
Es

daiam

ar dari

Paris, Rebo (R:uter) Diksbar
kan, bahwa indoestrieel jarg besar,

Ing: jlI
geris, diatas Schotisnd sampai

| Gexant Finisnd berlaloe dari

igah

koekaen oleh kapal silam Djarman. Oleh karena itos pemeriotah N-dariand pada tanggal
6 boelan isi telah mMengoecsoet

didatangkan

djoega

Inggeris

ATENE

»Siiedrecht: menceroet orang.
orang jang masih hidoep dila-

“Norek Telegram Byra'" di Kuksnes mengirimkan berita adanja yertempoeran baros dekat Petsamo antara F.nland dan Roesian.
-. Disini katanja fihak Roesiau terpaksa mergoendoerkan diri

Pesawat

penembakan

' membajar
8

skan

kenbond.
Wakil2 Inggeris dan Peran
tjis dalam sidang assembiee
nanti pada hari Sanen tjoema
akan memberikan keterangan?
sadja, jang tidak akan berhenti
pada permintasnz jang mene
tapkan sospsja Roeslan keloe

Den Hsag, Rebo (ANP)
Hof telah menolak oentoek mem
osjar pindjaman obligasi dollar de

F3.

Finland.

Pemeriat:h "Nederi nd
ngambil tind kan

telah

koresponden

id

Kabarnja dilaostan Finland ter
djadi djoega pertempoeran, diman:
fihak Roeslan menembaki batterij

psrtempoebaik

Kiante.

menoisk
Tt,

jang

diplomatik dalam kalangan Vol

NE

Perdjseangan d'laostan Finiand

kalah 2000 orang. Kebarnja poela fihsk Finland

dengan keberanian jang losar biasa dengan insthode jang

Hof

nanti

pendapat secretariat Volkenbond, demikianlah ketersngan

laerah Denemarken sebelah O-tara

sN

Volkenbond

dang oleh Assemblice
Pendapat ini sesoeai dengan

Fiensburg.

joega partem

Transocean dari Gnevs mengabarkan, bahwa Roeslan tak
akan ditoetoep pintoenja centoek Volkenhond, poen djoega
tak kan ada satoe negeri di

memaksa Roeslan sospaja Roes
lan dikeloearkan dari Volkenbond, kalau nanti diadakan si

agetahosi benar benar pesawat pesa
wat moesosh itos telah terbang di

kembali. Kabarnja banjat

ran distrik

|Transocean)

Hingga pehak Inggoris terpaksa
membelokkan penerbangannja ke
Ostara. Menoeroet pehak jang me

menjeberangi soengai

terdj:

Rebo

Funk mengabarkan hari ini|!
11, bahwa pesawat pesawat

RAF telah terbang diatas poelau2
Fries, Sieeawijs dan Holstein, Dibe
berapa tempat dilepaskan tembakan
cembakan meriam penolak serangan
sedara.

pertempoeran hebat dari Kareli
Barat, dan fihsk Rosslan mendapai
keroegian 4 bocah tank,
Dalam pada itoe afdesling Roses.
lan ngan 20 posia Sosngai Tolva,

bakar2 pertempoeran jang hebat sekali (paling hebat selama diadakan

partempoeran ini):

telah

serangan

bestel

angan sampai mati
Keberanian Finiand dalam perdjoe
banwa sepandjang telegram2
dari

Berlin,

Rund
djam

Fihak Finland laloe mengadakar

dara Roosisn jang ada dipelaboehan Estland Baltiski.

Finland bestel

Serangan Inggeris ditangkis

Roesian menjeberangi
soongal Taipawe

Taipawa.

3 Ja

cedara Roeslan

angkitan lacet

mma

bahwa pembesar2

Kiorinoja dan Kitele.

mma DA na

mengabarkan

2 | (membantah masoeknja pascekan Roeslan kedalam Manuerheimlinie di

dipak.

telah ma-

Transocean dari Helsinki mengabarkan, bahwa sepandjang berite
pads hari Kemis malam, jang dikeloearkan oleh pasoekan Finland, pa
soekan Roeslan dengan dibantoe
oleh persendjataan arfillerie jang

Pasoekan Roeslan masoek Mannerheimlinie?

ta'kan

sa keloear dari
» Yolkenbond!

Maki Di

mengabarkan, bahwa djoemlah kekalahan

| fihak Finland sampai kini ada lebih koerang 1000 orang.

Roeslan

Pada tg, 6 boslan ini telah dila
koekan serangan dari osdara pada

ir

soek kedalam
AL
Pasoekan

cuter dari Helsinki

sik
Ni , 2

pada itos artillerie Fin-

NN

Da
SAbi ee

dari laostan Baltis,

"Sg

Reutor dari Helsinki

Dalam

landikoet djoega bertemposr dengan
hasil besar didanau Ladoga.

Be

5
3 Ii Sen
INA
Liat:

kepada

jak INA

—. Makin koeat pertahanan Finland
— Sarang pesawat merah diserang

SaSEE
Ba

keterangan

Administratie,

Lelga

Mannerheim-linie beloem

0000

Advertentie,

Png

. Peperangan Eropah
-

Tarief

me

haroes diachir kwaartaal,

“

|

sanverooo0eg

penoempang sangat se

dan jang tertolong kini soedah

ada 28 anak kapal dan 6 orang pe
nosmpang. Nasi blain-lain "ja beloem
diketahosi.
ae
Ditolong oleh kapal Italia
Anak kapsl jang 28 orang dan 6

orang pencempang tertolong oleh
kapal Italia jang lslos oleh kapal
ini diserahkan kepada kepsi Belgi
Orang doega, bahwa semosa penoem
parg selamat, tertolong.

|

Anak kapal jang lainnja hingga
Kini beloem diketemoekan.
Aneta-ANP
mengawatkan dari
Amsterdam, bahwa didengar kabar,
bahwa kapal Beigi ,,Louis Scheia"
didekat kapal ,,Tajandoen" dan soediah poela melepaskan

sekotjinja jg

membawa orang2 jg tertolong itoe
Sekarang ini kspsi Belgi tersehoet
menjamperi
sekotji2
kepoepjaan
»Tajandoen“ sendiri jang djosga
memoeat orang2 jang tertolong.

Kapal2 lain soedah diberi perings
tan, soepaja soecka kiranja melihat?

kalau2 masih ada sekotji kapal
Tajandoen" jang beloom bisa dike
temoekan.
»Tajandoen” sendiri sedang haw
pir habis karam.

dari

Amsterdam,

.

2

Dn

bahwa

sebab2aja ,,Tejandoan" karam,
ialah karena ditorpedo, Kenjataan ini bisa ditetapkan Gengan
keadaan bahwa Mar ine-Attache
di Londen telah manjatakan pi
kirannja, bahwa kapal tersebost
tidak boleh tidik tentoe dikaramkan oieh tembskan torpedo,
dan legi dari keadaan bahwa
direksi dari Stoomvasri Maat-

schappij

menerima

kapal

,,Nederland“

g

'embang
an
oen P

ii Pan An

Be

25

Eigenaar: R.H.O. DJOENAEDI.

nina

a weekblad

kergonkaneed

nancoeng sorjugooodak

“2

Sh

“SN

Hem

nana AAN

:

Indonesia

be NU SA

Dengan Weekblad ,,Pembangoen”|
€ ar

Penerbit: Drukkerij ,, PEMANDANGAN”
Redactie: 1440 WI. : Administratie
1810 WI,
un

Oennevanenannegaganann SKR DA

na”

seboelan

lembar, Lossenummer 10 cent

sendiri

berita jang pasti dari

,,Kota

Agoeng“, bahwa

»Tajandoen" itoe karam
ran ditorpsdo.

lanta-

Lebih djaceh diberitakan, bah

Wa Semosa penompang ,,Tajan
doen“ tertolong.
Hingga kini
ada enam orang dari anak-ka

palnja

jang beloem ketemose.

Keterangan Gez 1gvoerdernja
Amsterdam,

7

Dee.

ANP). Stoomvaart Mij

(Aneta

Nederlands

menerima kawat dari gezigvoorder
Roeterink,
dalam mana diterangkan, bahwa kapal ,Tajandoen" ge

soedah ada perledakan, telah karam
lidalam

tempoh

25 menit 30 mil

sebelah ostara dari Ousesant. Jang
hilang ialah masinis It K.P. Bakcer, masiois IV PR, Vergunst, matros G. Bylsma, Iichtmatros J. Sto
ker, lichtmatros HH. Schots, hand

langer

II W.

V.sscberg,

Didoega, bahwa kapai Brigi ., Louis

Ache'd“

membawa

orang2

-ertolong itos ke W-ymouth,
MR

jang

1
1

BN

EN

Loear

maEA SU Se

aa apaannapas

Na PEDE Aa anna
emE asa

Melam

BAHAJA LAOET
lacetan

dise-

bebkan oleh adanja peperangan

DN PARIta

karang ini.

1, sekarang

z6

berita?

Seperti ternjata didalam

dipagins

'

Kapal “Tajan-

Dari Padang diberitakan

dak sendiri, boskan poela kerena me
langgar periosk api, tetapi .banjak

ia

sekarang menghadapkan

Kemana

keloehnja ?

sekali lagi Pa

Terpaksa

|

berhoeboeng

itos

Djepang

kepada mendapat

tetap lebih ramai daripada dimedan
Ing- barat itoe. Ketjosali terdengar ka-

djoega.
“pengkir-mengoengkiri“
bijvoorbaat soedah lebih doe- bar, bahwa Italia mengirimkan pepa
loe menjingkirkan kesalahan, de- sawat2nja kesitoe, terdengar poela
ngan mengatakan bahwa kapal itoe bahwa Inggerispoan moelai memban
ditembak dengan torpedo dan tidak tos djosga dengan pesawat2 terbang.
Daiam

karam karena perioek-api. Kata de
menjebabkan
mikian itos moedah

tan dan

hal ini

orang

haroesnja

menjelidiki apakah segala bantoean

Finland bisa tahan, tentosnja meroe
pakan kesampatan baik djoega, soe-

beri keterangan jang demikian itoe.

Kalau boekan Inggeris, tentoenja

paja Roeslan meloepakan - lain2nja,

djosga
Djika Djerman
Djerman.
mengoengkiri, terang. . . tidak ada
Tetapi misalnja

nembak,

tentos

teroetama sekali bantosannja kepada Djerman. Tetapi sebaliknja. Kabar-kabarnja Djarma sendiri ingin

jg me-

Djerman

membantoe Finland, hal mana mem

ada djoega alasan

bosktikan, bahwa Djsrman
tidak
setoedjoei kspada langkah Roeslan

nja, misalnja karena kapal itos mera

bawa barang bosat

atau

Inggeris

itoe, teroetama sekali: langkah Ross-

membawa barang jang moedah dirampas oleh politik blokkade Inggeris dan lain-lain sebagainja.
Sebab,
kita laloe ingat kepada
oedjar Djerman, bahwa politik Biokkade Inggeris
itos tentoe dibalas
djoega oleh Djerman. Tidak hanja
dengan memperbanjak periosk-api,
tidak hanja dengan menggerebek
sarang2 kapal perarg Inggeris, tetapi kapal sispa sadjs jang dikira
membawa
barang hoeat Inggeris
tentos dihantjoerkannja.
Negeri ncutraal tetap tidak berGaja soeatos apa.
Terostama sekali tidak tahce kemana menghadapkan proteanja.

lan itoe tidak melemahkan Inggeris,
padahal kehendak
Roeslan
ialah
goepaja Roeslan bersama2 Djerman
sedapat-dapat menolong bangsa India mempergoenakan
kesempatan
ini.
Tetapi Roeslan ,,ngelantoer" ssdi
kit. Kesebelsh India tidak dipergiat,
tetapi disebelah oetara, dan... di
Baikan, jang soedah tentoe sadja

sekali-kali

mengapa

toslkan

diatas

bisa

disetoadjcel

2

Itosiah sebabnja kini Madjlis Fascis Tinggi mengadakan sidang, teroe

teur

sk.

,,Kengpo",

Justitie

Officier vsn

menjoeroeh

tahan preven

tief. tocan Oay Tiang Tjoei. Toean
Oey
Tiang Tjoei itos ialah ketoes
Hoo
kematian
perhimpoenan

tama sekali gosna menangkis

negeri-

« :rcas sadja.

»

baha

agkan kekosasaan2 negeri2 jang
oekan negeri Lsostan Tengah |Ing-

Pendek kata pepsrargan antar
negeri Djerman jawsa neger2 »j
rikat ini sangsi merosgikan kesas:
nagari2 lain.
Boekan sadja Djerman mercegikan dengan menaroehkan pericekspi dan membanjak2kan kapsi siJamnja, tetapi pembalasan Inggeris
djoega gandjil.

dan

Haps

»Hong Pos.
Saudara moedat. Oay Tiang Tjoei,
toean O:y Tiang Kam, hoofdcommis

membalas.

Boekan

jang koe

poeia

ingin ikoet koeasa di

dan ia ingin

dengan

Cornelia,

seorang

A. Tj.

koerban

jang

sannemer

bangsa Belanda jang membikini kontrak pambikinan
pakaian
militer.
Lobih djaceh kita dapat

takan, bahwa

toekang2

orang2
mewar-

pendjahit

itos kini soedah dipanggil lagiolsh
madjikannja dan bekerdja kembali.

Adaposn

sebab2aja

sampai

ada

pemogokan demikian itoeialah oleh
karena
kebanjakan
dari meraka
telah Iama sekali bekerdianja disi-

too,

ketika

aannemer

itos

masih

kerdja dengan ketjiilan dan masih
ada di Matraman, sedang mereka
itoe bekerdja dengan sesoenggosh
soenggoshnja, tetapi diwaktoe bela-

kangan

itoe

koerang ensk

sikap

madjikan

itoe

Terdakwa
Perkara

dibebaskan

pemeriksaan

Sa ERA AN

2

Te

AGYA MURI
Ma AKA

beroepa

tsb.

boekos

,,Parlement

Indonesia".
Lima-posloeh s8n bosat abonng ,Pemandangan«
dan atau
»Pembangoen«,
dan toadjoeh

poeloeh lima #&n

pendapat

bosekan

abonng

hoeat

harga

jang

ssboeah

diantara mena termssoek si pembs
tjok toean Injo Beng Gost. (Anip
Anets).

Dari itoe, lekaslah mengatoer pesanan kepada administrasi ,,Pemandangan”.

jang moesla-moeis akan ditjiptakan.

hoa

dan

i

PPPI

3

orang

Boemiposters,

|Aneta).

:
PA
ketika hendak masoek

pensaran

dan

brochure pergerakan Indonesia

“Antara
PPPI akan

Romantiek

Onderw js di Minangkabau
Voorzitter DEDalam djawaban

,Globes biozcoop

mengabarkan, bahwa
menerbitkan brochure

Poeteri

Gengan berkepala: Toemboeh teng
gelamnja Pergerakan Indonesia de

djoega.

jang

tetapi

Kalau

WAN

Ne

vemoem

peman

anggota2

tentang

Et, o 2 ta d Ag r

hal

onderwijs di Minangkabau,

jang

lah

diterangkan

:

film

MINANGK

agressisf,|dangan

noeroet

menggemparkan

me-

verslag ,,Persamaan", adasebagai

berikoet :

ngan harga f 0,25 Jang berkepentingan boleh berhoeboengan dengan

hendak

Secrstariaat
Batavia-C.

Darikianlah keadaannja, waktos|
Beberapa leden, antaranja tosan
film , Union Racific“ hendak dipoe|S.M. Latif, Hadji Mochtaroedia me

Toean

PRPI: Kramat

No.129,

mempasa

Soemanang

mengoendoerkan

diri
Dari “Anptaras.
Moelai hari ini. tosean Soemanang
minta
mengoendoerkan
diri dari
Persbureau Antara. Sebab sebabnja
skan dioemoesmkan oleh beliau sen

—

loeka
sebabnja

Apa

masih

dipoetar, selaloe mendapat

Tentang

koendjoengan orang, berdesak desak.
tar

bosat pertama

kalinja.

onderwjijs.

Volks

pre-|minta tambah sekolah2. sebabtidak

miere, digedoang Globe. Rada wak
tos itoe ada seorang pemoeda jang
sederhana dan sopin santoen hendak membeli kartjis djoega beserta|

|tjoekoap. Saja setoedjos dengan oe
|soel, sekolahan mesti diadakan me|noeroet banjaknja permintaan. Hoofdketerangan
Menoerost

temannja. Ketika ia melihat ada ti|schoolopzierer
Ali,
adalah kiraga orang poetari Indonesia hendak kira 10 pC: mnak-anak tiap tahoen
membeli karijis djoega, ia laloe oen|jang tidak dapat diterima pada

doer

doeloa, memberikan

kesempa- | sekolah2

tan doeloe kepada tiga orang gadis|toengan

negeri. Kalau benar perhi

itoe,

maka

bila ditambah

gadis itoe. Merekaini poen memakai|sadja djoemlah sekolah jang ada
kesempatan tadi.
sekarang dengan 10 pCti, akan ter

Kalau

orang

soedah

tahos soal |toetosplah permintsan itoe.

adat kesopanan, tentoelah
mengoetjap terima kasih,

ia akan|
sehabis

Dalam
rapat Commissie Finanjcieele varhouding, dimana doedoek

osang,

dengan

kwi.

tentang ke-

dapat ketjelakaan oleh karena diter
djang oleh kapal ,,Radja Basa".

Berhosboeng

dengan

ini

maka

kapten dan djosroemoedi kapal tsb
jzitoe tcean2 Moehammad Saman
dan Doel, tslah ditosntost.
Perkara ini kemarin telah diperik
sa centosk penghabisannja
oleh hakim Betawi, dengan mendengar kete
rangan 2 orang tsb. Tetapi achirnja
ssielah diadakan Raadkamer, maka
kedoes-dosanja
mendapat
kebebasan, (Rep),
mempan

Lowongan

wedana

soedszh

Tjiledoeg

terisi

aj

pamoesda

jang memberikan

|jang

diberl tempat.

Menilik keadaan itoe, kalau diban
tansi sedjoemlah f 500,—. Ketika kelonggaran tadi demikian: ,,Menga|
ia masosk pekarangan tosan M lid pa tosan memandang kepada kita ? |dingkan, Minangkabau ada-djaceh
dari voiksraad di Tandjoenglaan Beloem pernahkah tosan tahoe orang |lebih bagoes keadaannja. Saja se
tosdjoe dengan Dawan mesti didapat
meka kirakira djam 7 jatelah dja psremposan ?«
Olah karena pemosda jang seder|sosatoe djalan dan keadaan, segala
toeh pingsan. Setelah ketahoear,
maka ia diberi tahoekan kepada sep bana ini merasa dihina dengan de-|anak jang ingin hersekolah, men
mikian itoe, meskipoania tetap te-|dapat tempat. semosanja.
dari looper itoe.
oang
(karena menghadapi perem-|
Tetapi ini adalah.perkara osang.
Jang anehpja ialah, bahwa looper
itoe mendapat loeka dikepalanja ba posan), meks ia katakan dengan ti| Dewan memberi subsidie pada volks
sedicemlah f 26 000.-—
gian moeka, bekas poskoelan keras dak sembuenji2: ,Selama hidoep, |onderwijs
beloem
perrsa
saja
melihat
peram
|
setahoen.
Ongkos
semoeaf 50 000.—
Apa ssbabnja demikian Ini orang
(Dja-|djadi jang f 25.000.— ditanggoeng
masih beloewm tahoe, sedang perka posan jang sstjantik nona“.
ra ini masih

dalam

penjelidikan

po

tahoen

jang

laloe

berhasil baik.
Dalam sidang oemoemnja dari
perkosmpoelan prijaji B.B. terseboet
dalam tahoen 1938

telah dipoetoes-

Oleh karena itoe segala tjabang2nja
diperintahkan
osntosk mendjalan-

kan apa jang telah ditetapkan itoo.
Kini tjabang2 itos telah memberikan

hasil

pekerdjaan

oentoek

mendjalankan perintahnja Itoe. Ham
pir tiap prijaji jang mendjadi

gauta

P.P-.B

ang-

B, itoe mendjalankan

segala perintahnja dengan tertib
Apa lagi jarg memosaskan itoe
ialah, bahwa demikian itoe dilakoekan oleh prijaji2 jang tinggi2, jaitos
boepati dan patih. Mereka ini adalsh
jang mendjadi tjontoh bawahannja.
Dalam tahoen jang lalse oepatjara
penjoenatan itos dikalangan ang-

gauta

wab ini barangkali karena djengkel
nja pemoeda).
:

Soal djawab itos dilandjostkan, |
hingga achirnja pemoeda itoe jang |
memang tidak mempoenjai maksoed
djahat sama sekali, mengatakan ke|f
pada gadis2 itoe,

bahwa

jolen negeri2,
Kalau ditosroet ossoel tosan S M.

Latif, soepsja sekolah ditambah
dosa kali lipat, maka volksonderwija
|di Misangkabau akan minta ongkos
100 000.— dari mana f 50.000.— di

diatas o-|tanggoeng

oleh.

negeri negeri dan

rang jang tjantik setjantik2nja itos|f 50.000.— diberi subsidie oleh Demasih ada satos hal jang lIsbih ting | wan.

gi dari pada orang peremposan, ja)
itoetjita2nja.

Gadis gadis

itoe

poen

mandah,

tak bersoeara lagi, laloe masoek

oskop, memang soedah

Demikiarlah

loem

melihat

di

1 jang an Ka
sikap pemoeda tadi.

Kita bertanja:

Bosmipoetera

dikemoe-

dian hsri mendapat tempat

bi | volksonderwijs,

waktoenja.|

,,romantiek“

film

Pemerentah djoega ingin sekalian

snak anak

Menosroet

perhitosengan

sebe-inangkabau dalam tiap 100

Globe.

Poe-

ada

6 orang anak

dalam

di Mi-

djiwa

jang bersekolah,

menjetoedjoei | djadi 8 pCt.,:
Angka angka itoe di Djawa adalah

,,Apakah kehila- hanja 4 pCt. dan boeat akakoah In-

ngan manisnja kalau orang

dilihat | donesia 3 pCt djoega. Djadi Minang:

orang lain ? Kalau memang tak ma |kabsu dibanding ada lebih madjoe

oe, djangan

kiranja

menampakkan | dari daerah daerah jang lain. Boleh

diri dikalangan cemoam!
Kemoedisn

kita

mendengar,

bah-

djadi di Ambon
angka angka

atau

itoe

sama

di Minahass
dengan

di

wa diantara gadis gadis itoe ada|Minangkabau. Tetapi dibanding de
jang sekolah H.B.S. dan ada jg men jngan tempat tempat lain angka boe-

Sa

Oo

en

an dari Pan

elan

peremposan

i Hendaknja,

Haa

dikota

pa

ini.

ena

orang

ang pakaiannja sederhana

dan pa-|

at Minangkabau ada lebih
Pe

1 ng

bagoes.

Inhesmache

Trheemsche Mulo seperti

dio

kajannja sendiri mentereng, djangan kan oleh toean Taka ada aan

lah
mempoenjai anggapan, bahwa diperoleh oleh Minangkabau pada
dirinja lebih tinggi dalam segala rshoen 1910. Dalam begrooting nedoeloe2 hainja daripada jang berpakaian 8e| seri bosat tahoen 1940 ada diseboet

P.P.BB. dilakoekan dengan

sekali. Kalau
Doeloe pernah dimoesatkan berita sederhana
Waktoe ja hendak mengoerangi
pemotongan gadji, sikapnja terha- tentang lowongan djabatan distrik berpesta mahal,'tahoen jang laloe
dap mereka itoe semaoe maoenja Tjeledoeg, ketika masih beloem pas tjoema tjoekoep dengan selamatan
sadja, sedang boeroeh dijahit itoe ti siaps jang akan mengisinja. Ki- sadja, dengan mengoendang pegawai
jang atsu lain Iain rekan oentoek memminta ditosnda labih dosioe oentoek ni lowongan itoe telah sda
mendoedoeki. Dengan opisil ditetap persaksikannja. Djadi dosloe ongkos
mendjalarnkan poetoesannja itos.
Oleh karena madjikan tidak mace kan, bahwa wedana Tijiroeas, tosan jang kelosar banjak, beriboe riboe,
mendengarkan permintaan boeroeh- R. Mueniran Soerianegara, akan ber kal, tjoema beberapa posloeh roe“
nja, maka ada beberapa jang soedah kedoedoekan disitoe, sedang tempat p
Hoofdbestuurnja berniat osntoek
lama bekerdja disitos laloe mengoen- nja ini akan didoedoski wedana ba
doerkan diri, kemosdian
Gi ikosti roe jang kini mendjadi assistent we melandjoetkan pekerdjaan demikian
Ini ditahoen depan dengan tjara
oleh lain lainnja. Tetapi pemogokan dana di Telok Naga. (Rep)

BEN

soe-

telah di perda-

mendjadikan soeara itoe men
djadi sosaranja atau sosara
hatinja, maks perlos tiap-tiap
poetera Indonesia membatja
dan menjimpan brosoer Gapi,

dakan pada tg. 25 bosian ini.
menoeroet

jang

Sospaja jang soedah tahoe
tidak loepa, sospaja jang ingin

diri dengan selekas2aja.
Osntoek
hal ini akan dipostoeskan dalam
Sidarg
Osmoemnja jang akan dia
Manakala

apa

ja.

tjsiakaan perahoo dilacet jang me kan, bahwa kalangan mereka tidak
ngembil 14 orang kosrban, oleh lagi dibolehkan mengadakan pesta2
Lendrasd Betawi, telah kita kabar jang mahal, kalau mereka mempoekan lebih doeloe. Perahos itoe men njai hadjat menjosnatkan anaknja

terhadap mereka.

itoe tidak berdjalan dengan organi-

bank

an

de

EN

ngarkan sendiri.
Salah satoe soeara r&jat itce
ialah ,,toentostan kepada parlement Indonesia jang ssdjati".

(boekan bantosan

mendirikan

jang

Ra'jat tentoenja tahos,

ara

pemerentah.

centosk

loopa,

halnja

Demikian

raat.

Oleh karena itoe maka PPBB ber

niat

ia

kepada

toekang pendjakit:

pada

badan

atjapkali

tidak ada tjatatan

“ embantoenja.

keoeangan), ditolak djoega oleh ba
dan

dila-

akan dikaboslkan oleh pemerentah
maka
bank
jang ditjita?kan itoe||
akan mempoanjai bentoek sebagai

Ketjelsakaan di Iaoet makan 14

di Msester

Tetapi

djika

baharos

perkosmpoelan tsb., permintaan itoe||

ma karena sosdah se-ia dengan be- liai. Koerban itospoen kini dalam
gitoe sadja.
roemah sakit CBZ.
Oontoenglah bagi madjikan itos,
: Ibahwa boesroshnja kini soadah sama Penghematan pengelosaran menoemace bekerdja kembali. jRed.)
“ Toet adat.
Pekerdjaan P,P.B.B.

bekardja

moreel

itoe

hirkan.

kalau

toek m

tetapi sekarang

sasi atauposn dengan asoetan. Tjos-

orang,

oetjapan

apalagi

tersaboet,
Roeslan
gitos.

Beberapa
hari jang laloe kita
Wartakan tentang pemogokan toekang
pendjahit
djoemiahnja 150

bantosan

sendiri,

geris-Perantjisj dari Isoctan itoe.
Pada paham Italia, negeri2 jang

asa ialah Inggeris-Perantjis, dan...

jang mogok.

t

kannja

dalam soe!2 ke

mendapat kesempatan oentoek beli | bersama-sama Burgemeester Soeralabih doeloe itoe. Tetapi apalatjoer!| baja serta Regent, dikatakan, baDengan mendadak, salah seorang |hasa dari tiap 100 anak hanja 50dari tiga gadis itoe menjahoot de|jang dapat diterima pada Volkangan perkataan jang koorarg enak, |onderwijs itoe, Djadi hanja 50 pCt

dikelosarkan boeat negeri lain, laloe
ditahan dan dibeslag.

Tentang

tahoe apa jang telah dioetjap

sendiri.

beloemterang.
Seorang looper jg bernama Sastra,
bekerdja pada Ons Siop Ssrvice, te

Djalan satos2nja ialah ,persatoe
lang- an negeri2 Balkan den negeri2 lain
jang ada disitos, teroetama sekali
soeng, tetapi via negeri neutraal.
Barang2 Djerman jang kira-kira negeri2 Arab. |

tjoerang oleh Djerman,

penghema-

sosaranja

polisi sekarang menahan poela boeat
sementara waktoe 1 orang Tiong-

berbatas dilacetan Itoelah gebatoelnja jang berhak mendjaga laocetaa lah mendjalankan pekerdjaannja oen

Inggeris merasa diserang dengan

/&

sk. dengan kekosatan dan tenaga sen-

onder-direcieur

ja komoenisme di Lacatan Tengah diri. Oleh karena itoe sekarang baHau tidak tosroat lagi menanggosng
itoe.
5
Dalam sosal Laoetan Tengah ini, djawab perdjalanan persbureau ter
sekarang Italis menghadapi sos'al seboet.
mmipun
jing soelit. I3z menghadapi bahaja
Looper
jang
djatoeh
pingsan dengan
Roeslan, dan...ingin poeils menjir

negeri neutraal hanja membalas
biokkade Tazgsiria Y 8 #skedar dengan

tidak

oleh Itslia.

Dari Djsrman sosdah dinjatakan

pkeheranannja,“

karena kegia

peroebahan

Ia

kepada

mahar

orang mendoega, bahwa kalau ka- itoe dengan ichlas, ataukah hanja
pal tersebost ditembak oleh Ingge- membikin soepaja Finland bisa ta- saris ,,Hoo Hap“ ditahan dikantor
ris, tentoenja Inggeris tidak mem han sgak lama sedikit,sebab Iamanja polisi. Selain dari 2 orang terseboet

jang salah?

sympathis

tannja Itoe. Lagi posia

dengan

. Tiap2 orang tentoenja tahoe

moelai

E,

dosen“ lenjap. Boekan karena melejang membari kepastian bahwa
ditembak dengan torpedo.

Boer-

Toentoetan.....—

berangkatnja toscan Boerhanosdin
ke Betawi, malam Kemis jbl. diko- ceangan ini akibatnja boskan oen
memperlihatkan tidak senangnja, ta terseboet diadakan malam per- toek golongan itoe sendiri, melaindan djika keterlaloean, sehingga me pisahan oleh djoernalis2 Sosmatera. kan djoegs akan dirasakan oleh ma
Sebagai diketahosi tosan Boerha sjarakat Indonesia selosroehnja.
roegikan perdagangan Djepang, teDalam kalangan anggauta PPBB
nosiin
itoe dahoeloe adalah seorang
rang Djepang akan ikoet tjampoer
timboel penjesalan, oleh karena da
redacteur
sk.
,/Sinar
Sumatra",
jang
dioega didalam peperangan sekarang
lam pekerdjaannja jang memba-||
terbit di Padang, (Anip-Aneta)
ini.
“Ingoenkan
ini tidak mendapat ban
Kita chawatir kaisu2 lantaran ini
tosan
jang
semestinja dari badan
Penjerangan
atas
toean
Injo
misalnja: kapal2 Djepang atau Italia
badan pemerentah. Oesahsa oentoek
Beng Goat
diloloskan, tetapi kapai2 keposnjaan
mendirikan Bank Penaboengan dan
negeri-negeri Neutrasl jang ketjilOnder-Dir.
Hong
Po Bank Kredit bahkan mendapat rin
ketjil, seperti misalnja Nederland
dan
beberapa
orang tangan? dari badan badan tsb. Odan Beigi ditahan.
ditahan.
rang menjesal sekali, bahwa rekes
Berhoeboeng dengan pembatjokan jang telah dimadjoekan jang me
Sementara itoe disebelah cetara tcean Injo Beng Goat, hoofdredacngenai soal ini, jang memintakan
Disamping

SEKALI lagi orang dikedjostkan
oleh berita jang menjatakan bah
ws lagi lagi kapal Nederland menbabaja

perpisahan

bocat toean
hanoedin.

Aneta. bahwa

jadi koerban

Hoofdbestuur jakin, bahwa peme|
rentah, jaitoe Wali Negeri akan di
beri tahoekan soal hasilnja peker
djaan prijaji BB jang memang

Djoernslistik

Negeri

Loan Ler BM
aman

jang lebih sempoerna lagi.

Gerhana itoe.

bugkon cuka,

nenen

Penghasilan Negeri.

ulo

baro3.

hosat - Inheemsche

Dimana

ditempatka

belosm tentos lagi. Tetapi Petika

Selama boelan October jang baroe| Directeur Onderwijs datang kemari
laloe djoemlah penghasilan Negeri |selakoe resident saja mendapat keada
45800000
roepiah,
lawan |terangan moengkin rasanja Inh. Mu41.000.000

selama

boelan

October|lo

itos ditempatkan

di Minangka-

tahoen jang laloe.
bau, jaitoe di Fort de Kock.
Djosmlah penghasilan selama 10|
Dikemoedian
hari akan diberi
boelan pertama ini ada 432100 000, | A.M.$. boeat Soematera, tetapi besedang selama 10 boelan pertamajloem tentoe lagi apa di Minangka-

dari th, jang laloe ialah 422.300.000, | bau tempatnja.

anang

manaan eta

Mexico tidak Taka lagi men
djadi anggota Volkenbond?
Kepentingan

negeri2

ketjil

Nederland

wah

Keterangan Villars

-

jandoen"

Msxico-City,

jandoen“

&

ocaan).

beberapa

snggota

bond

toe,

sebab pengalaman2

achir

ini

memberi peladjaran

protest atas serangan Sovjet Rosslan kepada Finland.
Golongan wakil wakil jang dikepa
Isi olah Kolonei Villars itoe akan

bitjara itose melandjoet-

kepada Pemerintah

ris, dan

ia mengharapkan

Inggeris

memperbatikan

Bean

Inggesoepaja

dengan

artinja ,,sksi definitisf"

Bsrhoeboeng dengan adanja artikel didalam sebocah soerat Kabar
Djepang, jang menjatakan, bahwa

jm

ngan
Senen 11 Dec. roemah

Iskandar, Bt.-C. f 1.—, Id-

Soetan

per-

ham, Bt.-C. f 2.—, E.D. Kraag, Tang-

tolongan Sint Antonius akan diboeka djam 10 pagi di gang Sentiong.

Bt.-C.
Jacob,
M.
f 1—,
gerang,
f1 —, S. Hosen Paoeh, Bt.-C. f 0.50,

men paman

beras

E. Akmal cs., Bt.-C. f 5.— dan

H.B. O.K. 5. B.

Bt.telah tersiar, cong-|20 L., Pegawai Tako ,,Maasoem”,

Bt.-50
Bt.-C.,
Soang-

res OK.S.B. jbl, di Djokjakarta, te|C. f 2.25, Dasaad A. Musin,
jo,
lah memoetoeskan, bahwa zetel H.|L. beras, Dipopoerwoatmodadja
Mahar
fam.
L.,
15
as
s|ber
a
haroe
B.O.K.S.B. di Djogjakart

koepon, Bt.-C. beras 135 L, R.A. Noto-

dan toean

ke Betawi,

dipindahkan

jang baroe itoe, dan jang mendjadi|40 L, fam. Dr. Abdul Rasjid 55 L., M.
voorzitternja H.B. tersebost itoe,|Atip Soewirjo, Bt.-C. beras 20 L., S.
Wiraatmadja, Bt.-C. beras 35 L., Dr.
Oesman Saleh, Bt.-C., beras 20-L., Za-

tosar R. Prawiradinata sendiri.
Sebentar lagi formatie HB baroe|

Disitoe
ringatan

geris pada

memberi

dimadjoskan djoega petentang kepostcesan Ing

Bt.-C. f 0.40, poen melakoekan blokksde semaH. Moha- tjam itoe kepada export Djerman,
3.60,
f
bang
Tnaha
.”
tjabang2 itoe harces momberi |,,K.B.I
dan
bahwa
kepada blokkade itoe
ketoepat dan
L.,
35
beras
Bt.-C.
Nabi,
mad
n
|
denga
ja
chabar setoedjoe tidakn
St.
Amerika
Sjarikst
teken
protes
ja,
Tazier
paoekn
a
laoekbesert
56
moe|4
ng2
tjaba
Djika
itoe,
Soesoenan
djcega.
:
MoR.
B.
0.60,
f
Bt.-C.
alam,
fakat, maka HB. jang baroe itoe|Marah
akan dilantik dan sesoedah itos baltik cs. Bt.-C. f. 1.20, fam. Pakpahan,

roe dapat mendjalankan kewadjiban |Mr.-Cornelis, f 1.50, Md. Zair, Bt.-C.
f 1—, fam. Djohor, Bt.-C. beras 15 L,
nja.
Roepanja yE's permosisan bosian |Mda Sal Bt.-C. beras 15 L, Soemar
RatSiti
kwee,
ang
bongs
1
Bt.-C.,
djo,
barce!
itoe
Januari :40, HB. barce
na Nilam, Bt-C- 2 sisir pisang, 10-kedapat bekerdja.

toepat dan 3 matjam ikan, fam. M. Soe

5

mn ditiag

Ag Ma

Djoeroe bitjara itoe menerangkan,
bahwa tindakan Inggeris itos seba

gai pembalasan memang baik boeat
pehak2 jang berperang, tetapi bah
wa tindakan itoe menjebabkan ke
roegian pehak reutraal, ja bahkan

baroe,

anak-anak

pakaian

Dari pihak jang dapat dipertjaja
kita menispat kabar, toelage reservist. bosat Kort-Verband-Kader Boe
ditinggikan men
mipostera akan

Pengoeroes

P. T. T. Dienst (sebahagian)

Pegawai

kan

protestnja terbadap

Ioggeris

kepada

biokkade

export Djerman

f 15.3914 dan beras 52 L., H.S.T. Olo- sekarang ini.
Md. Dachiand,
an cs., Bt:C f: 1.50,
Kesempatan gerak Tionghoa
Saeroen cs.,
mevr.
L.
20
beras
Bt.-C.
boeat
djadi £250 boeat sersan f 2.—
beBt.-C.
cs,
Mining
L,
15
beras
t1/Bt.-C.
iterima
Toels
Chungking, 7 Dec. (Domeil:
0.50,
3Bownlpoetara ras 20 L., Baharoedin, Bt.-C. f
ag
Aa
Litjara militer Tionghoa, di
Djoeroe
dan
L
35
beras
Bt.-C.
jang telah loeloss dalam dienat mi M. Saoeni cs.
dalam pers-conferentie hari ini te-

Poespo3 takoen(kort-verband-kader) | Peras ketan 1/2 gantang, M.Wijkmeester
liter
Perobahan peratoeran ini soedah widjojo, Bt.-C. f 3.—,
orang,

berlakoe djoega bagi

akan
jang

Na

ma

bocat

diterima

sosdah

disnat militer pendek
Ke

Kramatpoelo,

Bt.-C. beras 20 L, Toko

»Maasoem”,

Bt.-C.

KIRan

barang

mas

harga

£

Daulay

Tohir

istari kehilangan

Cs.

Bt.-C.

Sis,

25 dilnja.

10 L, Md.

Bt.-C,

cs., Bt.-C

beras

cs,

Massal

beras

Es

tanggal 5 boelan isi anak ta,

hospitaal

Pe, 2

barat kedjosrossan Yamchouw, sehingga pasoekan-pasoekan Djepang

Chalik

Abdul

K.P.M.

Tanaha-

1g asainja dari Rang | no, Bt.C. f 2.15, Siarifah Bohaja Ha-

Pee"

dalem tempo se

minggos jang paling echbir Ini:

jang ada di Nanning terantjam
60 L., Soeardi Lani, baja terserang dari belakang.
10

anak Tjibadak, f 0.50, S. Karli, Bt.-C. f 0.50
bebe | Kiagoes Abdulmanan, Bt.-C., f 0.50,

kiranja orang peremposan,
boedjangnja jang ikoet naa

tentang kedjadisn2

Antara lainlain diterangkan oleh
ajs, bahwa sedangnja pasoekan2 Ti
onghoa masih berdampingZan disebelah oetara dan sebelah timoer la
Bt.- cet Nanking, maka beberapa bari-

S. Oe-

f 2.40,

tomo Alwi cs., Bt.-C, beras

Jang membawa barang2 itoe ialah

Pada

itos menginap bersama

ta

, Na

di Lingshan
Barisan Tionghoa
bergerak kebarat, mendoedoeki Sidjalanan
sotung, laloe memotong
raja ke Nanning, 20 k.m, sebelah

barat Yamchow.

Tai

5

e
a
19

DECEMBER

Djoem'at

Saptoe

ololulaljuai

TJATETAN

Kemis

Timoer

cleh

Sangst membahbajakan sekali kes
pada kebanggaan kenasionalan, djika ditempatkan dalara kedoedoekan
serospa itoe. Demikian puela Bismarck pada 1870 telah mengalami!
ketika Inggeris netral, tetapi telah
mendjoeal silat? perang kepada Perantjis. Tetapi ini boskan alasan

pengharapan ditegaskan soepaja ne
netral haroes menolong

mevr. Morren, Bt.-C. f 1.75, Pijah Mor-

,

..Bajar karan
Pemandangan"!

p

Ki

TEE

dekaannja
sekali.

san

Djepang

dari Chian-hsien ber

rera, Bt.-C. f 0.25, fam. Moekadis, Bt. gerak kearah barat masoek dserah
sedang
harisan
C: f 1.75, Idris, Btn 0.50, lai pegoenoengan,
Djepang
jang
dari
Wen-hsi
seka
Bt.-C.
Soerjati,
0.50, R.r.
Bi.-C.
at RP. Betor
Bt.-C. f 0.25, R..Soe rang kearah timoer mentjoba majoto, Bit.-C. f 0.25, perantaraan t. Md. soek pegoenoergan goena menjing

“|Sama-ite,
|

oa MBA Rena Sob

Tanahtinggi,

Bt.-C.

beras

166 L., fam. Md. Sama-ie, Bt.-C. f 2.-(Akan disamboeng).
“Gak
s.d

5

EANRe bagiin

"5

terhadap kexosasaan laosi Inggeris.
Demikian djoega helnja dengan
negeri2 netral jang ketiiM?. Nogeri2
alasan2
mempoenjal
jang besar2
lain oentoek mengadakan uksi terhadap Inggeris, tetapi djoega sebagai kita tidak akan.nilazy kepetraadaiah terganlaunja. Pendekrja

Kenetraian ini jang pada satos pi
bak namparnja lekas terganggos

pada cemoemnje din bak negeri
netral chossoesnja sama sekali tidak

menimboelkan

kirkan

pasockan2

Tionghoa jang

bermobil,:

emmapreren

ea Itik

san Bibi

PE

KN

cekoeran.

toeng kepada

oe-

Djika

kosrannjs penoch, maka djcega ne
geri? ketjil jang netral akan meladari
wan keras dengan kekerasan,
manapoen datangnja serangan itoe.
Tentung tosdoshan2 jang menjabersikop
takan, bahwa Nederiand
lain terhadap partij jang satoe dan
dikata: dalam
jang lainnja bole

tidak diindahkan gama

#oeal ini tidak akan dipertjaja oleh

ke-an2 jang memberi

seorangpoen, Gjika telah mengenal
kejakitan.
.
B.bhwa negeri2 netral dapat mem Nederiand, dau poela mengikosti
bedakan mana jang salah dan jang pemegangan tezoeh teniang kauebenar, njata, bahwa baroe2 Ini te- tralan kita jang dengan soenggoek2
lah dipsedjisan
oleh professor di hendak mempertahankan hakoja '“.

Amsterdam

dalam

sosal

er

hoekoem

Belgia

gar hoekoem internasional,
Ketersangan

Den

Haag,

mengabarkan, dari
Transocsan
Brussel, bahwa hari Kemis malam

Nederiand

Rebo

fANPJ:

dari Ostende diterima. herita tentang karamnja kapsl Ncorwegen

Dari pehak jang kocasa diberi ke
terangan sebagai berikost: berita

pantai Inggeris

njatakan keheranannja bahwa nege
ri2 netral (tidak mengambil tinda
kan jang soenggoeh2 terhadap per
bosataz2 Inggeris-Perantjis Gengan
djalan mempersendjatakan kapai2

itos, maka

Berhoenoeng dengan

kapal Bsigi “Memiing“ menolong O-

rang orasgnja dan diangkuetnja ke
darat di Nsw-lija. Eaam urang dari
meraka itoe loeka ioeka.

atau dikonvooi olehnja

masing2.
Djika pengoetaraan ini tidak dapat dianggap sebagai peringatan jg
polemis, tetapi menoeroet apa jang
dioetjapkan sadja, maka mengeroet
pendapatan Djerman, Italia, Djepang, Noorwegen, dan kapai2 Nuder
land haroas menentasg dengan ke-

peratoeran2

Inggeris

Apa jang akan mendjadi achirnja
dalam soeal ini masih disangsikan,

dalam keadaan itos, kiranja ta' oasah diterangkan lagi. Hanja perioe
kiranja didjawab adanja berita jang
timbosl dari pehak Djerman, jaitoe
tentazng kenetralan Djepang, Italia,

Noorwegen, dan Naderland mempoe
njai lain-lIsin kewadjiban kenetralan
jang dimaksoedkan keras melawan
keraa.

pen

Inggeris
Ohurchi!ll

ke Londen

kembaji

Reuter dari Londen mengabarkan,
bahwa

sepandjsng

maklosmat

ke Londen,

sstelah mengosndjoengi

Inggeris Octara boeat beberapa lama
nja.

Kapal ,/Ohanchellor"

karam di

lacetan Atisntik

Reuter dari Londen mengabarkar.,
bahwa kapsl , Cbancellor“ jg beser

nja 4607 ton, telah karam dilsoctan
Atlantik, setelah melanggar kapsi
lain, jaitoe kapal jang mengantar
kan. Dalam pada itoe penvempang

pencempangnja dapat tertulong.
mena

Yaaan

|

12 DECEMBER

LANG
»A LA NG -A
dibikin di Java dan Sumatra

Satoe Jungle Film jang pertama

PEMBERIAN
Mempermas'loemkan,

opi-

sil Winston Chu. chill telah kembali

THEATER
| REX — KRAMAT
MOELAI

di-

“Britta", jang kena perioex api

opisil dari pehak Djerman jarg me

dagangnja

kena perioek api

Kapal Noorwegen

ba jaitos peperangan dengan PerantjisInggeris. Apakah Djerman berada

Dinjatakan djoega, bahwa baris: n2
, Tionghoa jang lainnja lagi jang ada
Bt.-C.
f 2.50, M. Sitompoel,
ajahnja diroemah KaManYa: Keeso-jBt-Cf 0.75, Bouwmaterialen
Handel A.A. di Hopu bergerak kearah barat-!aoet
kan harinja dengan tak diketahosi Haris, Menteng, Bt.-C., f 2.50 dan be- kedjoeroesan Yarckow.
kemana is perginja, telah hilang da ras 80-L., Nj. Roesmini Danoesoetjitro
Roepa-roepanja sekarang ini diss
ri pandangan mata, sedang perhia- cs., Bt.-C. f 1.20, M. Wirja, Bt.-C. be- belah cetara dan sebelah timoer lasan2 ada jang hilang, hilang hal ras 10 L., Zainoel Bahri cs., Bt.-C. be- oet dari Nanning terdjadi pertaroe
ini perloe diberi tahoekan kepada ras 15 L., R. Ratna Soerjati cs., Bt.-C. ngan besar centosk mereboet 2 boeah
polisi, jang kini beroepaja oentoek beras 10 L, fam. Tengkoe Md. Thajib, lembah goenoeng jang penting artiBt.-C., I.bal beras, Marzoeki cs. Bt.- nja dalam ceroesan strategie., jang
C:, beras' 30 L., Raksadisastra, Bt.-C. dianggap sebagai koentji pertahaf 0.80, Sri Hartati, Bt.-C. beras 5 L., nan Nanning.
R. Salinah Tjokrodipoero, Bt.-€C. f 0.25
Pertarosngan di Shansi Selatan
T. Moeksin, Bt.-C beras 5 L., H. ThaKarbrani, Bt.-C. beras 10 L, nj. Etty
Tentang pertarosngan2 di Shansi
Bt.-C. 1 badjoe, Rd.-Koc:tasasmita,
'Minggoe| 3
nfa Noerkoesoema, Bt.-C. beras 15 L., Selatan, djoeros bitjara itoe mene
'Bt.-C. f 0.75, R.A. rangkan, hahwa pasoskan2 Djepang
Ngasa Harahap,
Senen
Soemadipradja, Bt.-C..f 1.—, sekali lagi mentjoba menjerang ke
IHlasan
1 kebaja dan doedoekan2 Tiorghoa di pegoenoe
L., 2 saroeng,
8
beras
Selasa
miikanan, fam. Rameni, Bt.-C. beras 8 ngan2 Chuntiacshan,
Diberitakan, bahwa seboeah bari|
Wahab, Bt.-C. f 1.—,
If. A. Hamid
Rebo
perempoean

terhaiap

po hari
Kalangan politik disini mendoega,
bahwa pemerentsh2 tidak akan lama
tahan sabarnija dan tidak akan ting
gal protes diatas kertas sadja, jang
kiranja tidak berharga oentoek men
Gapst balasan dari Irggeris, Lebih2

san Tionghoa jang koeat2 dari aa
adanja
beras 20 L., dan 2 flesch
Ctr.
setroep, Moerad, Bt.-C. f 2.—, Mohd. Kwangtung barat bergerak kearah
toe.

barang perhiasan, sutaranja

kaloeng

saroeng

lembar

mevr. Dt. Toemenggoeng

10 L,

Er-

merspporikan
Instituut, telahterggei
na
6 bosian
pada polisi pada
Ini ketika ispoenja

5

lah membikin pemandangan cemoem

anak ketjil, Machratz, Bt.-C. 10 L, Sjaritah Nawawi, Bt.-C., f 1.50, fam. Djasima, Bt.- beras 15 L., Soekarno, Soerabaja, f 0.90, Soebiono Bt.-C, beras

ini.

Tosan M.A. Djohari, kepala

barang

tinda-

pemberar
pembesar
Djerman. Di
Djermsn orazg mengetahoe', bahwa
tidak ada sebosah negeri nstral jg.
dapat toendoek kepada jang lebih
koessa.
t

internasional, Verzy. soepaja perkerasan blokkade Inggeris—Perantjis
keroegian besar,
h bisa di itos dimsijoekaa kedepan Arbitraderita oleh pehak neutraal itoe.
gehof di Den Haag karena melang-

|tandoko, Mr.-C. f 4.20, Abdulkadir cs.
Ia menjatakan djosga, bahwa dari
Tandjongkarang, f den ga, Bahas
Dr. Washington diterima berita, bahwa
beras 10 L, Bakri, Bt.-C. f 0.60,
KF adibroto, Bt-C. beras 50 L dam 13 Amerika djoega berniat memadjoe

Kort-Verbsnd-Kader boeat orang
Boemipoetera
la

tentoe

mengambil

ma seksli di Laoatan

dan pada lain pihak pelanggaran be
1915, ketika ia sar terhadap ho.koem interrasional

tahoen

Inir, Bt.-C. f 0.25, Indi,

tjabang2

ke

disiarkan

akan

sebagai osntoek

bertania, apakah jang dimaksosd- reka.
Jang mengherankan poela teroe
kan dengan ,,aksi definitiefs ito)»
Dan apakah jang hendak dilakoe tama Nederland jang hingga seka
kan oleh armada Djepang dalam rang tidak ada'riit oentosk mem
persendjatakan
kapal2 dagangnja
hal ini ?
konvooi sendiri
Atas pertanjaan ini, djoeroe bi- atau melakoskan
tjara terseboet mendjawab, bahwa terhadapnja. Djosga mengherankan,
berita dalam soerat kabar itoe se- bahwa dengan semoea matjam kete
mata-mata menggambarkanperaraan yangan masih dikemoekakan tentang
hati bangsa Djepsng pada coemoem kenetralan Holland, sedang kemer

Bt.
R. Prawiradinata diwadjibkan me-|hatmodjo c.s. Bt.-C. f 1.50 Saharnoberas nja. Tetapi ia tidak sovka
cs.
komentaar lebih djaoeh.
ap
Harah
ian
Panang
1.50,
f
|C.
s#oesoenan H BOKS.B
njoesoen

itoe

Wilderness

kan keras terhadap aksi kapsl2 se
lam Djerman atau dalam soeal pe
nsahanan kapal2 Nederland jang 's-

kepada
kapal2 perang InggerisPerantjis
oentoek
memperkeras

geri-negeri

SENEN

uf the

Pendjawaban ada seroepa posla

penerangan,

penilikan

GLODOK

kewadjiban jang rospanja tidak ada

jang
ditosdjoskan
kepada barita
pers loear negeri pada hari Rebo:
sekarang telah diberikan perentah
dan

-3

A ntoinette

RIALTO“

barang2 Dierman sebagaimana di
maskloemkan oleh Chamberlain tem

kepada protsat Djepang

Apa

adanja

ELESAR

kid

ORION
Marie

Hawk

perhatian besar. Ter-

boskti dengan

biokkade

n

taan kelosar sebagai anggauta Volkenbond itoe.

ikoeti dengan

SAWAH

Oklshoma

Djepang akan melakoskan ,,aksi jg diri sendiri terhaiap pelanggaran baginja centoek tidak memandangjg
IMI
MOESL
E
definitief“ kaleu Inggeris tidak go» Inggaris dalam hoekoem internasio- nja netral, dan mengambii tindakan
PIATO
»ROEMAH
ka memperhatikan protest Djepang nail dan memberi bantoean jg sebe- keras, tetapi hanja dibatasi dengan
Zakat-fitrah.
!
roemah sakit pertolo.)
doeloe
ini, maka koresponden
tersehoet nar benarnja terhadap pelajaran me protest2 kepada Inggeris, karena is
(Samboengan kemaren
Sint Antonius
tidak sanggoep memberi perlawanan

Pemboekaan
Hari

Ketika

koresponden,

protest

heroesaha, sospaja protest itoe didja
dikan satos ksiak dengan permin-

dalam beberapa tahoen jg schir-

|Domei).

— Tengannahann
mena

THALIA MANGGA BESAR
Son of Fraukenateia

Mengapa Nederland beloem
bertindak
Beriin, Rebo (Transocean). Si
kap dari negeri2 nstral di Berlin di

kan keterangannja, bahwa berhos
boeng dengan biokkade ini, Pemerin
tahan Djepang telah
menjsatakan

Didoega, bahwa Congres
memadjoekan
dengan opisil akan

telah mensrangkan, bahwa dia berpama sama wakil wakil lainnja jang
membantoe dia akan bariaja ospaja
sekosat kosatnjs, sospaja Moxico
keloear dari Voikenbond.
Ia menerangkan, bahwa sebe
toelnja tidak ada gosna-goena
nja mendjadi anggota Volken-

7 Dec.

olah seorang

Djosroas

matjam
Flores Villars, imperialisme dari beberapa
belaka,
sia2
nja
roepa
rcepa
,
negeri
Interview
ini pada
Mexico

Migusl

malam

jang

Tindakan Djepang terhadap bliokkade

dari Ini djoeros bitjarsa dari Admi
raliteit Djepang menerangkan, bah
wa Djepang tetap berkejakinan, bah
wa politik blokkade Inggeris itos
memperkosa wet internasionsl,

kemosngkinan mendengarkan sosarasosara Mex'co jang menentang

Disutara wakil2 ini terdapat djos-

ga Kolonel

Inggaris dan pada djsm 8 30 malar

Tokio,

djoekan oleh Pemerentahan Mex'co,
memberi
bahwa Gsneve sedikitnja

kepelaboehan

dikirimkan tanda bahaja jang mengatakar, bahwa di Startpoint, kan
dag, hingga perlos pertolongan

ditanja

dima-

Djoega slesanalasan jang

dari Congres akan memadjoskan ossosl, soepaja Mexico kelogar sadja dari Volkenbond. san

menoedjos

MNapar RIMMAN Me

tontonan.

ALHAMBRA

ke Iangge:is

Timoer djaoeh:

Keterangan djeeroe bitjara Diepsng

memberi keamaran kepada negeri-negeri jang ketj!l2,

Didalam kalangan politik di
iboe kota Mex'co didengar ksbar, bahwa

banjak, bahwa

Volkenbond itoe sesoenggoehnja
tidak berboeat apa-apa oentoek

6 Dec. |(Trans-

mnoedjoe

ANP dari Amsterdam mengabar
kan, bahwa kapal Beigi .Lou's
Scheii“ dengan penoempang2 ,,Ta- CINEMA

toch

orang

kepada

Kabar

Ksepsl Belgi dan penoempsog2,,Ta-

tidak dilindoengi
&

:

aa PAN

bahwa

TAHOE.
plaatselijk

Kantoor Alge-

meene Volkscredietbank Batavia, jang sekarang ada diLaan
Trivelli 72 Batavia-Centrum, moelai dari tanggal J1 December 1939 dipindahkan ke kantoor baroe, Laan de Riemer

no. 4 Batavia-Centrum.
, De Administrateur

|

Gosok hu. Nowiet

opbE")|
THALIAMangga BIOSc
Besar

Denga

dan poewas penonton aken rasiken

-SINAMON.

Soepaja bisa datang boelan, seperti
|iaat of kloearnja sedikit. Boenting dja(ngan makan. Tida berbahajaf 1 75.

djika meliat.

SinamOn

pai | ini malem 8 Dec. '89 dan malem bebe dana

FIRASOL
(Obat sakit gindjel nier).

“Son of Frankenstein”

Makan

Matinee Minggoe 10 Dec. '39 djam 10 pagi dan djam 4sore
HARDY

& OLIV£R

LAUREL

STAN

“dalam

.

RELATIONS”

sOUR

(Doea soedara Kembar)
Film Indonesia jang paling sampoerna, dengen
tang

pengaman

1

ORION

malam 6-9 Dec.

aa

terkenal

dan

disoeka

oleh

dengen
— TYRONE
BARRYMORE

SHEARER

0

POWER

Moelai 10 — 12 December

SAN

dengen

MATINEE

9—10

—

dan
Sawah

1535

HI MPHREY

OR

Ba

JAMES

NOTHINGs

Dateng kombali!!!...
dengen

"OUEEN THEATER"

m3asmoak,

sCAIN

10 Dec. 39 |

(Toko

Radio pertoendjoeken satoe Serie-film jang paling

heibat dan serce jang penonton soeka liat, jaitoe:

Pasar

»sTIAWK of the WILDERNESS”
dalam

serangan jang tida poetoesnja dan baugsa

koelit merah.... jang tida boleh meliat bangsa koelit poetih

taran mareka

poenja

kepertjajaan

jang

bangsa

lan-

koelit poetih se-

jaloe membawa NN
dan kesoesahan.
pestol.. . senapan... . Contra panah berapi atawa beratjoe n..

#esoneseseseessekaon06669286
Tiap-tiap hari Iidvertentis #Patjar” F 1.- sekali masat

secereeneseanasekaeeseKasana
PARLEMENT
Parlement

Indonesia

INDONESIA!

telah diandjoerkan oleh GAPI

sebagai

soeatoe kepentingan jang terbesar bagi noesa dan bangsa Indonesia dalam waktoe ini. Seloeroeh Ra'jat Indonesia haroes

mengenali dan wadjib mengikoeti andjoeran itoe!

PARLEMENT

“

INDONESIA!

Itoelah nama brosoer ,,G A P.I” jang memoeat verslag stenografis
daripada andjoeran GAPI tentang:
INDONESIA
BERPARLEMENT
dalam rapat ramainja di Djakarta, dan
jang dapat dipakai sebagai pedoman oentoek mengenali andjoeran: INDONESIA BERPARLEMENT.
Penerbit: GABOENGAN POLITIEK INDONESIA.
Pentjitak: Drukkery ,,PEMANDANGAN”.
.

Batavia-C,

sampai

Telefoon

12

harga

Persediaan besar seperti:
Harlodji tangan Tocan dan Njonja
an harlodji kantong dari mas en
dari staal merk kaloewaran Europa
semoea bikinan ZWITSERLAND.
Persediaan besar seperti:
Vulpenhouder dan Potlood dan merk

kloearan Europa.!

Banjak

djeweroet, miran
dan briljant.

dari model

DAN

jang

badan jang oleh GAPI @dipasrahi mentjetak dan me-

Persediaan

. ngoeroes pendjoealan, ja'ni:

) boe-tan

DRUKKERY,,PEMANDANGAN" Senen 107, Batavia-Centrum.
Pesenan bisa ditrima moelai sekarang dan meloeloe pada adres
»Pemandangan” terseboet.
Sekretariaat ,,G A P I”.

besar

dari

4286

Wi.

bekker2

sampai

12

OENDANG2

SEWA

MENJEWA

ROEMAH perloe szekali cenioek eigenaar dan penjewa roemah harga
tjoema f 0.80 ongkos kirim f 0.08
bisa dapat di Adm. Pemandangan.

Boekoe penoentoen boeat bikin SABOEN TJOETJI harga f 1—, ongkos
drukwerk 0,04, dengan aangeteekend

tambah 0,20 bisa dapat di administratie Pemandangan.
Boekoe masakan dan koewe2 recepten dari kookmeester POPO jang
terkenal, tjitakan jang ke III, gampang dimengertikan, lebih sempoer-

na dari jang doeloe, harga compleet
bagian ke 1 dan ke II f1,68 aangeteekend tambah f0,20. Rembours, tidak dikirim. Pesan sekarang djoega

di administratie Pemandangan.

Bisa dapat di Administratie Pemandangan boekoe masakan dari TOKO
kegaa harga £0.50 ongkos franco

,

Boekoe penoenoentoen boeat bikin
SABOEN MANDI
ftoilet Lymzee-

penj harga f0,80, ongkos 0,04, dengan aangeteekend tambah f0,20,
bisa dapat diadministratie Pemandangan.

BOEKOE PEMIMPIN BIKIN POTRET terhias dengan 64 gambar

107.

SCEKOH PENOENDJOEK
DJALAN DI AR DJAWA
Bagi: kacem Soepir

Zilmeta

boelan

kanem Saudagar

dan pelantjongan Sara bana, fo.
onkor f
olsa dapa Af ada
PEMANDANGAN,

IvERKERRS
VAN

JAVA!

Pemandangan

& TOURISTEN.GIDS
Vorkriiehaar

adal

YA

k

selo paka
Dar
5)
1

4

Se

ae

PB

ve Tebe

Naa:

3

HAK

bf adm

par stuk A 004

tp takrahan.

PEN AN Sa

jang baroe

beladjar harga f 0.70 ongkos f 0.05
bisa dapat di Adm. Pemandangan
Senen

negeri Belanda Gerantie seoemoer hidoep.

Crediet

PATJAR

bergoena sekali oentoek

POTLOOD

Zilver dan

poe9

paling baroe

Gero

”

paling sedi-

uitkeering £ 25.— (doea
Iseh lima roepiah)

VACUMATIC

sampai

BEI

kit 8 boelan, djika meninggai,
asal tidak mencenggak, dapat

BESAR

Westminster, lotjeng tembok
salonk!okken Junghans.

VULPENNEN

—
pesenan

Peniti renteng mas,
Krabee mas pakai berlian,
Anting-anting mas dengan mainan,
Tjintjin mas pakai berlian,
Broche mas pakai berlian,
Soesoek-condg mas, semoea dengan pakai berlian.
. Galang Oeler.

.
.
.
.

ES

KEMATIAN

Abonne's lamanja

boelan

mas,

LAU

ME
er

Inten)

Semoeanja dari mas
22 karaat

| 15 sen boeat boekan langganan soerat kabar ini.

- ditangan

40

Gelang

Lotjeng

sedikit gambar.
— Harga 1 brosoer (terhitoeng ongkos kirim):
. 50.sen boeat langganan soerat kabar ini:
hanja sadja setelah ocang

TAG

Maen
ana

DAVIES

dan

PERSEDIAAN

Tebainja: 80 katja, ditjitak diatas kertas baik dan di-zet dengan
intertype, djadi enak boeat dibatja dan dihiasi dengan tidak

Dikirimkan

BRA

22, Semarang.

PEMANDANGAN
di
BANDOENG
Poengkoerweg 10.

MABEL“

Perak

1 il.isi

Agentschap en Bijkantoor

Persediaan biasa seperti:

Tagaal crediet sampai 12 boelan

dan

SEE

hoofdrol:

HERMAN BRIX (sebagi Tarzan) — MALA (terkenal dari
Robinson) — MONTE BLUE dan JiLL MARTIN

Pertempoeran

Mas,

Crediet

tammatnja Serie film)

WN

dengan

membasmi

KID”

dengan
GABLE dan MARION

no.

MB

DOEA

Baroe

NO

KA

dan

kombali

G. Tengah

HET COUD & hama

Batavia-C.

(BAGIAN

bisa timboel

FONDS

| RIALTO BIOSCOOP
R.K.O.

en tidak

150 bidji f 1.50 300 bidji f 2.90.
Firma DE INDISCHE KRUIDEN

penghidoepan

and

SARK

6 sampe MINGGOE

tor makan 2 fl. tanggoeng bisa baik,

9.10 Dec. 39 MATINEE

sTOOFAN #XPREISS”
Film Hindoestan jang loear biasa.

Senen

KID«

membsenoeh

djalan dalem

kiri pada shesbengkak atawa

Ikloear bisoel ketjil antero badan gatel.
ILeher bengkak sampai soeara hilang,
Ini obat tanggoeng bisa boeneeh ba-

dalem sebagi satoe pendjshat,

— OKLAHOMA

9 Dee. 1939

pEATIMA « dengen Miss Roekia — Rd. Mocbtar.
em
Moelai 10 — 13 Dec. '39

Boeat hari REBO

berklai.

ne

res

cilnja syphilis en bersihkan darah ko-

CAGNEY

Sekarang

membseka

€

philis) seperti
weja, anggota

malam

&.&.

»OKLAHOMA

BOGARI

FING CRO-BY
— MARTHA RAYE
Ini malem

Boss

CERENOL.
boeat sakit perempoean (Sy-

Obat

berikoetnfa

JOHN

Dec. 1939 Saptoe- Minggoe djam 4 sore

»DOUBLE

dengen

—

11325.

Ini malara

UENTIN"

PAT OBRIEN

penonton!

GLODOK
. BATAVA

»Marie Antoinette"

NORMA

bintang-bin-

sekalian

uepog z| redures J21p22 jesofd

| GNEMA

jang

gp

Kalsoum.

El Amal, dengen Miss Om
atawa Nashied-

2-nibnignyar

16

E

HOP

OF

SONG

@|kentjing, biasa haoes, kaki pegel, badan lemas, 8 fl. tanggoeng baik air
j sentjing tidak ada goelanja 1 81.41,75
'esar f 3,25. Kirim wang, ongkos vrij.
VOCANOL,
Boeat segala penjakit batoek, seperti
'natoek kering, (kinkhoest , darah ".B.C.
sesek en panas dalam dadaf 1,50 besar
f 2,80.
ASTHAMA-PILLEN,
Mengi, mengah, napis tersegal segal
pendek, makan 3 fl. tanggoeng baek
t 250, besar f 4,80.
Kirim oewang lebi doeloe onkest vrij.
Rembours kirim voorsehoot. Adres
toelis jang terang.
HANARIN,
Boeat prempoean jang dapat sakit
kepoetiin (Piktaij) lama of baroe. Makan 3 fi. tanggoeng baek11,75, besar

Mit

film Egypte jang terkenal

' SADJA
|

ISTRI

3,15 boeat kaoem

djam

merah

,

Paling

tida boleh nonton.
39

baetek, selaloe

besar f 3,28.
SUIRINE.
baik boeat kentjing gocia

f Iseperti diwaktoe malam selaloe maoe

ANGKERAN jang bisa mengkiriken boeloe badan!
Bek 9 Dec.

kentjing

Lil, f1,75

Sia ai

: air

bisa saksiken sendiri, ker-

- itoe. tiga bintang film memang ada tjoekoep pand- boeat
mendjalanken rol2 KAKEDJEMAN, KASEKEMAN dan KEAnak-anak

bisa bikin

Inai,

ag

STKENNJA

fl, tanggoeng

Kedai

1

ini film penonton

3

6 | baik sakit gindjel (nier) baroe atau
K |lama. Pinggang rasa tertoeseek2 sakit
pegel
dan sebentar2 napsoe maoe
kentjing, tereetama diwaktoe malam,

(Poeteranja Frankenstein)
Hy
Tu,
dengen:
BASIL RATHBONE, BORIS KARLOFF dan BELA LUGOSI
Pa onta SEREMNJA .. , HEI8ATNJA ... dan MENANE

extra boeat 1 5.75.

Bag

5

pa oa Sila

1

Balak

ebi

oen7 No 277 Lembar
Aneka
an

Bila
BAK

warna

Lampoeng

Naganaa

dari
Ma

Oleh

“nan

au

ari

3

?

Oleh Medewerker kita. P.L.
Ma

Dssa

diberikan dengan

pertjoe

UK

Komisie oeroesan

late lintas

Pada Minggoe jbl. Komisie hosat

ma, tapi dibelakang itoe, kasehatan oeroesan Laloe— Lintas didarat metidak diperiksa. Harapan pen, kira- ngadakan rapat jang ke 19 'digenja Bestuur Desa dan jang berwa dong Departement oeroesan Laloedjib akan sgeka menarosh perhatian Lintas di Bandosng dibawah pimpi

alisatie Wetgevingja didjalankan
Decentr
dengan
ggoehn
sesoen

sebab koerang p#ojelidikan

maka tidak! heran djika di Kota
Koeningan, sekarang banjak orang
Jang sakit demam, bariboe-ribos pil

atasnja.

!

sae

nan toean Ir. A. M. Harthoorn.
Hal jang terpenting jang dibitja-

S2

Se Bi

Nya An

3

BANDOENG
sena
rakan ialah perobahan atoeran2 ten
Pembantos
mengabarkan
:
€ PABILA kita perhatikan de- Ini soekarlah kita akan
tang perdjalanan kendarasn. PeroActie menolak omzetting
bahan atoeran ini adalah bertalian
“ngan sesoenggoshnja, maka bahwakedosdoekansertakwa
Seperti telah diwartakan,—berhos dengan penjerahan koeasa dalam os
liteit
margaraad
ditanah
Lam-|
h lajaknja tanah Lampoeng
ang mendapat sosatos baian pseng itos soedah mentjapai satoe boeng dengan niatan pihak atas roesan laloe lintas pada pegawsi2
dapat
memencehi
gjarat- tingkatan kemadjosan dalam masja skan mengadakan omzstting dari daerah berhoeboeng dengan decenStandaardscholen tralisagie,
hidoep ini, jang boleh dikata Gemeentelijke
rat sebagai jang soedah di rakat
Bandoeng— disana telah dibentoek
kap superieur!
toekan didalam Decentralisatie
Dilain fihak maka praktijk dari sebosah comita jg maksoednja akan
Lagi poela dipikirkan betoel2, apa
sving, #ekalipoen keadaan jang pembentoekan
menentang
maksoed
tab,
comite
marga-marga
itos
se
tidak
lebih baik djika pada bebera
sia sosdah mencandjoekkan, bahada dibawah pimpinan t. Mok: pr djalsnan sutobus dan motor gro
wa tanah Lampoeng, baik disenga- djak tahoen 1928 soedah mendapat mana
jang baik dalam hal maksoed Satari, anggota Gsmeenteraad.
bak Gi idzinkan djalan lebih tjepat.
dja maospoen tidak disengadja, hasil
Berhoeboeng
dengan
satoe
dan
nja
Pemeriatah
hendak
mengadakan
Seorang
comisi itoe min
Kau djoega bisa peenjakan!
amst terbelakang didalam peris- autonome-gebieden didaerah sebe- lain sebab, tosan Moh. Satari telah ta perhatiananggota
hadlirin pada perobaJalah dengan pakai fjaranja
mengoendosrkan diri dari comite tsb han tariep 3.8. bocat daerah Djawa
Colgate jang aicerannja ada
. Sekalipo
dengan
bentoekan rang, tetapi jang sangat disesalkan dan
dalam tiap” boengkoesannja.
sebagai gantinja ialah toean Barat, jang mengentengkan onkos2
kini,
karena
hak
oentoek
memilih
arga-marga sebagai ia soedah di
Disikat sadja tidak menjoetidak diberikan kepada marga mar- Nitisomantri.
pengangkoetan
barang
jang
berasal
koepi: Kau haroes goenakan
Joekiskan Isbih dahoelos oleh Reme ga itoe.
Tidak lama lagi akan mengada dari loear negeri, dari pelaboshan
pasita-gigi jang mempoenjai
rintah didalam Inlandsche Gomeente
kan
protest-mesting oentosk me- ketempat tempat jang lebih darat
Boleh
djadi
Pemerintah
tidak
me
sifat dobbel. Dari itoe, dokter'Ordonnantie, tetapi didalam prak-j
igiseloeroeh doeniapoediikan
nentang maksoed jang amat merce Ike oedik). Ongkos2'pengangkoetan
. tijknja adalah pembentoskan marga lihat sosatoe sebab jang beralasan
Pekta.cigi Colgate, disebabkan
tie"
aan
kepada pengadjaren rakjat barang dengan S.S. sekarang antategoeh
oentoek
memberi
,grada
| marga itoe beloem lagi mentjoekarena menjegah roeseknja
ra 1,4 dan 2 sen tiap ton/km. Doegigi dan tida membahajakan
.. Koepi sjarat-sjarat hak memilih, kepada marga marga itoe. Ini biss
isit-gigi. Colgate's pasia-gigi
loe dosice tariep jang sangat ren:
sebagaimana hak memilih itos soe- dimengerti apabila kita lihat bahBelakangan ini disampaikan beri dah iri hanja dipakai bocat barang
wa djoega didasrah Bankoelen dan
membikin
tetap kau
dah
ditentoekan bagi Rlaatssiijkepoenjanapassegar
Palembang
ta
kepada
kita,
bahwa
comite
jang
margamarga
barang
jang
moereh
jang
diangkost
itoe
tidak
| Raad fLocale-Raad), Gameenteraad mempoenjai
dan berbaoce
hak memilih, tetapi se telah berdiri, jang terdjadi dari per dengan banjak2 (laagwaardige mas
sedap.
baliknja daerah Palembang setidak koempoelan PGB, PNS, OKSB dan sagoederen). Tariep2 jang rendah
Peristiwa ini sangat mengetjowa tidaknja
soedah mempoenjai Plaat- Pasoendan, telah diperkosat barisan itos soedah djalan moelai tg. 15
.
Kan rasa hati semoea pendoedoek
selijseraad
dan Gsmeeatersad jang nja dengan masoeknja HKSB, Par Ncvember jbl, dan
soedah tentoe
— tanah
an
an
tanah
mencerost
dasar
cendang oendang indra dan Partij Islam Indonesia. mampoenjai akibat besar bagi peri
.. Lampoeng
kelosar tidak
memMasih boleh diharap masoeknja
poenjai arti apa-apa. Hal ini bos mempoenjai hak oentoek memilih perkoempoelan2 jang lainnja, jang keadaan motor grobak. Soal ini akan
candidaat anggauta Volksraad.
dipsisdjari dalam2 oleh sub- comhanja perloe memakai separonja
kan sadja dirasa oleh segenap pen
bersama-sama
memprotesi missie bocat ocseroesan Isloe lintas:
Apakah ditanah Lampoeng tidak akan
. Goedoek negeri ini, tetapi pendoe
ada ichtiar jang dapat didjalankan maksoed omzetting itoe.
Dalam tube dari 15 dan 30 cent.
Bengkoelen djoega soedah goena
. doek
Protest meeting itoe akan dilang
mentjapai
Sa
ENAK
TN
AE
Maharudja
Tripura
'
pembentoekan
lama menjatakan keketjswaan ini
soengkan hari Minggoe besok dige
dangan perantaraan pers di Beng Plaatselijkeraad soepaja djcega pen doeng Him
Kemarin tengah hari di Bandoeng
n
Sosdara. Jang
tanah Lampoeng
boleh
|.
koelen. Tetapi semosa dajs cepaja ioedoek
Maharadja
Tripura, jarg sebagai
skan
berpidato
diantarsnja
ialah
t.
memilih
candidaatnja sendiri oen
Gedoeng Himpoenan Soedara Mos)
itoe berhasilkan nihil belaka.
Oto Iskandar di Nata, anggota De- diketshoei lagi mengadakan perdja keeweg No 7 Bandoerg.
toek
Voiksraad
?
0
Karena kesdaan masjarakat pada
isanan
di Indonesia
Beliau
daKita ketahoei bahwa
ditsnah wan Ra'jat.
Kedjadiannja Hoofdcomite terdiri
dewasa ini soedah amat berlainan di Lampoeng
tang
dari
Garoet
Jengan
pengiada does bosah Piaatsedari toean2.
dalam kemadjosannja apabila diban
ringnja jang banjak.
- Wethouder Indoresier
lijke
Voorzitter
t. Mh. Soleh
Ging dengan keadaannja sepoeloeh dan Fonds, jaitos di Teloek Bat
Hari Djoem'at tanggal 8 Decem Vice-Vo
di
Kota
Agoeng,
jang
bekerdja
orz.
sa H. Ahd., Raoef
tahoen kebelakang, maka boskan ti
Kini Wethouder Atmadinata se- ber pagi-pagi beliau berangkat ks
» A. Tahsoeki
dak ada goenanja apabila soal ini ian mempoenjai alat alat tidak dang ada dalam sakit. Selama he- Betawi. Achirnja pada hari Sabtoe Sscretaris I
sebagai Gameenteraad
id.
II
» Mh. Sejosti
— kita madjoskan seteroes2aja sampai Menma
jad.
tetamoe
tinggi
dari
India
itos
liau sakit itoe pekerdjaannja dipo
asa.
Pen. meester
» Atmadinata
kepada gaat pendosdoek negeri ini
Sengadja kita ssboet nama dari gang oleh t. Rd. Moh. Eaoch, frac akan bertolak ke Singapoera.
Commissgarissen
mendapat keposasan hstiinja.
kedosa doea Pisatsslijk Fonds ini tie-leider Pasoendan. Jang berkeren
Bsiklah kita periksa dengan teliti
AJ Ittilhadijjatoel Islamijh
1, R. M. Misbah,2 Ardi,3 Mh
karena kita pertjaja bahwa didalam tingan dapat berhoeboengan deng
pesaha spakah jang sosiash ditjapai
dan Zajnabijjah
Dimjati, 4. Jshja, 5. Ossiman
cesaha
tosan
tsb.
di
Heetjansweg
!I.
akan
membentoek
sosatoe
| oleh pemerintah ditanah Lampoeng
6. Menan, 7. Mh. Noer, 8. A,
Plastselijkeraad
| didalam peristiwa Daconiralisatie
Soedjana, 9. Loekmanoelhakim.
Congres ATI...
Comite menvelis:
basa”

COLGATE

hoofdenraasi,

|

dasarkan

djadi tidak ber

kepada democratie, Ang parfait!

gota-anggota

margarasd

itos sela

Jubileum

Ossaha jang kita bentangkan dia

manjaterbilang dari para bangsawan tas ini hendaklah mendapat perhati
sedang nyateem memilih anggota an dari partij-partij politiek maoeitoe disoeh. daripada dasar demo- poen jang neutraal dan tercetama

cratie.

Apabila kita ketahoai betapa kwa

| NVoorzitter dari margaraad terpaksa tra tidak tjoekosp dan tidak memoe
akan beladjar

asai pandai meroslis

namanja sadja

.

Maka

dibawah sosrat jang

oleh djoeroetoslisnja.

| dioeloerkan

dengan

keadaan

sematjam

sskan selamanja membitjarakan

sib baik dan

na-

boeroeknja dari djoem

lah pendoedoek

jang menempati

toe daerah jang seloeas ini.

sa

loe, tosan JHB. Kuneman, keberapa
orang terkemoeka, Maksoednja oen
toek mentjapai soepaja pekerdjaan

njonja C.M. Rosifsema-Wesselink
mendjadi kenang-ksnangan boest

selama2nja. Pada waktoe itos njonja

Rosifsema-Wesselink,
seorang

dokter

jaitos

hidoeng,

. Djawa

Kesehatan
nampak
koerang perhatian

Barat

—'KOENINGAN
Madjelis Permoesjawaratan Islam

To

Takan

DPI)

Bekerdja

Soedab sekian lams kita
.

mendengar

gerak

geriknja

lagi?

tidak
M.P.I.

| Gi Koeningan. Akan tetapi baroe2
Ini terdengar lagi sosaranja menga| dakan permoesjawaratan. Maksoed
Moesjawarat itoe roepanja akan
membitjarakan soal Zakat dan Fi-

ah jang diterima olah Kodhi di

osningan, agar dapat diberikan ke

pada siapa jang

. ja,

Lebih

berhak menerima-

landjoet

katanja akan

Doofstommen-Instituut

isteri

ngadjar anak2 jang bisoe dan toeli,
jang dirawat oleh sooaminja itoe.

Betooi

pekerdjaan

sems-Wesselink,

orang

banjak

giatannja

dapat

3 Januari

1940.

Peladjaran dan pendidikan mempoenjal maksoed #oepaia anak-anak
jang bisoe dan toeli itoe dapat hiatas, oceang itoe digosnakan boeat Goap dalam gelanggang masjarakat.
mendirikan
sebosah sekolahan
de Bosat maksoed itoe antara lain me
ngan ssbosah internsat. Sebagai di reka haroes tceroet dalam kepanketahosi osang sedjoemblah £ 50.000 dosan, melihat pertoendjoekan film
itoe adalah pemberian marhoem t. jang pantas boeat mereka, pergikae
K.AR. Bosecha bocat maksoed amel. warosng atau kepesar dengan seo“Njonja De Jonge, jang dahosloa rang diri, berdjalan-djalan, membos
mendjadi Beschormvrouwe perhim- at perdjalansn dengan mergendarsi
pornan itoe seberapa dapat membe sepeda, berenang, pergi ke toneei
ri bantosannja centoek ,,Docfstom- ensk-anas dsb.
Tentos sadja, orang jarg xemberi
men-Instituut itoe, Komoedian njokepsda anak-anak itos
nja Tjarda van Siarkenborgh Sta- peladjaran
mempoenjai
pengetaChouwer gosdi mendjadi Bescherm- diharoesl
vrouwe dan Iastituut itoe telah di hosan ,,vak" jang spesial. Lagi poe

koendjoengi oleh j.m.m. Goebernoer-

la goeroe

Djenderal
tertoes.

kesabaran jang loear biasa. Terlaloe benjaklah oentosk meroelis dirceangan ini tentang tjara pela-

dengan

poeterinja

jang

tenggoro-

mengirim sebocah soerat kepada ba kan dan mata, toean HL, Roelfdan (Kacemj di Koeningan.
rema
moedah
beberapa tahoen me
Kaisu soeka mesoek kampoeng
keloesr kampoeng

Be

t

pendoedoek segala bangsa didalam
Perhimpoenan boeat memberikan
lingkaran kota Teloekbetoeng dan peladjaran kepada anak? jang bisse
|. Uteit anggota para bangsawan itoe Kotasgoeng karena tidak lepas dari dan toeli dan kepada jg tidak baik
| didalam margarasd—iilooar dooga kemoengkizan bahwa dihari kemoe pendengarannja jarg berkeadoedos
| an orang banjak—maka hoskan se dian akan datanglah masanja La m kan di Bandoeng dan jang mengoe
Gikit posia Gjoemlah anggota2 itoe 1 ngraad dibentosk poela di- roses ,.Doofstommen Instituuts dijang tidak pandai membatja dan me sini.
kota terseboet jang terkenal itoe,
Bcekan oentoek ini sadja, tetapi nanti pada tanggal 3 Januari jad.
| noelis, melah masih ada Voorzitter
| dari margaraad itos jang tidak pan soepaja didapatliah pariteit didalam akan merajekan berdirinja 10 th.
Pada tanggal3 Januari 1930, be
dai msmbatja dan msnoslis, artinja soal perwakilan didalam Volksraad
orang menocelis berhoe
tidak pernah mendoedoeki bangkoe ssepaja hilanglah desas desces jang gitoelah
sekolah, sekadar ia didalam djaba- mengatakan bahwa seorang wa boeng dengan ini kepada kita, datannja sebagai margshoofd dan kKildarikring ZuidSums - tang dirosmah resident jang dahos
|

akan menjossoel dibe

Pada

waktose

ini ,,Doofstommen-

Instituut“ di Bandoeng itoe mempoe

njai 46 orang moerid, anak laki?
dan perempoean dari berbagai bang
sa (14 orang bangsa Eropah, 14

njonja Roelf orang bangsa Tionghoa dan 18 orang
perhatian anak Indonesia). 40 Orang dari me
dan oleh karena ke reka tinggal dalam internsat,
menarik

djoega

mengosm

poelkan sedjosmlah oesang modal,
Djika kita masoek ke Lemboer Pa- tetapi perlos sangat badan baharoe
sar di Koeningan, dan sebagian djoe itoe sedapat2nja dipimpin orang jg
ga bahagian Tjipitjoengnja, nampak ahli. Ini haroes berlakos sebaloam
lah dimata hati kita, bahwa keadaan familie Roelfsema pergi poslang ke
solokan-solokan air jang membawa negeri Belanda. Dalam kekoerangan
kotoran amat koarang menjenang-|ini soedah dipenoehi oleh kadatakan kepada kesehatan pendoedoek, ngan direktoer jang sekarang dari
karens
di solokan jang sangat ke nagari Belanda, jaitos tosan DW.

Peladjaran
Instituut itos terdiri
dari: barbitjara, ,,melihat dari moeloet,s membatja, menoelis, menghi

toeng, bahasa Belanda, iimoe bosmi,
bergerak badan |(Zweedeche gymnastiek), dan diksias2 jang tinggi dipeladjarkan posls bshasa Melajoe.
Anak perempoean dalam Internast

itoe

heroes

mempoenjai

djaran jang diberikan dalam Instituut

itoe.

Osntoek

mengetahosi

seloek be-

loek ,,Doofstommen-Instituuts diper
silahkan
mengoendjoengi
badan
amal itoe, jang letaknja di Tjitjendoweg 2 A. Tiap-tiap hari Kemis

(dilooar vacantie), pada

fjam 5 di

berikan kesempatan boeat maksoed
ini, Boeat orang dari losar Bandoeng
jang ingin mengetahosi ,,Doofatommen-Instituut“ itoe, djika perloe se
habis meminta dengan dijalan tele-

pon atau dengan menoelis sepoetjoek
soerat, kadang-kadang soeka ditetapkan

poela djam

jang lain.

beladjar hal-hal jang perloe baginja,
Pada tanggal 3 Januari 1940, gesebagai pekerdjaan tangan jang ba- bagai soedah dikatakan, badan jarg
koerangan air Itoe, soedah mendja Bluemink. Tidak lama kemoedian goes saria perlos (nuttige en fraaie bergoena sangat boeat masjarakat
di sarangnja njamoek, dan kotoran2 instituut itoe ditambah poela oleh handwerken), masak, njoetji dan se itoe, skan merajakan 10 tahoen ber
terpsksa berhenti, dan telah begitoe sesorang gosros jang ahli. Dalam gala jang perloa boecat seorang pe- dirinja. Oleh karena Instituut terse
roepa, sehingga ta' dapat orang men segala hei departement van onder- remposan jang beroemah tangga boet agakoja tidak
mempoenjai
tjioemnjs lama2an. Hal ini kita ter wijs en Esredienst memberikan ban
Anak laki-laki beladjar pekerdja- oeang kas jang koeat, maka disini
paksa toarost bertanja kepada para toeannja.
an jang sesoeai dengan dirinja, sos bolehlah dipinta kepada chslajak
anggota R.R. Apskah toean2 tidak
Sek
djoemblah moeriinja paja mereka dengan raoedah dapat oemosm agar Soedi menjokong pememperhatikan
akan keadaan di lambat laoen mendjadi banjak. Da mentjahari pekerdjaan dikota, misal kerdjaan amal itoe, baik dengan
'kampoeng2, tjobalah periksa, tentos hoeloe ketika Gemeerte Bandoong nja sebagai typiat, typograaf, toe mendjadi anggauta, baik dengan
akan mendjadi perhatian poela hen memberi oeang sedjoemblah £ 50.000 kang mendjahit, toekang membakar memberikan
sokongan
beroepa
daknja.
|
kepada perhimpoenan terssboet di roti dll.”
oeang, | Aneta)

Saad

itoe bersifat ssmsta-mata Volks-

- terseboet
diatas dengan| membentoek Comite Congres
Fonds di Teloekbetoeng—jang berProgramma
jang
Dec.
23—26
tgl.
pada
diadakan
lakang.
Himpoenan|akan
xedoedoekan dipertengahan
digedosng
bertempat
200
.
39 dikota Bandoeng bertempat
di
lan osmocem jang tidak bisa diberi Soedara.
gradatie adalah ia tetap 1im-

BOR

|

S.nen jang telah ia

dilangsoengkan di Bandoeng pada |loe AII tjabang Bandoeng, soedah

ae

—.

Pada malam

plaatseiijk

ban

Tetapi berlainan dengan
raad
yaad jang lain adalah margaraad

ocempama

Pa

centralisatis Watgeving.

sadja

-haroes diadres
ken kepada Secretaris Hooficomite Congres AII Gang H. Moshemad
No. 11/18h Bandoeng.

SA

ambil

Kongres jang ketiga

Y

didjadikan pokok oentoek mem
—
Marga-marga
jang dibentoek kem bisa
perso'alkan hal itoe.
: belkolan Pomarintah didalam tahoen
Karena satos plsatssiijik Fonds—
1928 dan berdasarkan kenada Da-

entar

Ak

Soeara Pers:
Manna

anta sei) session Mai

Dalam

29 Iu.
(3

ke

,,Kereta Api“,

madjallab

bih2 berarti dari pada soeatoe per
wakilan rakjat seporti keadaan sekarang, Inilah

sebabnja

' Sekolah

Pemboskasn kantoor
Mr. Sartono

Moelai

kesimpse-

1 Decemher "39 Mr. Sar-

tono telah mersboska kantoornja
PPST jang terbit paling achir ada lan mosi berboenji: morfskat!
Kedoea bisa dibatja dalam mosi pratijk di Soekaboemi jang bertem
toelisan tcean Mr. Hindromartono
separti dibawah ini:
Setelah

PVPN

saja meninggalkan rapat

di Solo sampai berada lagi

di Djakarta beberapa hari tidak ada

tadi, bahwa tjita-tjita parlament se
djak Vakcentrale pertama didirikan,
jalah Persatoean Perhimposnan Kaoem Bosroeh pada achirth. 1919 te
lah mendjadi tjita2 barisan sarekat-

pat di Lodjiweg 6 B. Adapoen jang

dipssrabi

bosat sehari-harinja jalah

dengan

pemboekaan

ini maka

ken-

sekerdja. Menjatakan hal ini dalam

toor Mr. Amir Sjariffoedin lambat

pertimbangan

diatas.

ada artinja. Arti jang dibatja oleh

laoen akan dihaposa dan
sadja jang di Tjiandjoer.

Mosi

PVPN

saja kira soe-

soeatos mosi

tentos

dah terang bagi mereka jang teliti wakil PPST, dalam meneriraa mosi
membatja dan teliti mengikoeti per tadi tidak lain, 'melainkan dengan
gerakan rakjat Indonesia. Tetapi ke memperingati P.P,K.B. tadi. kita
lihatannja doegaan

ini tidak benar.

Sescodah mosi tersiar dimedan ra
mai, dalam pars kita mendjoempai
kata2, jang boenjinja

bisa "menim-

boelkan persangkaan jang kosrarg
benar. Salah satoe dari kata kata jg
saja maksoed jalah terdapat dalam
wanhadi)

,KAOEM

BOEROEH

DAN GAPISs termoeat dalam

Soea-

ra-Osmoem tg. 26 October jl, ber-

boenji: ,,Gsdelegeerden'”- conferentie

PVPN.

telah memostosskan

mem-

bantos actie Gapi“. Pendapatan saja
ini dibenarkan oleh kenjataen, bah.
wa soedah ada doea saudara, jang

mevanjakan

pada saja, apakah arti

nja mosi PVPN,, apakah kata pers
.membantoes itoe berarti memban

toe dalam segala hal.

Pertanjaan jang soenggoeh soskar didjawab, karena saja sendiri

tidak berani menetapkan arti

jang

tinggal

Penggelapan kota

jang kedoea
memperingatkan pada Goenia losar
Pada 1—2 December Soekaboemi
dan hoero:hnja sendiri, bahwa djoe dan
sskitarnja telah digelapkan.
ga barisan boerceh mempoenjal si Moelai sebeloem magrib Gsbeo tikap dan pemandangan seudiri ten- dak memasang lampoe2 dijslannja
tang tjita-tjita adanja parlement. hanja prapatan jang verting sndiri,
Beginssiverklarirg PPKB., jang bar itos djoega ditoetcep kertas osngoe
sandar
atas ..kefahamaa-bosroehs sampal
ta kelihatan dari oedara.
(terhadap perdj agan dan bantoek- Ini kali memang memoseskan dan
nja masjarakat) tetap melengket menjenangkan
plaatselijks L.B.D.,
pada penjeboetan nama RPKB,!
gelaprja memang hitam betoel sam
Ketiga
dinjatakan
dalam mosi
bahwa PVPN. mengetahoei bahwa
pergerakan
menghendaki
sebseah
parlement. Dengan ini ternjata, bah
wa barisan-sekerdja PVPN. tidak

memboeta-toeli

terhadap keinginan

pergerakan fja'ni: pergarakan poli
tik!) menocedise parlement. Bahwa

djsega aksi GAPI tidsk diloepakan,

pai kita bertoemboek kalau djalan,

tidak seperti dosloe pertama terang

boclan.

Penonton

poen

sepi, tidak

seperti tjargomeh, tjoema tjsranja
hamba wet memperingati pendosdoek main gedor dan tendang pintoe jang kita minta perhatian jang

berwadjib.

dapatlah didoega. Malah boleh di
njatakan, bahwa aksi GAPI mengingatkan
PVPN. oentoek memikir
kan soal pariement.
Tjsema
di-

silang Gemeonte
Sekaboemi
Gsmaente telah berkoempoel di
bhswah wd burgemeester toesan Mr,
Waning. Patost dicoemosmkan disini
soal banosman seorang controleur

Rapat

atas,

kan sebeloemnja. Wethouder Sasmi
ta diminta keterangan tetapi meno
lak dan Gjawaban akan diberikan
pada rapat iang akan datang.
Oaszosl penetapan toelage wethou.
der dengan f50,— inclusisf transportkosten diterima dengan soeara

samping
kenjataan
ini, djangas
se- lah
poela
diloapakan,
bahwa.
bab itoe, djanganlah osraian saja
Keempat mosi PVPN tidak me jang mendapat gerangan hebat dari
dibawah dianggap sebagai “sosatos mosat kata ,,Ga1pi", satos kalipoen fihak IE. V. dan !. K. R. Benceman
" polemik dengan kata kata diper3, Djoega ini tentoe mengandoeng arti! itos semestinja mencenggoe burgejang saja sendiri beloem mangerti
Melihst apa jang saja katakan di meesier baroe tapi sosdah didjalan
dimskaoed oleh beberaps penoslis de

ngan term. ,,membantos“.

Oleh

maksoeinja, tetapi osraian saja ber

maksosd

menerangkan

soal

mendjadi kepala karangan
Mosi PVPN. berikost:

jang

ini.

.Gedelageerdenvergadering da
ri Vakcontrale PVPN,, dimana
hadiir wakil wakil dari.......
ada di Solo pada hari Minggoe

maka

anggapan

,PVPN

mem

bantos aksi Gapi“ dengan arti ,,per
astoefjosan atas adanja parisment
dalam mosi PVPN bisa mengosatkan permintaan Gapi“ tidak salah
Tetapi tidak benar, setidak2aja

tergesa gesa.

djika

mosi

PVPN

di

teri arti ,PVPN berdjoang dibela- boelat. Tentang cesoel perobahan
vervolg-dan
kang Gapi", ,,P VPN akan hersama2 peratosran liboeran
tg. 22 Oct. 1939, mengetahoei
dengan Gapi menoentoet parlements volksscholen Gigemeente Sookaboepergerakan menghendakkan seatau lain lain jang seroepsitce. Hal mi djosga diterima dimana peratoe
boeah parisment ditanah Indojang kelihatannja sepeleh ini perioe ran itos berdjalannja bosat tahoen
nesia, mengetahosi poela, bah
dikatakan, sgar tidak menimboelkan 40 boekan 39, Oasosl pemboebaran
wa kehendak adanja parlsment
gambaran atsu pengharapan jz bisa cursus goeroa desa Gjoega diterima.
itoe telah terdapat pada BeginTentang subsidi wakil Tionghoa
mengetjiwakan,
Beiverklarirng Vakcentrale
jg.
Perbantoean dengan Isi jang ter- toean Thung mengoesoelkan soepaja
psrtama (PPKB. 1920), memoe
tentos, datang dari satos badan ms subsidi restant di bsgi2 antara roe
toeskan moefakat sdanja parnosdjoe pada badan lain. osmpama mah2 sakit ,,Bcedi Asih“ ,,Rido
lement".
ai
dari PVPN ke Gapi, tidak akan bisa Galih dan Sih Huang Ti jarg mana
Pertama boleh dinjstaksn, bahwa terdjadi dangan tiisk ada pembitja diterima oleh rapsi. Tentang sesoel
barisan garekat sekerdisa PVPN, me raan lebih doeloe. seperti antara perobahan
kedoea dari berocting
mang monjetcedjosi dengan soeara hoofdbestuur Perdi dergan Gapi.
1939. tosan Bhemer dari IE V. me
bosiat, djika di Indonesia diadakan
Makin tidak biss terdjadi, kalau nenjekan spakah tidak terlaloe ting
parlement. Persstoedjosan jang soa kita mengingat, bahwa tjorak per- gi djosmlah bagi kereta mail, hal
Gah seharoesnja cieh sabab tisp tiap gerakan
sekarang tidak memberi mana
setelah
ditimbang2
post
anak Indonesia tentoe mangakoei, Kan tanggosngan pada hak dan ke tersebcet gkan didjalankan pada
bahwa zoeaioe parlement jang dipi fahaman boeroeh, ja, tidak membari begrooting 1940 sadja. Toesan SoeIh langsoeng oleh Rakjat, parie- tanggcengan dari ksta dan tindak radiradja meneanjakan soal volksment mana berhak mewadjibkan
pe nja sendiri,
bu'svesting di Tjiaoel dan Dr. Hamerintah bertanggoeng djawab pzApaksh pemandangan ini memboe mami tentang rekest dari pendjoedanja, parlement jang mempoenjai tcehkan perobakan sdalah tergan- ai daging
tentang penoceroenan tahak sepenosh2nja, pariement ini Je- toeng dari apa jg akan kita alami! riefoja, bai mara masih dalam per
timbangan college Burgemeester en

Ww
SOEKABOEMI
Pembantoe

menoelis:

Rapst oemoem Gerindo
Pada

hari Minggos

3 Decamber

jang

laloa tg

Gerindo tjshang Soska

hoemi telah melangsoengban rapat
cCemoemnja hertempat di Madjelis
Osmosm di Tjipellangweg. Perhatian
rakjat memocaskan dan koendjoengan wakil2 perkosmposian, peme

ini berhoshoerg kegadoshan internasional perloelah pertahanan tanah
air kita ini.
Ini hanja dapat kalau rasjat Iadonssia Giberi hak militie ra'jat.

Lsia dari pada militie Gapi manoen-

toet perbaikan economie ra'jat jang
minta bantoean deri ra'jat dan djoega dari pamerintsh. Sjarat2 hidoep

bentang

Gapi

jalah:

senasib

soal

politiek, maka itoe toentcetan badan2 perwakilan, terostama sospaja
Indonesia
mempoenjai
parlement
t, Postnoes dan sesoedah itoe di dalam arti jang sebenar-benarnja.
persilahkan t, Doedoeng kemoska
osntoek mengosraikan
postoesan2
Agenda keempat t. W.kana jang
Congres II dengan pendijang lebar mengosraikan dengan pemboskaan
dengan dibaijakan dari
orgasn par »Pemosda harapen bangsa". Soal
tai jalah Plopor Gerindo. Pada pe- Ini soal lama jang haroces dibanoetospnja ia menjampaikan salam agoenkan atau disadarkan kembali
sedar kepsda rapat.
sebab sedjak soempah psmoeda th
Agerda kedoea soal Indo dibitja- 28 kini ta' kedengaran lagi.

rintah dan pers tak ketinggalan.
Rapat diboeka oleh ketoea tjabang

rakan oleh wakil PB tosan Wikana

Boekan
soal ketoeroenan,
warna
koelit atau bahasa jang mendjadi

oskosran menentoekan kebangsaan,
tetapi nasib jang sama, kehendak
jang sama dan tjita tjita jg sama
itoelah oskosraunja. Soal parasaan,
sosl sentiment jang dikemoekakan
terhadap soal Indo dikoopas sampai

bersih. Setelah spr mempergosnakan perkataan sengsara“ golongan
sengsara, maka PID mengetok ssm

Pembitjara ngospas tjita2 pamoe
da pemosda sekarang jang hanja
muzlek atau picnic belaka dan hal
ini berarti demoralisstie atau penos

uders.

Kg

Masoek di H.IS,

posn tidak dite

rima. Sepandjang pendengaran kita,

litair.

sekarang dikelangan militair tidak
Oleh:

Realist.

EBAGAIMANA
kita mengetahosi, anak anak militair Ambon
dan Manado
aan

soedah

sSekolahnja

ada perbedaan

antara militair Am-

bon atau Menado dengan bangsa
laiv, hanja melihat pengkat dan ke

se

tjakapsnnja, tetapi oentoek anaknja

moerah se

mareka itos
tidak diterima, disebabkan miliieu
berlainan, tetaplapakah tidak akan

mempoenjai

sangat

kali.
Tetapi bagaimana

dengan ansk2

|militair jang bapaknja boekan bang
sa Menado atsu Ambon ?
Telah terdjadi, 'seorang militair
dengan bergadji f 35 lebih msoe ms
masoekkan anakrjadi H.I S, tetapi
ditolak karena peratosran osntcek
mascek di HIS, bocat mereka tidak
memperkenankan.

Betoelkah

Pada hari Minggoe kemaren diba
Isi desa telah diadakan koemposian
desa jang dipimpin oleh tosan A
W. dengan hasil jang bagoas. Dalam pembitisraan itos menandakan,
bahwa t. A.W. sangat mentiita tji
takan akan kemadjoean rskijat Kalidjati pada chossoesaja dsn daerahnja pada osmoemnja Satoe boek

ti menandaskan, bahwa dari soekarnjs penarikan osroenan desa jang

diperoentoskean membiajai pegawai
desanja, maka sekarang akan diberikan lapangan penghasilan jang se
kirsnja akan mentjoskoepi bosat ks

perlosan desa dan pegawainja. Salah satoa dari itoe, maka soedah di
pcetoeskan dan dimospakati akan
memindahkan pasar desa jang
karang
letanja
dioedjoeng

sesoeai Gengan adenja sekolah oenSeperti kita toek anak2 bangsa Ambon dan Me

begitco?

nado dengan pembajaran jang serirngsn-ringannja.
Kita minta isi diperbatikan, se.
bab tak bolehlah sdanja perbedaan
nja berpenghasilan f 35 seboelan, bo dalam kelangan tersebost, dan agak
centosk anak-anak
gi sana diterima djadi moerid menjossahkan
mereka itos.
Maskipoen pembitjaraan begrooDjadinja oendang2 itos tidak menjebostkan anak2
militair,
Meski ting onderwijs tahoen 1940 goedah
poan mereka itos mempoepjai gadji selesai di Volkeraad, dan sepanlebih dari f 35, djika mereka
itoe djsng pengetahosan kita, beloem
boekan bangsa Ambon atau Menado, pernah ada seorarg anggauta Volks
jang mempoenjai sekolah
speciael raad jang menggoegat soal Ini, per
tidak akan diterima di HIS, tetspi loelah wakil! rakrjat memperhatikan
haroes bersekolah disekolah klasil ini.
atau disekolah jang bahasa peranta
Nasibnje,'tak Ci arin 8 masoek di
raannja Melajoe dinegeri
Soenda HIS, berari: osntoek promotiekanatau Djawa.
sen bagi ansknja tentos selamanja
Djadinja dikalangan militair kita tertoetcep.
dapati doea golongan
jang perloe
Kita mengharapkan, soepaja pediperhatikan oleh pemerintah. Me- merentah jcntiarkan hal ini. agar
mang osntoek banges Arakon dan pada tahoan inigdjooga dircending
Menado ada bertalian dengan riwa- kan, Gan pada tg41 Aug. 1940 da.
jat, mentamsilkap, agar anak sanak pat diadakan sekolah speciaal osn
mereka itoedapszt didikan, ta' pan- tosek anak2 militair, selalanja bang
dang gadji, dalam bahasa Belanda. sa Ambon dan Menaio, jang memApakah selamanja mossii begini poenjai Iserplan
sesoeai
dengan
roepsnja. Kita mengetahoei djoega, HIS,-en.
bahwa kebanjskan anak anak mili.
tair djika sosdah besar akan djadi
Inilah jang kita harapkan, sebab
militair djcega.
Terostama
pada doeara Iosaran djooga kita mengewaktos sekarang, mana eisch oen- tahosi, banjak jang minta soepaja
toek naik pangkat dapat berbitjara disdakan
ini, dan sepatoeinja di
dan menoelias dalam bahasa'Belanda, kabocikan oish pemsrentah, sosepa
tentos centoek anak2 militair bang ja achirnja terdapat persamaan da
sa Soenda, Djawa dsb. Jang hanja lam
penghargaan dicorps militair
dapat didikan dari sekolah kelasil jang sangat perloe sekali adanja
tidak skan mentjapsi pangkat lebih itoe.

tinggi.

dahkan

ema

aa

penjioedoek satoa blok jang

Pemboekesn ladang hibit
Ladang bibit provincie di Maos
itoe, pada sebelah kidoelnja. Lssas ssedah
dibceka dengan
dihadiiri
nja tanah masing masing soedih di clash resident. Banjoeamas,
kepala
oskoer, taksiran mindahkan rosmah landhouwvooriich:ingsdiarst Semaroemah soadah direnijang dan ba- rang, boepsti Tjilatjap dan banjak
njak pohon pohon djsega soedah di lagi ambtenasr2 BB. dan provincie.
Ledarg itoe diberi nama Margohitoeng. Pendek kata tinggal bajar
reijo. Bosat dasrah tersebost peker
dan, .. pergi kamoa!
Tentos sadja diantara mereka Gisan irrigatis Kroja mendapat ke
baniak jang berkebsratan,
tatapi pantingan ekonomi jang besar. Dajs mace apa lagi. Dalam taksiran lam pemboekaan itoe landbcuwoonkami ada kl. 50 roemah jang haroes sulent €. Ir. Mulder dan bospsti
Tjiiatjap membikin pidato.
pindah,

terletak bardekatan dengan

Selamat

tangsi

pindah dan bsrhati-heti

memindahkan

roemahnja,

soepais

Harga

birang

Sa
AA

KEDOE

SELATAN.

Inilah satoe sendjata bagi tosan2
toko jang sebatoecinja mamoesingkan kepala bagi si .,pembeli“ jang
kebanjakan bangsa kita tidak tahoe
ceroesan berapa inkoopnja satos2aja

barang, dari itoe kita mosdah pertjaja
sadja, djika harga barang
naiknja teroes-mensroes melontjat.
Terlehih @jika tosan toko soedah

bilang : Harga

teroes!

Boekos

jang

tadinja

dipakai oleh wakil Parindra jang
njamboet dengan gembira initist ef

Ssbeloem tanggal 15 Decsmber
La.d., di Koetoardjb akan terbit soe
rat kabar minggosan dengan nama
“Mimbar.Osmosm', bahasa Indone
sia. Pimpinan redac!is dikemoadikan
oleh toesn A. Soejoedi.
Fabriek

goela di Prembo:n

Berosiang oelang pernah diwart4

bih diaoeh kini Gspat kita wartakan, bahwa besok pada boslan Janu-

ga barang Iain'nja!

aril

Djawa Tengah

menggiling tekoe, lehos mana kiri
man dari Jogjaksrta, sedangkan me
nanamnja tehce
sendiri didaerah
Pramboen,
jani
besok
moelai
boelan Juli 1940.
Perlos dikabarkan, bahwa djoem
lahnja orang jang melamar
pekerdjaan psda dewasa ini amatlah ba
njaknja.
-

diboschwezen

ditempat 'itoe dipstjat dari djabatannja oleh opperhoutvester Poer-

wodadi.

Seorang

taman

bakerdija

mentri S dipetjat pogla.
Pemeriksaan soedah selesai.
Kedoea orang pegawai itos akar

ditoentoet.

TJILATJAP
Kepala rampok tortengkap
Hari Rebo 6
Dzcamber 1939 Hadji Osmar, seorang pemimpin ram-

pok jang terkenal dibilsngan Tjilatjap, soadah dapat ditangkap didesa
Karanggjati Djenar.

Hadji Osmar ini berasai dari ds

sa Djatidjadiar (Gombong), baroe
Satoe Blok haroes pindah
sadja kelocear dari pendjara, dimaas
Perkabaran jang moslanja dikira dia djalankan hoekoeman 4 tahcen
Gerindo menghadapi Gapi. Kedoea
agak tenang moelai dengan riwajat tosan Soewardi menanjakan tentang tjoema sosatoe pertanjaan, maka oleh karena memboeat ocang palpergerakan sampai pendirian ben- Indo jang laloe didjawab oleh wa- sekarang terboekti kedjadian dengan zoo.
teng Gapi. Kita haroes pertahankan kil P.B. sampai poess. Djam 12 ra- adanja perloeasan militer. Bosat
Sokarang Hadji Osmar dibawa ke
benteng nasional dan pada waktos pat ditostoep dengan selamat,
mentjoekoepi maka haroes memin- Poerworedjo,

Sa

“Mimabar-Oemoem

2'/, kan tentang akan boskanja fabrlek
goela di Premboen (Kehosmen). Le

sen seoksrang 4 sen. Tentos sadja
oleh snak2
sekolah harga itos sangat terasanja. Beloem dengan har-

ge- GETAS.
deKekoesoetan

Sstoe pekerdjaan jang sangat lam

Weekb'ad

barang naik! Perang

toslis

S, menoelis:

naik!

ss akan dipindah ketempat pekaBerhoeboeng dangan kekossoetan
rangan toean Barien dan Rd. Wika diboschwezaen di Gstas, maka mantri
ra jang letaknja ada ditengah te- S. pengosross 'kajos gosbernemen

Ke MMbbis AA

Osmpamanja mendirikan freboeah
Bpecislle gchoci osntoek anak-anak
militair bangsa Soonda dan Djawa

A.

Corr, menosiis:
Pasar desa akan pindah tempat

sat

dapat diichtiarkan, soepaja mereka

disega dapat didikan jang sempoerna sesceai dengan snak anak kawan
nja jang lain ?
:

mengetahoei
menoeroet cendang2
oentoek memasoskkan anak di HIA.
sebagai standenschool, jaitse kacem
ambtenaar jang sekoerang koering

KALIDJATI

bat dikerdjakan, tetapi sebentar Is
pai dosa kali. Pendek kats soal ye batas dibawah pandji Gerindo. Po- gi akan terboekti dengan adanja pe
ranakan ini dioempamakan tamos koknja soal pemoeda ini ialah me- nerarngan Ustrik di Kalidjati. Seka
jang haroes toendosk pada tosan nerosskan pekerdjasn jang toca dan rang pohon jarg ada dipinggir dja|
roemah, djikalau nakal ditendang. tjara2nja terserah, baik baroepa ma lan jang akan melintang kawat lis
djoega bosat bangsa sendiri.
drasah paivinderij macepoen bari- trik soedah moelai ditebang dengan
Agenda ketiga soal Gapi dibitja- gan pemoeda.
diberi keroegian kepada orang jang
rakan oleh t. Asmara Hadi. Sebemasing masing berhak. Roepa2nja
Kemoedian diadakan kesempatan Kalidjati pada kemoedian akan men
loemnja ia mosiai PID memperingati, kelau ada ketokan lagi maka berbitjara atau bertanja jang ialoe Gjadi ,atadjes.
ketokan itoe dianggap jang kotiga
dan ja akan ts' diperkenankan tarces berbitjara. Pembitjara dari itoe

mi:-

bisa berdiri lagi!

—i

rosnan ijiws psmoeda2 kita. Ditjela ngah desa. Harga djoasi beli tanah
keras2 pemoada2 sekarang dan ada Itog soedah mendapat ketjotjokan
lah kewadjiban sitosa oentoek me- hingga dengan segera tentoe akan
PE ALA
njadarkan kembali dengan djiwa dan dikerdjakan.
raga. Barisan pemoeda Gsrindo bos
Pererangn listrik
kan concurrentie pada psrkosmp9s
lan pemoeda dan bergerak dalam

anak

tocan Soediro jang baroe datarg kolah serdiri jang Iserplannja zs- sangat dibedakan.
dari Soerahaja. Menoeroet berita ma dengan HL.S., dan pembajaran
Boleh djadi di HIS.

pada saja sosatoe maksoed osntoek

mengoeraikan sosl sebagai tersekost

oentoek

1940, itoe fabrisk akan

moelai

Gapi
Oieh Parindra tjabang Keboemen,
besok pada tanggal 17 December
jad. hendak melangrosngkan rapat
cersoera, Jalah toeroet memperkoeat
moment sctie Gspi coentoek mencen
toet Rarioment.

Dapat

diwartakan,

hendak

herhitjara

bahwa

dalam

jang

moment

sctia tsh, adalah toean A. Snajoedi.
Djoega di Koetowinangoen terda
ngar warts, bahwa disana akan di
adakan poela moment actis Gapi.
Hapjalah di Koetoardjo, maskiposn soedah ada tjabang PII, akan
tetapi beloem tordergar akan me-

ngambilaja sikap. Adapoen

ig men

djadi

ketera-

sebabnja

menocerost

ngan karena mereka tidak (beloem?)
menerima perintah dari Pengoeroos

Besar

Des

BAE

PII

ba

di Mataram.

ara

an

Se bek

Melihat

POP

doedoekan

PA

Kenai

diri.

Pasar

EMBOJAN
hampir

kita

sekarang.

rata2, pertjaja

kekosatan diri sendiri. .
Menoercet paham hang

kepada

Bedjat,

Goela

pasir:

per karoeng

Tepoeng

terigos: tjap

Ko

dok f 2.—, Koeda merah, Boaroeng
kaleng dan Harrisson £ 1.85 dar
dirirja sendiri, moesti tace il- lain lain tjap dari £ 1.75 sampai

ti kenal sama dirinia sendiri, sama

isi
mos dan kekoestan

diri.

B:gitoe djoega satos bangsa, mi
. saloja bangsa

Bang

Indonesia.

Bejat

f 1.80 per bantal.
Minjak kelapa: per blik dari

Bls

soeka rada2 terpe-

kg

1 Ya:

bruto

dari f 1.80 sampai

randjat
kalau dengar: pertjsjalah
Bawang merah: Toaliap f9,
sama diri sendiri, tapi zonder di Tiongtoa f8— dan Tiongliap
f7.50
goeroe kenal diri sendiri,
per 1(0 kg.
Remimpin?' misalnjs ms3oe andelin
Katjang tanah: Bogor-Che-

kekosatan ilmoe, kajakinan bangsa,

tapi masih banjak jang kaga' tahoe.... isi dada-kejakinan bangsa,

ribon per 100 kg, f 1030.
Emping

menind

jo:Labosan
kaga' tahos keboetoehan bangsa. No.1 f 290—, No. 2f25
—: Tjilegon
Disangka bangsa kita tjosman koe- No1f 28—, No2 f 94.—

rang doswit.
Bangsa itos ditoentoen, tapi jang

ncentoen sendiri kadang? nggaktahoe 'is! sebangsa itoe, kepertjajaan
bangsa, jaitoe agamaenja.

Maksoednja baik, tsepi.... kaGang2 seroaannja, adjakannja ber-

lainan sama sgama jang dipeloek
bangsa itos.
Jang begitos itoe mencerost pa-

ham

bang Bedjat: ,,/jang noentoen

kaga' kenal sama jang ditoentoen.
Karena sipsmimpin itos termasoek

ra'jat, berarti nggak kenal diri sendiri.
Oabekeni maakt onbemind, kata
pepatah.

Dus...nggak

kenal diri

artinja...? ,..kaga'

sendiri,

tjinta diri sen

diri ? ?
Kalsu nggak tiinta,. astaga...

per 100
kg. netto.
Kentang:
per 100 kg. darif 6 75
sampai f 7.75.
Damar: A-E Pontlanak f26.—,

Sumatra

f 27.—

per 100 kg bruto

berikoet peti pendjosal.

Copra:

melihat

kwaliteit dari

f 640 sampai f 6.70 per 100 kg.
Katjang

kedelae: Mata hitam

Djember franco wagon Djemter Mri

April f 5,02 'pendjosal

dan

Doenia

da

ri 102 kg terima digoedang pendioe
|
al f 1120.

kalau
bang Badjat maos pertjaia
sama diri sendiri, Isbih doeloe moes

Pergolakan

Pembantoe menoelia:

Betawi

Pasoe-

roean-Probolinggo terima Veem Ap
ril-Msi f 5.18 per 100kg. pendjosal

Tapioca meel: Kwalitsit Maefium boest roepa roepa 'merk dari
f 695 sampai f 7,35: AA £775 per
100 kg. pendioesl.

Pada

Gjoetkan

dan

Minggoe

jl. Persib tslah

competitienja

tanah

lapang.

tan gerce,

UG

. .. itoe masih

ng

litjinnja

aih

Doenla pertenoenan

Daerah Kostoardjo jang populsir

Gengan ia poenja peroesahaan tenoen, pada dewasa isi nampak ke
moendoerannja: pala mana berhoe
bosng dengan keadasn pasar amat

soenji.

Adanja

:

pasar soanji itos, karana

sebagaimana dikatahosi, hahwasanja
didaerah Kedoe-Selatan pada'dewasa

f 10—:
f 10.25,

pembeli,

ini hari Dec—Jan,
lebih djaoeh
mapendjoesi

£

1050

poetih Muntok:

pan aaan

kaii- | mereks

dan ta'ada
poen jang

menjamboet

jang

sangat

kepindahan

membandjir,

ama

oleh Worosjiloff sendiri
Jaboedi jang sedang berkelisran di
Baros sadja boelan jang keampat | negeri2 jang sedang berper
ang itoe,

sportief,|Moelai

masoe

oesoel persstosan
k, kandidaat soedah
satoe dan lain ingin menggoeling- bertambah lagi.
kian mendjalar, ki ' Zioniame orang jang sebanjak itos
kan lawannja. Teroetama Molto di an meloca3, entah berapa poela ba dipohonkan
kepada
pemerantah

masa

tahoen

)

jang laloe

jang

kampi-

oen, psen kalau bisa ini tahoen ber ngan ini diteroeskan.
daja akan mereboet Jagi. Dalam
pertandingan ini ternjata Molto jg.
Dengan aksi Baroeang Marah itoe,
lebih berhasil, hingga berachirnja keadaan internasional tambah soelit
pertandingan stand ada 2—4 oen- dan koesostnja, penjakitnja makin

toek kemenangannja Molto.
Hari kedoea jg bertanding Soendal

Versus OpiIl. Hawa osdara walau
poen kelihatan lebih bsik dari kema
ren, tetapi gerimisnja tjoekoep mem

bikin basahnja bola, Dalam pertan
dingan ini pada oomoemnja Soenda

Samenspeinja
ada kelihatan lebih
rapi, tetapi sajangnja barisan bela
kang koerang samensnslnja hingga
dalam
setengah pertandingan per

tama goedah

bisa kemasoekan tiga

kali, sekali szdja beloem dspat mem

balas, sedang pihak Opi jang dapat
selaloe bisa menggetarkan djaring
mossoehnja,
jalah
doorbraknja.
Dalam pertandingan ini kelihatan
spannend sekali, karena Soenda dalam lijst compstitie ada No 3, sedang

.|Opi ada No

2, djadilagin naik dera

Beberapa kali serangan Socnia sa
|ngat membshajakan moesoehnja, te

njs, dan path Keno. AA

fob| pertahan

mem-

tengnja melangga

mana

atas

njaknja kandidaat jang sedang me | Inggeris soepaja di angkoct
noenggoe mangsanja bila pepara- Palestina sadja.

bartoerost

toeroat bisa mereboet titel

Jan.—Mrt. f 1025 pembeli, f£ 1050|tapi backatel Opi tjoskcep
pendjocal dan Mrt. sendiri f 10,50|tabankan bentengnja, sekali memper
nom. Ek. Batavia Dec. f 1075 pen | penggerebekan Opi berhasil tempo
djosal. Londen noteerirg New York | mendekati benteng Soenda, dandjoega
PsiSport 410 pembeli, paik 2 dan Jan |iala dapat menjingkirkan pslosros
f 414,— pembeli naik 3.
Sekali lagi Opi meng gerebek lawan

Lada

dalam

Fuehrer
itoe,
pemerentahan

dikepalai

keliha

Lada hitam Lampoeng: e |djat lebih atas, sedang lainnja
masa moesti bertjerai talsg tigasa en
lagi
kemaren djadi Dec —Jar, Ta
kake Mapala lawannja
ma diri sendiri! ?!
pi
,75 dan belakangan f 10— Jan
|ja mere 2
Gjoega rang jang
—Mrt. dan Mrt. endiri masing2 (lebih tinggi. Gapat
BANG BEDJAT.
djadi
djadi

tinggal

Hitler dan jang sehalosan

appa.
mat ...Allahoea'alam... karena ia di|ketjoeali Palestins.., kini katanja
"
rintik
?2 selalos sering dari ampat pendjoeroe dan |soedah ada 25 riboe dari bangsa

Pertandingan

AA

atau tidak ja Mapan tang, aroes na

b

Singgslang gen
sajangnja hoedjan
Mapan

bali, ini di sebabkan banjaknja kaoem
pelarian bangsa Jahoedi dari

Fipland sedang menghadapi aroes dengan
jang hebat dan deras sekali, pandai | zosatos

bertempat

rt

toercen,

Jahoedi akan mendjadi hangat kem

negeri2

2

melan-

tarah lapang Tegallega, Bd».
Hari

doenia Islam

Oleh: Bafagih,

hari Sabtos

dan 3 Dec

ada di Parijs dan beloem djoega men
dapat ketentoesn dalam ossoel2nja,
maka teranglah soedah, sampsi di
mana ke soelitannja dan nasibrja ps
merentah Ismet Inunu itos.
Di samping itos gekaliannja sosi

Peristiwa seminggoe

Persib

Ini, pada

hal Doetsnja jang di kepalai oleh
General Orbey jang kini masih ber

&

Voetbal

tambahnja soelitnja ke-

Toerki dewasa

berbahaja, dan obat goena semboeh
nja, ta" ada seorang Doktar poen

jang berani mentjoba2 dengan sabs
nar2nja oentoek mangobatinja, ke-

tjosali djika ade terselip maslahat

Di
tadi,

ke...,

terima atau tidaknja oesoel
itoe beloem dapat kita pasti-

kan, tapi sampai kini pemindahan
kaoem Jahoedi katanja masih teroes
berdjalan
saban boelan.. jah! ke

Palestina...

hatikan

akan

dan

dengan

memper

ini soedah tentoe Bassorang

dapat

kan ?

mengira

sendiri boe-

Tiap2 negeri tambah mempersiap

dan kepentingan bagi dirinja , .
bagi
Dokter
pendeknja
penjakit
international soedah ta' ada... ,

kan, tambah memperkoeatkan pem
belasn,., Italie seperti kita katakan
pada
minggoe jang silam, hahwa
pada soeatos wakice dia akan meMaka djika kita memperhatikan ngantjam doenia poels,
kini sosdah
gerakan tentara
dari Roes kini, moelai,
ketjoesii
peng
gkoetan
dengan
tjara besar besaran itoe, bangsa Italie ke Lybia dangan
ber
soenggoeh ada gangat mengchawa |tsrang2an, japosn
kini menjokong
tirkan bagi negeri2 jang bertetang |Finland itoe dengan pesa
wat? ter
ga dan b:rdekatan dengannja, ter bangnja,goena mengham
bat langkah
ostama sekali Toerkia jang sangat nja si Berosang Merah..,
roepa
rapat dan sampai ini hari antara | dcea aliran ini.. ja'ni Fascisme nja
dan
kedoea pemerentah itos, persetoe- | Koeminisme.. ada sangat bertentsdjoean beloem di dapat, walaupoen (ngan, doea Gosanja
handak menga
per-benirockan beloem terdjadi..., lahkan, dan doesa2nja
sama koeat,
soedah sampai waktoenja bagi Toer dan
jsng njata dosa2nja sedang
ki osntoek
djangan berajal2 lagi bereboetan pengaroeh.., seda
ng ber
dalam
memperkosatkan negerirja | konkirensi...
enga
2, teristime
Italie henda
adi tocan di
Dana
mekah
HOOKwatasnja ja'ni Balikan, Roesikan mendj
wa sekali
di tapal
hendak mendjadi
di Armanie, karena ada doea dja- madjikan di Ostara...
dan Firland
lan jang

terboeka bagi Roselan cen

toek

memoekoel

oet,

dan

djalan

|roepanja

akan

Gidjadikan

gelsng-

Toerkia, djalan Is gang bentrokan sntara kedoea tena-

darat,

dari itoe|ga

baik Isoetan maucepoen daratan ha
roses diperlengkapkan sedemikian
roepa, goena menjetop serangan
moesoeh
dari tiap tiap djalanan |
jang moengkin....
-... Benar kita perijaja tentang

itoe,

Finland

akan

didjadikan

|seperti Spanjol Isjaknja.
Inggeris moesti memboeat langkah
barce, keadaannja tambah mendjadi
djadi soelitnja, ia menghadapi banjak so'al-so'ai jang sangat kalost
|Gi Indis, di Palestina, dan di Timosr

Pangkal Pimmai Dec. f 21.90 pam-| #0etoem, kesemp
kekocata tentara Toerki dan keper Djaoeh..., ia beloam begitoe jakin
Ini ata
Gigosnan
kas Wiraannjan serdados2nja,
beli, f 22.25 pendjoeal per
100 kg oleh pahak Opi,

tapi sendja | bahwa pemerintah Islam akan berta das alat zaman modern ini dja- diri disamping dengan toclo
es ichlas
tjekliz.
rang ada tandingannja, keadaan se seperti diperang jang zepe
rampat
Sedengkan nasibnja doenia batik
KoffieRobustaLampoeng:|dapat kemenangan itoe pehak Opi karang mermbosktikan kepada kita abad dahoslce, karena hasi) politikpoea tidak berbeda.
bahwa disamping sendjata rochani |nja...
15pCt. ek. Telok Dec-Jan. f£ 10.— ban
enda Sena keladi EN moesti
Moengkin dalam boelan Jang men
kerdiri
beli, £ 10.25
lengkap
sendjata
Dari itos ia moesti membosdjoek
nja
Soenda
ip
etas membajar
datang sda harapan mendapat padjasmani .... dan kini pera ae:
zg.
mere
ka sedapat2nja, dan kini ada
sar jang ramai sebagai sedia kala
menghasoet Rosslan tersiar berita bahwasedikit wsktoe
ta permaingn jang kebceros nafsoe man sangat
Citroneila olie: A-contract|soeker dapatnja hasil, sebaliknja oentoek menjerbos ke dierah Toer- lagi Amir Abdullah dari Trans Yorkia itoe, moengkin ini goena mena- dani akan melakoekan tourn
Moetasi
kemaren djadi Dec. £ 1 40 dan Jan- niaga
ee ke
Lau an Ka Sa
Met. £ 133, :
:
ngat
dimana tempat lawan jang le koet2kan fihak pemerintah Ankara, liling negeri negeri Islam di Timosr
Dienst v/h Borchwezen
agar djsngan terlalos tjondrong ke dekat..., berita jang Sema
h Yap
f 142'/, Mana
djadi
kemoedian
masihManpembel
tjam ini
i, mah, disitoe nampak busilnja jang pada pemerint
Diangkai oento»k ssmentara men pendjocal f 145
ah di London dan Palada sangat menarik perhatian kita,
dan Jan.-Dec. 409 memoeaskan. Demikian hingga pau
Gjabat boschopz'chter pada Diensi
rijs, karena berdirinja Toerkis di' karena osmoem telah mengetah
za Opi dapat menggetarkan
£ 135 nom per kg.
osi
djsla
v/h Bosehwessn, t.R M. Soetjipto,
lawannja hingga 3 kali, dan Paila- samping demokrasi sedikit banjak- tentang politiknja
Amir tersebost
sekarang sdspirant,-boschopz'chter
nja ada mempengaroehkan soelitnja jang pro Inggeris, dan keper
Karet:
Dec.
kemaren
giannja
Gjadi la selaloe menangkep angin.
centcek sementars waktos.
Sheets 35'/,5 ini hari Dec, Shests
Sahabis pauzs kepsr Sosnda keli keadaan bagi Djerman, jah! moeng dalam masa jang
sepelik ini ada
Toean Iadi Hardi, adspirant-boch 35'/2 Crepe 36!, ctm
itos jang dimaksoeikan, tapi mentjoerigakan ,.. dalam hemat
per '/, kg pem hatan diganti, rospanja keper jang kin
oopzichter, dipetjat
mosngkin
poela pers Djerman meng rang tentoe mengatakan, bahwa
dari djsbatanpertama smat tjapsinja. Dalam ka
ke
nja jang sebab sebebnja akan dibe
bakan kedoea ini semangat tetap harap meloecasnja medan peparang- pergian jaitoe ada apa2nja.. .ApsFi tahoekan kemosdian hari.
an, jang soodah tentoe akan me kah hendak mendjadi
berkobar, tetapi Ginihak
Laurence keSoenda nambah
Diengkat disrst tetap t. Kocena
siboeknja Inggeris—Peran- doea |?)
ada lebih giatnja, hingga beberapa
Praiwirohardjo, boschopzichter.
Wait and see...!
kali bisa mergosroeng Iswannia, te- tjis dalam mengatoer langkahnja.
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sihamdoelillah, .. . dengan kehendak Toshan Jang Maha Koeasa,...

kita, marilah kita laloekan dari da- Gapatlah kita bertemos poela....«
lam pikiran dan ingatan kita deNji Mintarsih dan Siti Djoebaedah
ngan hati jang tenang, marilah kita masoek dari pintos belakang. Wakhadapi penghidoepan kita jang ba- tos dilihat mereka itoe Salim ada
roe, dan anggaplah.... antara kita didalam, ' mereka
itos terkedjoet,
itoe tidak ada kedjadian apa2....
tetapi tidak diperlihatkannja kehe-
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»Ach tidak", sahoetnja, ,,djoestros
»Tresna, ..., ach....“ anak itos kami menantikan kau dan Mintardipangkos oleh Salim laloe didoe- sib, ... mari doedoek, .... kita
»Perassankoe kepadamos seka- doskkan diatas pangkossnnja. Salim ngobrol“,
rang,... ach Lim, bsiklah kita mem tidak dapat menahan air matanja.
»Soedah lama Lim ?“ tanja Siti
bitjarakan hal jang lain sadja,,.., Iapoen menangis.
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jang menimpa dirikoe itoe, tidaklah da iboenja. Is dipeloek dan ditiicam dengan agak kemaloce-maloean.
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