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Itoelah sari maksoed toedjoeGoena mentjanasional.
adakalanja
itoe,
' pai maksoed demikian

| an gerakan

menjoesoen dan ada kalanja

haroes

Menjoesoen
poela haroes merombak.
“barang jang tidak atau beloem ada dan

barang jang ada akan teta-

merombak

| “pi tidak kita setoedjoei. Boeat kedoeadoeanja (menjoesoen dan merombak)
diboetoehii organisasi jang mempoenjai

organen -(alat-alat) lengkap dan tjoeIni memboetoehi perongkosan
koep.

Dari itoe kita haroes

sedikit.

tidak

“memboeka sedjarah baroe dalam tjaranja kita mengabdikan diri pada genasional menoedjoe perbaikan
rakan
bangsa dan tanah air.
kedoedoekan

Jang haroes didjadikan oekoeran boekan lagi soeara gemoeroeh dalam ra-

pat-rapat (baik tertoetoep
maoepoen
dalam
rapat oemoem dan openlucht)
sahadja akan tetapi djoega dan teroetama tjara hidoep kita sehari-harinja:

Dengan

adanja aksi Indonesia ber-

parlerment dan Kongres Rakjat Indonesia jang akan datang ini, kita haroes
mentjiptakan tjara hidoep baroe, jang
. dalam garis-garis besarnja dapat kita
loekiskan seperti berikoet:
haroes
Tiap-tiap - anak-Indonesia
memaksakan diri oentoek memisahkan
cebagian dari penghasilannja
goena
biaja organisasi gerakan nasional, sesoeai
dengan
kemampoean masing-

riasing.

yan

Ke

Kita haroes insjaf, bahwa kemadjoean jang ditjapai oleh seseorang atau
segpolongan (kaoem
pegawai, saudagar, kaoem
politik dsb-nja misalnja)
pada hakekatnja boekan boeah oesaha
sendiri-sendiri akan tetapi boeah- oe-saha gerakan
kebangsaan.
Kita peringatkan misalnja- gerakan Indonesia| neering jang menghasilkan bertambahinia tenaga - Indonesia jang bekerdja
|
pada negeri dan bagian-bagiannja se| perti regentschap, gemeente dan provinsi.
Golongan terseboet pada
oe“ moemnja - soekar dapat menijampoeri

gerakan politik dengan actief. Soenggoehpoen demikian, bagi mereka itoe
-masih terboeka djalan oentoek menjokong gerakan nasional sesoeai dengan

ik

—

kedoedoekan

dan kemampoeannja,

ja-

itoe beroepa

pemberian

oe-

bantoean

“ang jang tetap tiap-tiap boelannja. Ba6

mereka

haroes

mendjadi

hoetang-

oedi (eere-schuld)
kepada gerakan
' kebangsaan, jang haroes diloenasi de“ngan

tjara penjitjilan

Kita ketahoei, bahwa banjak kaoem
pegawai jang berlakoe demikian, bah-

|

sebagian

“kan

besar

memang

“gerakan

kaoem

dari

per-

terdiri atas kaoem

negeri dan bagian-bagiannja.

pegawai
kita
Tetapi

ketahoei djoega, bahwa
lebih banjak kaoem pegawai tinggirendah jang memboeta-toeli pada ge-

—..

rakan nasional. Hidoep dan programa
sehari-harinja hanja makan
“mereka
enak, tidoer njenjak, naik pangkat, na-

ik gadji, dsb.-nja sedang terhadap ge-

| rakan nasional

kan

|
Ao

mereka

itoe memakai

masa bodoh, bahkan perse-

Yan dengan gerakan nasional!

Djoega

pada kaoem partikelir didapati tjatjad

“demikian itoe, teroetama pada kaoem
- saudagar dan doenia peroesahaan. Dengan tjara demikian, maka masjarakat

disini dalam garis-garis besarnja

3 bagi atas doea golongan.

ter-

A. Mereka jang hidoep senang
dalam artian tidak ambil perdoeli pa
da gerakan.
— B. Mereka jang hidoep soesah da

—. lam artian menjerboekan diri dalam

gerakan.
aa
Terhadap golongan A itoe tidak a

da Boven Digoel.

Dari itoe bisa hi-

doep

teroes, walaupoen tidak disoe-

kan.

Beda dengan kedoedoekan go-

| kai, bahkan dibentji oleh doenia gera
'longan

sa

B, jang tiap-tiap waktoe

bi-

menghadapi bahaja besar-ketjil,

berat-ringan,

daan.

tergantoeng

Djoemlah

tenaga

pada kea-

Indonesia

(lelaki-perempoean) jang soedah men
“Gdjadi korban pergerakan semendjak

orang soedah merasa

poeas

dan
senang dengan aksi Indonesia
berparlement, jang sebetoelnja tidak
berbedaan djaoeh dengan toentoetan
dominion-status terseboet.
gerakan

ini moendoer?

nasional

di

Ja dan ti-

dak.

boekan berapi-api.

ada

dalam

Tidak,

bilamana aksi parlement dan K. R. I.
itoe memboeka sedjarah baroe jang
menghasilkan penghidoepan baroe da
ri mereka jang sehari-hari diseboetkan kaoem parlementer jaitoe mereka jang menjoekai doedoek dalam
raad-raad dan masoek dalam dienst
negeri. Dalam bekerdja dan berdjoe
ang ia tidak boleh kalah dengan mereka jang tidak menjoekai raad-raad
dan pekerdjaan pada negeri.
Pemimpin
seperti Ir. Soekarno,
Moh. Hatta dsb.-nja mengorbankan.
segala-galanja oentoek gerakan nasio
nal. Demikian djoega sebagian dari
pengikoet-pengikoetnja.
Dari
para
pemimpin jang sekarang dengan pengikoet-pengikoetnja soedah barang
tentoe kita tidak dapat meminta pengorbanan sematjam itoe. Soenggoeh
poen demikian kita tidak boleh menoe
toep mata pada kemoengkinan, bahwa pemimpin jang hari ini ,,naik mobil” besok akan terpaksa ,,djalan kaki”. Dari itoe djoestroe K. R. I. beloem diboeka, kita merasa perloe dan
wadjib menjadjikan adjakan dan se
roean:
marilah kita dengan adanja
K. R.I. jang akan datang ini memboeka sedjarah baroe dalam penghidoepan kita sehari-harinja.

keselamatan.

2 Kapal

Den
Dari
berhasil

am

Djerman

di tenggelamkan

Haag, Revo fANP)
pehak Perantjis
dikabarkan,
menenggelamkan

Jikabarkan ada

12

pesawat

“Oesaha

Berau, Revo
mengadakan

2 kapal

ze'am

bahwa

geallieerden

Djerman.

Dari

Finland jang ditembak

pehak

telah
Rcesian

roentoeh.

—000—

LC

Keloearga Poetera Mahkota
Den

bahwa

tan serooaanja kepaia sslosroeh dosnia. Titah
zan digeredja RE seloaroah dcenis.

Himmler
cahasia

Rebo

Djerman,

sampai

(H.vas).

Ma'omit

kini

Peperangan

telah

akan

Kerstmis

mengacjoe

akan

dibatja

3

banua

sampai

pemimpin

dari

gisini.

dilaoetan meloeas

-

sec-

mata kita,

tjahaja

lebih

dan

kosat

ketjintaan

lagi

Beri Baoinda Maharadja
Wilhelmina

Ge-

Aliah

ogan keadaan didoenia jang njata.
Makin memoentjak kesoekarsn2 dan
pertamvah petang keadaan didepan
sorot

Chrisius

itos
kevetangan
jang menemboas
dari
Mska
kita.
sentoek mentjapal
itos dengan penoch kegembiraan sa
ini keja menjampaikan oetjspan
pada rakjat didalam waktoe advent.

Di'oedj-ekan kepada pembe

jaan negeri.
kali coetjapan ditoedjoe
Pertama
kan kepada pembela pembela nege
ji kita disemoea bagian dari kera
ijaan. Kepada semosanja jang me
pendjagsan dipesiair. Ke
lakoskan
anak anak kapal dari kapal
pada
xapal perang jang akan melakos
kan pendjagsaan didaerah laoet ki

rangi kewad
jal pengoetaraan

rasa

tentang

ditorpe-

kru'ser

,,B u.cher«

Makloemat

Djerman

Beriin

tang diri berada dalam oedjian jang
bezat.
ini, haSedjak dcenia berpostar
begitoe
perbedasn
ada
pernah
loem
Gjandji2

ditorpedo.

Rebo

de-

keroesakan be-

(Tr.-Oceen). Mak

tsemat
dari opperbevalhebber tentara Djerman mengabarkan: Deta
:bemeni2 penjeliditan telah berha
41 meremboes stelling2 morsoeh di
erbagai medan perang. Banjak ka
cm tawanan dikembalikan. Seksli
cen keadaan sangat djeleknja, te
api kekosasaan orcara
Djerman
seneroeskan penerbangan penjelidi
tannja terhadas kapal kapal moesoeh di Laoetan oetara.

jeng biara, maka
Islam wakios
skan iebih kiranja arti itos dalam
keadaan jarg sekarang. Dimana ki

antara

»Bluechers

ngan mendapat
sar,

kan dari Betiehem.
Djka keadaan demikian terdjsdi

ijaoeh

penting.

membenarkan

kita berada diatas

a sebagai rakjat dan sebagai

berita

donja

Mertioe dari Betishem
Beroslang-oslang, Gjika kits mematau berpikir tentang
bitjarskan
titah Kersimis, meka ketika itoe
kita sendiri dan posis diatasrja kehidoepan seberi-hari: kita nsmpaknja dipindahkan gsri-'ainar-kema-j
oesisan dalam ncer jang dipantjar

Ta.
2

Zuerich, Rebo (Ruter).
Korespondes dari ,,N u- ZuerCher Zutuag“ di Beriin mengabarkan, bahwa kalangan Berlin

polisi

Pedato Ratoe Wiihelmina
Den Haag, Kemis (ANz)
Hari ini Seri Ratoe WuiheImina
telah berpedato jang ditoedjoekan
kepada rakjatnja, sebagai berikoet:

rasanja

&Sianja

bathin kita. Kita lebih soeka membitjarakan tentang

nosr noer

boeng

maka saja tida:

mengandoeng

dengan

kekocatan.

itoe,

jaag

B:rhoe-

dapat lioepakan gilang gosmilangnjs
diwaktos pagi dimcesim panas.
Wek'ositos pagi pagi bosta saj
telah kelosar oentoek mentjantoem
kan kesar? pemandangan hooi dar
poehoen2 dengan penseel saja.

Sajang sekali diwaktositoe oedara
dilpoeti mendoerg jang dengan sia
sia mencenggoekan datargnja rang
soerja. Dan ... tiba tiba, dari bela
kang poehoen2 datangiah
tjahaja.
jang memberikan sinar kepada roem
post2 jang baroe diari', hingga tidak antara lamanja
selosroeh
pe
mandangan itoe mandi dalam sinar
mata bari jang gilang
goemilang
Ini adalah bensr
benar mendjadi
peladjaran bsgi kita.

jang ada di cedjian

jang berat ini, Dengan

ini

Sepandjang pengetshoean pehak
itoe, kini ada 4 kapal Inggeris jang
iircesak Pesawat penjelidikan Djerman telah mejlakoekaa
serangan,
d ngan meroentoehkan pesawat Inggeris jang besar. Pada 3 hari b-iasangan ini kekocasaan oedara Djersan telah meroesak 13 kapal-kapal
Iiggeris, pasoekan bigisn depan,
d.antaranja ,,Pear!“.,,Tripitys .N w
H,.ca, ,Biead Weey", , Evoyas,
nSedgef.y",
,Trluity".
Kesalahan
kekosasaan
oedsra Inggeris pada
18

December

2 biogga
Lngtons.

telah ditambah depgan

mendjadi 36 Vicker Wel-

Goeperncer

baroe

Lissabon, Rebo (Havas)
Kapten Maruei Ferreira Car valho
sedikit hari lagi ak: n diangkat men

ijadi Goepernoer di Timor Portugal.
Makicemat

Paris

Rebo

malam

(Reuterj

Makloemat malam

menerangkan,

bahwa sepandjang hari
berita jang penting.

Kemijaervi

tidak

ada

masih ditangan
Fioland

Helsinki,

Sslasa

(Tr. oceanj

Menoeroet
berita? Finland
pada hari ini Kemijservi masih
ditangan Finland

Roeslan telah

mentjapai Kursu jang letaknja
25 km dari Kemijuervi Pehak
Finland

nja

berpengbarapan

melswin

gerakan

Roesian, karena
kini makin baik

dapat

dari

daerah itoe
oentoek mem

beri perlawanan.
Kepal Roeslan ditenggelamkan
Helsinki,

Selasa

t
:
.

pagi.

Parija, Rebo fReuter).
Maloemat pagi menjatiikan tidak

di Rome ?

Dirabsrsan,

Gastapo,

Paus

fANP)

boesian Irene dipihak satoenja berada Prinses sed.ng jang Jair Prins

jang

iandjoet korrespondent itos menerangkaa

Rebo

Mahkota jang dibikin oleh Seri Ra109. Keloearga itoe berada disekitar

lame serali dengan Ribbentrop.
Mencerost korespondent ,,B:z:I:che National Zsi'uig“ di Barlia koendjcengan itos berhoeboengan dengan seroeanpsrdamaian dari Paus. Lebih

Rome,

Haag,

Nuatuus Paus di Beriin, Mgr. Orsenigo telah

permossjawarataa

Rn Sa

dai toean!

pangkoeanpja.

Banjak bitjara dalam rapat rapat
a, baik di Hindia Belanda barat
dan lebih banjak berboeat diloear ra- macepoen timoer, Djoega kepada
pat-rapat jaitoe paling sedikitnja | semosanja jang gosna kepentingan
memberikan soembangan jang tetap -anah sir-telah mendapst panggilan
pada kas K. R: L., soepaja ia dapat
iiwaktos libosran. Kepada ksoem
mewoedjoedkan organisasi jang sera keloearga, jang
pada waktoe fal
haroes memoelai
Jang
Sinar matahari jang diterima oleh
pi-rapinja.
oleh kepalanja,
galkan
diting
skan
kita itoe tidak demikian kosatojs
soedah barang tentoe golongan jang kaoem lelaki.
mampoe dan agak mampoe, teroetaDjoega saja memikirkan kepada disamping kekoeatan jang kita terima mereka jang mempoenjai pengha
andjabatan jang ditinggal- ms, djika kehidoepan kita diboeks
ijabat
silan tetap dan atas djasa gerakan ran, karena hendak memenoehi ke kan oesntosk Toehan dsn soeka me
mendapat penghasilan extra.
wadjiban dan poela kepada mereks makai kekosatan itos. Waktoe kita
jang dalam melakoekan pekerdjaan banjak sekali membosetoehkan ke
Tenaga-tenaga jang bekerdja ac- ija telah mendapat ketjelakaan kosatan dari soember itoo, dimans
machloek
mendapatinja
tief dalam gerakan nasional hendak- Roen posia tidak loepa saja oetjap tiap-tiap
nja mendapat penghargaan dari ma- xan kepada pelajar pelajar kita dar dengan bekerdja dengan memakai
sjarakat kita seloeroehnja. Dan peng selajan nelajan
jarg gagah, jang kepala dingin dan hati jang panas.
hargaan ini baroe ada, djika gerakan berkeli kali terpaksa mengorbankar Maka dari itoe mendjadilah kegam
mempoenjai
soedah
seloeroehnja
tiri. Kemoediannja kepada segenap biraan, bahwa saja dapat menjaksi
spontaan
oentoek
soember-penghasilan jang tetap, tjoe orang jarg oieh karena keadaan te kan kehendak
oentoek memoetar roda mesin
memberi
bantoean
kepada
kesaoekoep
lah mendapat oedjian jang berat.
karan? negeri dan mengosrangi ke
gerakan dengan tenaga-tenaga mer#engsaraan dalam arti kebangsaan
dika.
Pagi dimossim pasas
K. R. I. hendaknja mendjadi poesat
kea
Sekalipoen bagi kita sekslian
Dan ini haMaka dari itos saja mendoakan
pemimpin kemadjoean!
sangat boeroeknja diwaktor
daan
n
djala
n
denga
ipta
tertj
nja dapat
is, tetapi oleh agar soepaja Kerstmis ini memperatau memperingati Kerstm
laloe”
,,sambil
centoek d:
boekan
jang
karena itoe djanganlah kita mengoe biharoe kekosatan kita
oeng
menangg
kita
,Samben”.
bersatoe
ngan
no
meme
k
jiban oentoe
M.T.

dan segenap machloek didoenia ini,
Saja skan banjak memikirksn keps

Bernhard dengan prinses Beatrix di

Pous coentoek berdamoi

(Reuterj.

keda-

Dalam
ssk. jarg terbit malam
bari, nampak foto kelosarga poetera

“3

:

memb:iwa

majian dan malam Keratmis
itos
memantjarkan sinarpja kepada kita

»Giraf Spee", Langs
boenoeh
diri deng
pagi ini. Dikaharkan eliau telah meninggalkan soerat, dimana diterangkan
bahwa
pa
Ssbermoela beliau berniat menenggelamkan
kapal
itoe, tetapi menoenggoa
sampai semoss anak
kapal ber-

djoega

Ja, kalau semangat disekitar gerakan parlement dan K. R. I. itoe me-

lempem,

rajaan jad. itoe

bahwa komendan
Ff
tadi malim di marinearseraal telah msm
diketemoe
“memakai revo! var. Djenazshnja

Peringatan
demikian itoe boekan
berarti menjetoedjoei azas dan tjara
bekerdja mereka jang mendjadi korban akan tetapi meloeloe memboektikan pada sidang ramai, bahwa kita
sebagai bangsa jang sedang berkembang dan toemboeh tidak maoe dibagi-bagi seperti koewe lapis misalnja
kaoem ,,nakal” disatoe pihak dan kaoem ,,manis” dilain pihak. Kita tjoekoep
'insjaf, bahwa tjorak gerakan
kebangsaan sekarang berbedaan djaoeh dengan tempo hari pada waktoe
P. N, I. berdiri tegak dengan boeng
Karno
sebagai pemimpinnja.
Oentoek meraba-raba perbedaan jang kita maksoedkan itoe tjoekoep kalaw-ki
ta terangkan disini: tempo hari gera
|kan parlementer jang ingin melaloei
dominion status ke-arah Indonesia
merdika ditjela keras, bahkan dimoesoehi mati-matian. Sedang sekarang

naa

maka djoega saja berpengharapan
bahwa sskalipoen kita hidoep dida
lam kegentingan, tetapi dapatlah pe

Komendan , Graf Spee' boenoeh diri

2

Dada ati

roentoeh

Buenos Aires, Rebo |R uter)
Ambsasade Djer
Gi Baire mengoemoemkan,

berdirinja Boedi Oetomo tidak sedikit. Ini perloe diperingati, kalau kita
nantinja memboeka Kongres Rakjat
Indonesia.

RP Pa

ditembak

Pedato Seri RRatoe kehadapan rakjatnja

1

UE

boenoeh diri

te

ES

£ — Boekalah sedjarah baroej

&

F nland

Spee"

Rr

Mia

.

hi

aan

(Rsuter).

Menosroet
berita jang beloem da
pat dipastikan, batterij pelss'r Fin
land
di Kovleste (Kareli:) telah
berhasil mensnggelamkan kapal ps
rang Reesian jang beratnja 23000
ton. ,Ortiabrsksya Revo'utia" na
manja. Berita berita itos dapat me
taloei sensor. dan
keterangan opi
sil menjatakan, bahwa moengkin
berita itoe mengandoeng kebenaran.

j

—-

aa

Kg

National

Indian

The

Akan terbit madjsllah ,,Soeloehs
Soembangan Pemoeda:
“Antara“ mendapat kabar, bahwa
kepada K.R.I.
di Djakarta dalam boeclan ini djosega s#kan terbit madjallah “Soeloaeh ', 18 perkoempoelan pemoeda bersatoe
jang akan memoeat soeara boeroeh.

Congress

cum (pora

-

(Congres

Nasional

Iadio)

I
PE BORBOENG

dengan saksi Ga-

Programma Kongres RakDidalam

jatIndonesia I.

penghabisan tahoen 1929

pi menoentoet parlement Indone- Congres meminta soepaja Dominion
sia, maka baik sekali, dibawah ini Status diberikan seketika itos djoekita mocatkan siaran Perscommissie ga, atau minta ketetapan, bahwa
Gapi jang mengenai perdjoeangan Dominion Status akan mendjadi da
di India. Sekedar oentosk perbandi sar dari pada pembitjaraan didslam
Confefentie Medja Boender di Lonngan.
disntsra
wakil-wakil
dari
Congres Nasional India didirikan den,
Engeland,
British
Iadia
dan
Keradalam tahoan 1885 oleh toean Allam
Octavian Hume s-orarg bekas pega ijaan-Keradjsan di India.
wai B.B. Indis (Indian C vii Sarv'ce).
PERTJERAIAN KEDOEA.
Didalam rapa'nja jeng pertama di
Oleh
karena ini, datanglah pertje
da
Bomby, szas-azas jang mendjadi
rajan
jang
kedoea kalinja. Baikpoen
sebagai
ditetapkan
sar Congres itoe
kaoem
Congres,
macepoen kaoem
berikoet:
Liberal
melaloei
djalarnja
sendiriPertama, mempersatoekan se
sendiri.
:
moca elemant2 jang bermatjam2
PURNA SWARAJ.
bertentangan, jang meroepa
dan
Boeat
memenoehi
,,ultimatum"
kan ra'jat India itoe, mendjadisa
jang
dikeloearkan
didalam
pertetoe bangoenan nasional.
memperbaiki

keadaan bangsa jang

dalam segala lapangan, rcchani
keadaban (moresij,
Igeestelijk)
social dan politiek.

memperkoeatkan

per

satocan diantara HEHageland dan
India dengan djalan mendapatkan
ketentoean2 tentang adanja pero

bahan2 dari keadaan-keadaan jang
tidak adil dan

meloekai India.

PAEDAH CONGRES
gi

Congres ini amat

besar faedahnja

bocat rakjat India. Oleh karenanja

maka semangat persatoean nasional
toemboeh diantara beberapa soskoe
bangsa jang bermatjam matjam itoe.
Orang moelai memperhatikan soal
soal politiek jang tak memosaskan.
Boeat kaoem politici Congres
ini
adalah soeatoe tempat beladjar.
PERTJERAIAN

Didalam

DIGEDOENG
“PERMOEFAKATAN INDONESIAs GG.
KENARI II.

23 — 25 December

tahosn

PERTAMA.

1907

lam rapatnja

pada

tahoen

datanglah

bosat

mentjapai

Sempoerna

stau

,,Purna

jang

Swaraj",

Batavis,

Jain lain bagian Keradjaan

Ing-

geris Raja (British Empirej, jang
soedah memposnjai
zsifbestuur,
dan toeroet memikoel hak2 dan
pertanggoengan2 djawab dari ke
radjaan Raja |Empirej, sama de
ngan bagian bagian tsb. diatas.
Maksoed2 ini haroes ditjapai me
noeroet djalan jang sjah dengan
mengadakan
perobahan perobahan (reforms) jang tetap
didalam tjara administratie jang sekarang, dan dengan mengandjoerkan persatoean nasiona!, mendidik semangat oemoem dan mem
pertjerdas serta menrgatoer soem
ber2 negeri didalam hal inteliectusel,

moreel, economisch

dan

in-

dustrie."
BABU

AMBICA CHARAN MUZUMDAR.
Hirgga tahoen 19.6 pertjeraian
Gioesahakan sembosinja, tak dapat
ssmboeh.

Baros

didalantakoen |9 6

Congres perhimpoenan lagi d' Luck
nocu, dibawah
pimpiran B-bu Aw
bica Charan Muzu aiar sebagai se
toea. Akan tetapi perbedaan antars
kacem tengah (moderaten) dan ks
oem xtremisten adalah perbedaan
dasar, hingga persatoean jang ditja
pai, hanjalah persatoean dilocar beia
ka. Sescenggoshnja Congres dikoea
sai oleh kaoem Extremisten

GANDHI.
Sedjak rapatnja speciaal di Calcutta (1920)
Congres berada diba-

wah pengarceh Gandhidan

pemban

toe-psmbantcenja.

'. KEMERDEKAAN
Didalam tahoen 1927 Congres me
njatakan, bahwa jang dimaksosdkan jalah kemerdekaan.
Oleh karena kasem liberal membelok kekiri, maka kelihatannja ada
lah

persamaan

maksoed

nesia,

tjita-tjita

ga. Congres mati oleh karenanja.
Didalam pertengahan tahoen 1934
ljdelijk vorzet diperhentikan, dan
Congres mendjadi satoe-satoe baGan jang menosroet wet lagi (constitutionele organisatie). Pemilihan
didalam
badan-badan
perwekilan

oendangan).

Wali Negeri dalam

oleh

Dr.

Ratu

dioesahakan poela.
GANDHI
KELOEAR.

Moelai penghabisan tahoen 1934
Gandhi keloear dari Congres dan
mengoendcerkan diri dari politiek,
akan tetapi beliau tetap mendjadi

nkekoeatan dibelakang lajar".

KAOEM KANAN KOEASA
Ksoem
kanan,
jalah golongan
Congres jang soeka mempergoenakan pendirian2 jang diwoedjoedkan
loleh constitutis, mendapat
kemadjoean. Mereka seakan-akan disokong oleh Gandhi, walaupoen beliau
tidak pertjaja, bahwa pandirian2
parlementsair akan memberi manfaat
terhadap pada kemoeljaan politiek
India. Sokongan itoe boleh dianggap
sebagai timbangan (evenwicht)
pa
da. kemadjoean
kaoem socialis di
bawsh pimpinan Pandit Jawahbral
Nehru.
PERTJERAIAN LAGI.
Didalam pemilihan anggota2 dari
dewan2 perwakilan, kacoem Congres
mendapat kemenangan jang amat
besar, Maka terdjadilah perselisihan
tentang bagaimana kemenangan ini
akan dipergoenakannja. Kaoem kaaan ingin akan mendoedoski dewan2
itos hoeat barossaha mengadakan
aksi? jang meroesak fobstructief).

Kepal

Langie

misah. Beliau menasehatkan, soepaja Congres soeka membentosk Ca
binets, asal sadja Gouvernsurs sang
goep, tidak akan mempergoenakan
haknja boeat toercet tjampcer didalam aksi aksi constitutioneel dari
para Minister. Gouverneurs tidak
soeka memkeri kesanggoepannja ten
tang itoe, oleh karena hak ini me-

mang diberikan kepada mereka olek

“ihs
Gouvernment of India
Act"
(Wet pada Pemerintah Indiaj.
Oleh karena Congres
laloe tak
soeka membentoek Cabinets, maka
Gouverneurs minta psda golongan

(jang mendapat soea-

kemari?

tan,

baron

van

Tiil.

Selain dariitoe

ada djosga lain2 pembesar.
Kon. Bat.
Jachtciub
dan Ned,
Ind, Vliegclub ikoet djoega mengan
tarkan, Jang
penghabisan ini dengan terbang naik pesawat sport,

dingin,

poela

sedjoek

dan

—0—

Congres didalam tahoen 1936 diadakan didesa

(Paizpur)

jang

djaoeh

dari kota letaknja, ditengah keadaan2 jang
sosnggosh2
tjap
Hasil dari pada rapat ini

besar

sekali,

teroetama

desa.
amat

harganja

sebagai
propaganda dari Congres
berhoeboeng dengan pemilihan ang-

gota2 dewan perwakilan.
PROPAGANDA

PEMILIHAN.

Terdorong oleh succes di
itoe, propaganda pemilihan
kan
oleh kaoem
Congres
giat diseloeroeh
negeri.

boeat

Faizpur
dilakoe
dengan
,,Soeara

Congres adalah soeara boeat

kemerdekaan:

Congres

tiada kekosatan rak

Sind. Roen di Punjab

hari

djam 12 telah bertolak dari Priok.
Diantara mereka jang menoedjoe
kenegeri Belanda ialah Schout bij
Nacht Ferwerda,
jang diantarkan
oleh banjak orang.
Poen Wali Negeri hadir djoega
bersama adjudantnja, litnan laoe-

jang

Sosara

adalah

socara

boeat per

PEMILIH.
Bosat para pemilih, Congres mem

ssdang dioe-

poenjai doea arti. Pertama Congres
beroesaha memperbaiki nasib ra'jat
djelata, kedoea: Congres bekerdja
boeat mengganti constitutie jang se

karang
jang

wan

tuent

dengan

akan

constitutie

direntjanakan

Pemboeat

Constitutie

Assembly)

jang

bangoenkan oleh Congres.

djoega.

djaan

Verkiezing

baroe

oleh

De-

| Consti-

soedah

“

-itoe, artinja

spek

Moelai sembahjang Djoem'at besok
Dilanggar Pasar Baroe
(Karetwegij
Moelai hari Djoem'at hesok akan
diadakan
sembahjang Djoem'at di
langgar Pasar Baroe (Karetweg).
Dengan
ini maka mereka kaoem
moesiim'n
jang
skan bersembakjang paca
hari itoe bisa datang
ketempa: tsb. (Rap).
sisi

Penggemar

gambar dan tjer:ita
perang
|
Perang dalam djaman doeloe dan
sekarang 'tentoe barlainan, tempat
dan waktos mempoenjai pengaroeh
kepada perdjalanan perang. Begitoe
djoega sendjata.
Perang waktoe ini lain dari jang
kita lihat dalam film perang The
Drum, jaitoe film, dimena hoofd
rolnja dipegang oleh Sabu, jang boe
kan asing lagi dalam kalangan penonton
jang
setia. Ssrem, aksi,

di gempar! Film bewarna.
Mainja nanti
malam
Bioscoop, Mangga Besar.

di Thalia

“

i

j

2

4

|

-

DAA

Gen

EA

MMA

SA NAN

tik

Sa

ata Bi

tin

SNN

bibit 5 bata

be

»Komisi Pera Gspi“ mengabarkan:
Dengan
bertempat
di Gsdoeng
Permoefakatan Gg. Kenari Djakarta, pads hari Selasa malam Rebo,

19/20 Dec., telah diadakan pertemoe

an besar oleh wakil wakil dari 18
perkoemposlan pemoeda dij/Djakarta,
dibawah pimpinan ketoea Komite
Besa: , Kongres Rakjat Indonesia",

toean Darjono,'
Jang hadhir:
1. Hizboel Wathon, 2 Kepandoean Bangsa Indonesia, 3 Jeugdorganisatie Pasoendan, 4. Indonesia Moe
da, 5. Perda, 6. Pemoeda Gsrindo,
7. Lasikar PAI, 8. Sarikat Islam
Afd. Pandoe, 9, PPPI, 10. Studenten Islam Studieclub, 11. Pemceda
Taman Siswa, 12. IPO, 13. VIJ, 14.
JIB, 15, PKID, 16. Pemoeda NO, 17.
Anggana Raras dan 13, Surya Wira
wan,
Dalam pertemoean ini telah diam
bil poetoesan, semoea perk. jang ter
seboet diatas bersama2 akan mera
jakan

aa

Kongres

dengan

Rakjat

mengadakan

:

Indonesia,

berbagai bagai

ospatjara.

Sebsgai Badan
diangkat:

Pengoeroes

Ketoea: wakil

telah

Surya- Wirawan t.

Boerjodipoetro.
Penoelis: wakil Pemoeda Gerindo.
Pembantoe: wskil Lasjkar ,,Persatosan Arab Indonesia".
Poparina Saptoemalam Minggoe.
Pada hari Sabtoe malam Minggoe
23/24 Dec., dalam resepsi oemoem,
sebeloem datang sarat pemboekaan
Kongres Rakjat Indonesia, pemoeda
pemosda dari semoea
perkoempoelan terseboet diatas akan menggem
biratan resepsi, diantaranja dengan
menjanjikan lagoe nasional, sedang
pengibaran bendera dari 4 pasoekan, jaitoe SIAP, PAI, Pemoeda Gs
rindo dan Surya-Wirawan, akan di
lakoekan dengan oepatjara,

Paradeoleh

pemoeda

beruniform.
Pada hari Minggoe, 24 December,
djam 5 sore, akan diadakan parade
oleh pemoeda2 jang memakai usiform,
jaitoe
dari 4 pasoekan:
SLAP, Lrsjkar PA.I., Pemoeda
Gerindo dan Surya Wirswan. Parade
itoe bertempat ditanah lapang, sebelah

,,Internast

Batavia“, Drossaers-

weg, dihadapan anggota2 Kongres
Ra'jat Indonssia dan mereka
jang
dioendang.
Pada ketika itos dengan oepatjara
akan dilakoekan penjerahan ben-

dera

nasional

kepada hoofd-

commando oleh Komite Besar K.R.I.
Pemceda2 jang tidak toeroet parade, diharsp berdiri berbaris di
pinggir tanah lapang dengan membawa pandji2 masing2.
Hoofdcommando dari parade akan

dipimpin

oleh

(pemimpin

toean Soebekti

Surya

Wirawan).

Oepatjara
bendera

menaikkan

nasional.

Pada hari Senen pagi, 25 "Dec.
sebeloem diboeka
rapat osemoem
K.RI. di Gedosng Permosfakatan,
Gang Kenari, lebih doeloe pemoeda2

akan mengadakan oepatjara menaik-"
kan

bendera kebangsaan

doeng

dalam Ga-

Permoefakatan.

Pada hari Senen

malam

adakan pertemoean

Hari

akan di

perpisahan.

Iboe di Djakarta

Dioesahakanoleh

koempoelan

ke-

doza2nja dibikin non-sctief, sampai
tanggal 9-10 Maart 1940, dihari ma
na Verkiezingscampagne
baharoe
selesai.

menentang

ra sadikit| boeat
membentoeknja. Pena
begitoelah seroean mereTentoe sadja ministeries demikian
Be
ag
tak dapat hidoep lama, oleh karena
ARTI CONGRES BOEAT PARA

sahakannja

,,Marn'xs

Ferwerda

njaman hawanja.
Dalam
waktoe liboer j.a.d. per
toendjoekan seni Djawa, soembakoempoelan:.,,The
Black Aca“ skan
ngan dari Krido Yatmoko. Diramsi
berdarmawisata,
pada tanggal 24
kan
ga moesik).
dan
25
December.
Jeng
akan dikoen
Djika
loe, programma diatas
djoengi
ialah
Bandoeng,
Tangkoeban
ini dapat Tioebuh,
£
prahoe,
Bosscha
sterrenwacht di
3
—9-—Lembang,
dil.
Berebcet tempat
Berangkatnja
melaloei PoerwaBerhoeboerg dengan
banjaknja
Karta.
Dari
Mr,
Cornelis
djam
berita dan artikel jang perloe, har!
6.25
pagi.
ini A. Tj: tidak memboeat
oeraian,
sj
negeri loearan.
Poectoessn
Rsapat anggauta
Moehammdijah
Sekolah Thabib Tinggi
H B. mengambiltinda
Telah losloes oedjian arts bagian
kan.
pertama t. I. Salim.
Dengan dihadliri oleh 183 snggau
Telah losloes oedjian arts bagian
ta Moehammadjijah dan Aisijah pa
kedoea t. Liem Khoen Kie.
da hari Sabtoe malam Minggoe teSebagai para Remerintah, Minis- lah diadakan Rapat Anggauta oenteries Congres menoendjoekkan ke- toek meremboek dan menjelssaikan
Tjatjakapan dan ketjerdasannja, hingga perselisihan diantara Bestuur
dan
Verkiezings
Comissie.
teman maoepoen lawan menghor- bang
Berhoehoerg
dengan kegentingan
matinja.
ini
Tt.
Hadji
Mansoer
dan T. M.J.
GANDHI DAN DESA.
Annies
dari
HB
Djokja
soedah me
Sesoedah Gandhi ketjewa didalam
oesahanja membela kasta, pendoe- merloekan datang,
Oleh karena baik dari fihak Besdoek
kota
danintelligentia,
tuur
maoepoen dari Commissie mem
beliau menoendjoekkan aksinja kesehing
desa. Dengan terperandjat maka poenjai pendirian masing2,
diper
beliau melihat hasilnja jang amat ga ta' ada poetossnja djika
bintjangkan,
maka
H.B.
memoetoes
menjenangkan.
Oleh
karena itos
dengan ossaha beliau rapat tahoenan kan oentoek mengambil over peker

Lagi Gandhi mendjadi hakim pe-

dibelakangnja

berangkatrja

Schout bij Nacht

Djam 9. Pertemoean tertoetoep
oontoek berpisahan. (Diadakan per

diantara

kemerde-

smadja

(wakil PM).
—$—
3, Ospah minimum (minimumlooTjarl hawa disgin ke Tangkoenea), oleh
t. Kasimo
(wakil
banprahoe
PPKI)
»The
Black Ace“ber4. Beban
dan pikoelan
Rakjat
darmawisata
Indonesia, oleh t, A.I. Kartawinata
Sementara orang dari tempat jang
(wakil RSI).
ketjil
dan sepi mencedjos kekota
5, Rarlement Indonesia, oleh t,
besar eentoek mentjari perselingan
Wiwoho fwakil PIl),
(afwisseling|. maka orang kota biaganja
dalam waktoe liboer mentjari
25—26 Dec, Senen matempat sepi. Kalsu bisa ia memilih
lam Selasa,

jat. Kemoedian kaoem Congres mem
kasem Liberal dan kaoem Congres. pergoenakan hak haknja. Perselisihan diantara sajap kanan dan saDOMINION STATUS.
jap kiri dapat didamaikan.
Didalam rapat Congres pada taAkibat dari pada ini, jalah, bahwa
hoen ,1928 maka dimosfakati boeat kemenangan didapatnja didalam 6
menerima Dominion Status, djika daripada 11 provincies, Kemoedian
dibsrikan sebeloem tahoen 1929 ber kemenangan didapatkan djoega di
achir. Dalam pada itos mereka ta provinc'es Pinggir (Frontier) dan

meninggalkan
kaannja.

(boe-

25Dec.keninpagi
Djam 9 pagi. Rapat oemoem terboeka.
Agenda:
1. Mengoemoemkan segala poetoe
san Kongres dalam rapatnja tertoetoep. foloh Sekretaris Pengoeroes
Kongres).
2, Dasar Economie Rakjat Indo-

TABLE CONFERENCE

Betawi ke Djokja menggoena-

kan sneltrein jang berangkat dari
Koningsplein djam 9.25. Seteroesnja
dari Djokja ke Solo naik autobus
begitse djoega Djokj: ke Magelang.
Poelangnja ke Batawi 26 December 1939 dengan sneltrein poela.
Dari Betawi ke Djokja poelang
kergi ongkos spoor f 855 sedang
djoemlah orarg jang ikost paling
sedikitnja 24 dan mendapat vrijgeIsider satos orang.

24—25 Dec. Minggose ma
lam Senen.
djam 9 mslam.
Rapat tertoetoep.

Sebagai akibat dari pada perdjan
djlan ini, atas nama Congres, Gandhi
pergi ke Londen.
Didalam waktoe Gandhi diloear
negeri, Pemerintah beroesaha me-

'minderheden

Drossaersweg.

at jang dapat

perobahan jang pertama. Kaocem ngandaskan sekalian aksi Congres.
exiremister, teroetama jang dari Ossaha Pemerintah ini berhasil djoe
Deccan dan Provincies Tengah |Cen
tral Provircss), berhasil
mengandaskan pertemoecan Congres di Surat. Pertjeraian
jang telah lama
orang takost akau datangnja, terdjadi.
Oleh karena itos maka para ang
gota tosa mengoebah djandji djardjinja mendjadi:
»Maksoed-makzoed dari Congres Nasional India jalah, soapaja
rakjat India
mentjapai
soesatos
atceran Pemerintahan jang sama
dengan atoeran Pemerintahan di

dari

24Dec. Minggoe pagi.
9 pagi, Rapat tertoetoep.
5 sore. Parade pemoeda dengan memakai uniform, tem
patnja dilapangan ' Internsat

djam

Didalam tahoen 1930 Congres senantiasa menentang (tarten|
wet
negeri, dengan pengharapan menolong India boeat mentjapai kemerdekaan jang sempoerna itoe.
Didalam awsl tahoen jang kemoe
dian Congres memberhentikan gera
kan menentang dengan tidak pakai
kekerasan 'lijdelijk verzot) sebagai
akibat dari pada
yperdjandjian de
ngan Pemerintah. Akan tetapi dida
lam tjara memenoehi perdjandjian
ini, timboel kesoekaran, hingga per
djandjian baro» perlos diadakan.

ROUND

1939.—

res kepada Pengoeroes Kongres.
b. Pidato pamboekaan oleh Ke
tosa Pengoeroes Kongres.
10. Rapat tertos oep.

djam

1929,

kemerdekaan

Toedjoeannja menamkah pengeta-

hoean, mentjari pemandangan dan
pengalamar.
Tempat-tempat
jang
akan dikoendjoengi jalah Kraton
Soeraskarta, Sriwedari, Partini-tuin,
Fabriek rokok Marikangen, Tjandi2
Prambanan, Borohoedoer Mendoet,
kota Magelang dan kota Djokja.
Tidak diloepakan djosga mampir
di SRV Solo. Perdjalanan diatas

23—24 Dec. Saptoe malam Minggoe.
djam 8 — 10: Receptie oemoem (di
ramaikan dengan moesik).
a. Penjerahan pimpinar Kong
res oleh Ketosa Komite Kong

itoe, di Congres menjatakan akan bekerdja

demikian

diwoedjoedkan

Ketiga

3

dengan lambat Iaoen mocannja jang telah laloe, maka da djam

Kedosa,

»Kadasterbond” berexcursie
Ke Djokja dan Solo.
Pada hari Saptos 23 December
1939 leden Kadasterbond
Betawi
akan berexcursie pergi ke Djokja
dan Solo.

Kaoem

per-

Ibuee.

Antara“ mengabarkan, bahwa di
Djakarta telah didirikan Komite Ha
ri Ibos terdiri dari perkoempoelan
perkoempoelan: Sarekat Isteri Jacatra. Persatoean Kaoem Isteri Mi-

nangkabau,

Pascendan

Isteri Dja-

karta dan Djatinegara, P.I.P.B., Da
mes Studieciub,
Part.
Z ekenverpleegsters, Ind. Dames Tennisbond
dan Isteri Indonesia. Komite ini dike
tosai oleh Njonja Dr, Hsrdjono.

Pada

hari

December

'39,

Djoem'at

Komite

tanggal 22

Hari

Iboe

akan mendjoesal boenga disekeliling
kota Djakaria dan di15 kampoeng
ditempat Wij umeesternjs akan diada

kan silatoerachim
gan

kaoem

Iboe de-

pendoedoek pendoedoek

kam-

poeng dan akan memberikan seke5 makanan pada orang orang mi
in.
Malam

Saptoenja 22-23 Decsmbar

'39 akan diadakan
bertempat

rapat

oemoem

di Club Indonesia,

Kras

mat 158 Jang akan berbitjara Njo-

nja2: Soehara Haroen: Arti Iboe
dalam
penghidoepan : Mr: Maria
Ullfah Santoso : Pergerakan kaoem

perempoean Indonesia.
Moelai djam 8.

-

-

'Pehak Tiong

aa

Meneroeskan pembitjaraan

anggaran belandja 1940
laroet

teroesan

tengah
Lapangan?
Lg

Pemberian

sport

akan diboeka tahoen

hadlah

Sebagai

ADI malam Madjiis Gemeente
x
Betawi meneroeskan sidangrja
—- “jang terlangsoeng pada Senen malam jbl. ini, dibawah pimpinan tosan

burgemeester Ir. Voorneman.
Djam

7 pstang

Ya

sidang

diboeka

tatapi djam 8 diperhentikan dahoe-

depan

pemasak

mempocenjai
kedoedoekan penting.
Dalapan poeloeh procent dari oesosci2 sesoenggoehnja berkah initistiefnja B&W djoega.

kekocasaan

antara

Chunxing,

Penerimaan

koran

di

oentoek

berkoempoel

Pasoekan2
Sementara

pas Tacheng

dikota

ini telah diadakan perdjandjian

terseboet.

mendekati

Tionghoa

itoe pasoskau? Tionghoa

jang letaknja sebslah

itoe

mereka itoe

kung

“

Pihak

Nanchang

soedah

Barat

poecla berhasil meram

dari Nanchaog dan sesoedah

sekarang soedah bergerak madjoe

Tionghoa

Didaeran

Huyeh

merampas

passekan2

kearah Wanshou

beberapa

Ticoagnoa

poea

telan

stasioen2
berhasii

merdoe

doeki beberapa stasiosa2 jang letakaja sebelah Ostara dari kota Han
kow, ja'ni Kwang-Shu!, Hua-Yuan didjalanan kereta-api Pinghan | Pei
ping-Hankow).

Perdjandjian

Perantjis dan Tiongkok

sedikit. Oleh karena itoclah, maks
sekarang dibikinkan rentjana jang
tertentoe, jang lain lagi.
Tentang djslan lintasan |ovarweg)
tosan Robbers
memadjoekan djalan penjelesaiannja dengan hanjs
£ 35000, sedang kaoem ahli2 tidak
sanggoep kalau koerang dari setengah miljoen.

akan

(Toean Robbers:

nja).

Djembatan depan

kearah Selatan

soecl djalanan

Itoelah truc-

Gang Chsu'an

laoet

dari

Nanning,

itos sa

dimana

dari

dari

Kusming,

ibos

|

kota

san Loear-Negeri, ket ka diadakan
pere-confereztie
digedoeng
Depar-

rmoedah
berhasil
mendoedoeki
Yuan-Tang.
:
Dimedan
Nanning
kemaria
malam pasoekan' Tionghoa poen
telah melakoskan serangar2 di
sebelah barat-laoet dari Nanning pada djslanan raja dari
Wumirg
ke Nanning,
gosna
memberi bantoean kepada sera
ngan2 Tiorghoa sebelah timoer

dalam
1920
dihapoeskan, karena
soedah tjoekoep banjak djsmbatan.
(Toean Robbers: sekarang di

dienst

bera

dengan menjoe-

kereta-api

ap?

deri djozroe btjara
Djepang
Tokio, Rebo |Domsij:
»Pemerintah Djeparng soedah me
ngambil
tindakan-tindakan
jang
constructief centoek memperbaiki
perhoeboengan dengan Amerika-Sja
rikat“— demikianlah
'oedjar djoe
roe-bitjara dari Departement Ozroe

da disebelah Osatara dari Canton soedah
melakoekan
serangan kepada djalanan keretaapi Canton—Hankow dan sstelah itos teroes bergerak madjos

weg tentoenja memakan biaja tidak

kereta

720 km pandjangnja
antara
Yunnan dan Kwe'chow d'proVircie Sz-e»uan, djslanan kereta spi msna jang akan memakan
ongkos
480
frarcs
banjaknja.
Bank-syadicaat Peranti's itoe
ssadah memberi djosmlsh terseboet sebagai veo"c.ot kepada
Pamerintah-Csuogkiog.
Selandjoetrj3 akan d moelai
Geagan membikin djilanan ke
reta api jang pandjangnja 230

Keterangan

dibagi atas tiga barisan,

pasoekan2 Tionghoa jang

djalanan

km

Serangan pihak Tionghoa
Pada
tanggal
18 December
jang baroe laloe, djam 12 siarg
dengan

antara Pemerintah-Cnusgking
dan
seboeah
bank-syodicsat
Perantjis
gosna
membikin

Yusnan, hingga Ipir, diprcv sil
Szechuan.
TN

Rentjana anggaran
belandja Dj-pang

Dengan
Departement Ekonomi
soedah diadakan permorsjawaratan
tentang pemberian alat? materiaal
jang moerah. Bahkan Departement
Esronomi ingin berlangkah begitoe
roepa sampai diberbagai2 kampoeng
soepaja bisa dirikan depot2 tempat
mendjoeal materiaal2 itoe.
Adapoen perombakan Drossaers-

peker-

bahwa

Tokio, Selasa (Domei):
Sebosah
berita
Pers
dari
Sharghai mewartakan, bahwa
beloem selang berapa lamanja

Tionghoa jang disiarkan dari medan

Lebin djaoen diterangxan, bahwa pasoekaa2 Tiongaca jang berada didjalanan kereta api Kiukiang—Narchang soedah mendekati tem
pat2 diloear kota Narchang, setelah berhasil merampas Lohua.

Luchtbeschermirg
Tentang perlindoergan
pendoedoek dari bahaja cedara, toean Voor
zitter mema'loemkan,

(Reucer):

si, Nauchang, setelah bergerak madjoe dari Oetara, Timoer dan Barat

boekti, bahwa pendoecdoek Tionghoa

peri

Tiongkok
S5

Kiangsi mewartakan, bahwa pasoekan2 Tionghoa bertempoer dengan
pehak Djspang ditempat-tempat jang letaknja diloeariboe-kota Kiang-

Adapoen tentang sedikitnja wakil

itoe. Kini dengan berangsoer

Revo

Tilgram2 medan peperangan

golongan Tionghoa sesoenggoehnja
tidak perloe dibitjarakan. Telah ter

dilakoekan perloeasan
djaan Gameente.

Perdjandjian Peranjjis-

Pertaroengan hebat didekat Nanchang

sendiri beloeam
begitos mengerti
Titah Seri Baginda Maharadja R- akan kegoenaan Gsmeente, demikian
Bosmipcetera dan
toe WilheImina dengan peran & aan ooela golongan
Belanda.
radio.
Pol'tik keoeangan
Lsbih dahoeloe tentang pergantiB&W tetap setoedjos dengan pe
an ocang kepada mereka jang telah
berdjasa
melakoekan
pekerdjaan ngosasaan financieel setjara conser
loear biasa oleh B & W dianggap ti vatief. Taksiran? penghasilan jsng
dak baik, karena sedjak doeloe2 be terlaloe rendah moedah memberikan
gambaran jang bsekan-boekan, teta
loem pernah terdjadi.
pi disamping itoe pengslosaran2 tiBeberapa anggota setoedjoe soe- ap-tiap tahoen dari osang jang bisa
paja kepada mereka diberikan ha- kembaii lagi haroes poela dibikin s:s8
diah gadji seboslan, tetapi ada poela derhana-hanarja.
Orang haroes ingat, bahwa 77 pCt.
jang memperingatkan kepada
akibat2nja, jani tocan Liem Khian dari penerimaan Gsmeente soedah
dipertaroehkan kepada pengelosaran
Soen.
Kemosdian oesoel soepaja kepada jang bisa balik kembali (jaarlijks
mereka diberikan hadiah gadji se- serkeerende uitgaven).
Boeat openbare werken dalam ta
boelan diterima baik dengan 21 lahoen ini diambilkan 105 p0t:., dan
wan 9 soeara.
Setelah itoe, maka ossoel oantoek boeat afechrijving, boeat perlindoememperlsbar Koningsplein-Oost an- ngan hak-hak-milik Gemeente dils.
tara Parapattan dan Willemslaan di diambilkan 88 pC:.
Adapoen beban beban dikota
terima baik djoega.
Betawi ini sebetoelnja
sedikit
lebih ringan dari dilain lain ge
Anggaran Belandja 1940
meente, Barangkali disana sini
Kemoedian disorongkan poela se
masih akan diadakan penoeroe
bagai
bahan roendingan soal ang
nan, tetapi perloe dilakoskan
garan belandja (begrootingl 1940
dengan sangat hati2.
Toean Voorzitter membikin pedato
(Djam 8.5 sidang dihentikan sam
pamboekaan dengan memoedji-djasa
djasa pimpinan t. Mr. P. N. Janssen pai 830 boeat mendengar titah ba|
ketika
mewakili mendjadi burge- ginda).
Kemoedian tosan Voorzitter
msester,
Kemoedian beliau menjangkal per menerosskan pedatonja dengan me
sangkaan t. Tromp, jang menjatakan ajatakan bahwa kota Betawi dapat
B&W membikin roewat kepada peri tahan terhadap krisis jang lampau
college dengan raad. Tetapi salah
poela anggapan orang jang mengira
bahwa B&W itoe hanja toekang men
djalankan besluit-besluit (kepoetoesan2) sadja.

protes keras terhadap

kepoetoesan Djepang

cesoel2, B & W

| Ios goena sama sama mendengarkan

perhoeboengan

Beberapa

pe

cement Osroesan Lo»ear-Negeri.
Ketika orang menanjakan, apakah ada harapan oenicex meroebsh perboeboengan antara Djepang dan Amerika Sjarikat ssbe
loem Kerstmis, maka pertanjaan
itos talah didjawab oleh djoeroe
bitjara terseboet, bahwa orang be
loem bisa mendjawsbnja, walsupoen soedah disdakan permoosja
waratan

tentarg

perdjandjian

da

gang oleh N.mu'a dsn U:ew pa
da tanggal 4 aan 18 boeian isi,
Selardjoetnja
djoeroe
bitjara
itos membongkar bongkar poeia,
bahwa oleh ambassade Djeparg
di Washington beloem dirapport

hak Tionghoa teroes mendesak
jang mengoeroes itos sescenggoeh Molenvliet ada &&arichtingavarkeer).
kearah selatan dari Pingyang.
Bandoeng
aja ada diloear gemeente. Djadi da
jam banjak hal pekerdjaan itos di
Takoafeng teramp:s pehak Djepang
Soeal koeltoer
Dari Bandoeng diterima kabar in- loear pengawasan bestuur GameenSelandjoetnja dapat ditentork:n,
terlocaa:, bahwa sampai djam 10 te. Sasoenggoehnja oes0eI2 pemikoe
Toean Wethouder van Tijn me
kan soeatoe reac'ie, ketjoesii dari
pagi tadi abonne's di Bandoeng be- lan beban kepada gemeente sedianja njatakan tidak benarnja persangka bahwa pasoekan2 Tionghoa soedah
pada berita psrs dari Washiogton.
berhasil
merampas
Takoafeng,
sebos
loem djoega menerima koran ,,Pe- akan dimasoskkan beberapa hari la an orang, bahwa pekerdjaan gemeen ah lembah pegosnoengan jang straDjoeroe
bitjara itos berkata:
mardangan”,
gi, tetapi terpaksa oeroeng karena te dalam oeroesan koelioer tidak di tegisch dan penting djoega, jang me
»Kita menoenggoe dengan sabar
— Pehak administrasi soedah mem sini diketahoci, bahwa pembikinan perhatikan .
akan reactie dari Amerika".
roepakan perlindoengan pintoe-ger
perloekan penjselidikan.
parit2 jang moels2 mesti dipikoel
—
|
Dari pehak partikelir sekarang ss bang sebelah
Barat-Laoet
h.nggs
Koran kemarir soedah dikirim ke oleh tiap2 orang f 25 masing2, bisa dang dikoempoelkan
ocang
boeat Nanning.
Bandoeng dan tidak telaat
boeat beroabah mendjadi £ 7.50 Kini se- pendirian gedoeng baharoe
boeai
Kemoedian beberapa barisan2 ber Kabar
tontonan
vlugge vier jang terachir. Poen pa- dang diselidiki kosat tidaknja alat B en W.
mobiel
Tionghoa telah meajerang
gi ini ternjata sosdah berangkat sembosnji semoerah itoe.
Menoeroet oesoel isng akan dike barisan2 dan djosroesan belakang
dari kantor pos Betawi.
oleh B & W, gemeente dari pehak Djepang jang sekarang CINEMA PALACE:
tengahkan
Tromp dianggap ,,ngawoer"
Gagak stem
Adapcen telaatnja sampai dita- |"
akan
membantos
satoe ton.
bergerakudissbelah Timoer-Lacet d:
Kemoedian tocan Wasthouder Tan
ngan abonng,s di Bandoeng tidakTentang kesehatan spr. mema'- ri Nanning dan disebelah Timoe:
PASAR SENEN
Jah Istak kesalahannja pada kantor Yam Hok menjangkal pendapatan loemkan, bahwa tal:ima lagi akan Laoet dari Yamchow, jg sekarang RIALTO
“The Spiders Web
»Pemandangan", tetapi dilain tem- mereka jang menganggap perice di diangkat seorang Kepala dari GGD. soedah dipergoenakan sebagai tem
adakan penoeroenan lagi kepada ta
bagiin keii (tamwat)
pat.
,
Madjlis B & W merasa terima ka pat pangkalaa dipantai laoetan oleb
rief air. Keadaan sekarang tidak ke
Dimana ?
sih kepada toean Priesters atas pe pehak Djepang ci Nanning.
ALHAMBRA
SAWAH BESAR
.
Itoe sedang dalam selidikan kita, tentoean. Kalau soedah sekali kete- mandangannja. Spreker laloe mem»Over The Wall «
Pehak Tionghoa beraksi teroes
djoega
tentang
telaat2nja
pene landjoer ditosroenkar, kelak soekar bitjarskan roemah2 sakit kampoeng
rimaan
jang
atjapkali
dialami diroebah lagi, dan Raad bisa menje dan wijrartsen.
Di,Su!-Yuan
(Mongolia DaGLODOK
CINEMA ORION
oleh abonne2 kita di Bandoeng sal dibelakang hari.
lamj, pada tanggal 13 DecemPembikinan roemah sakit sendiri
Angka-angka
seperti
diketengah
“Robia
Hood"
itoe, serta disekitarnja.
ber jang baros laloe, pasoekan
terlaloe berat, Angka2 menoendjoek
kan oleh toean Tromp tentang kesms Gama
pasoekan Tionghoa soedah me
kan bahwa di Tasikmalaja dan Ban
oentoengan2 peroesahaan Waterlei- doeng menderita keroegian besar.
THALIA
MANGGA BESAR
Adventures of Robinhood,
lakoekan poela serangan seraia ambil
The Drum
Ini film besar jang djempolan, ding itoe sasoenggoehnja
ngannja dan telah berhasil me
Ada
djalan
lain,
jang
kini
sedang
jang
seanteronja terbikin dengan begitoe sadja dari oedara. Mengapa diroendingkan dslam madjlis B & W
rampas Sa-Hasien.
pakai kleur jang indah, moelai dari tidak memperbandingkan peroesaha tetapi beloem bisa dioemoemkan.
Ketika itoepoen telah dilakoe
hari Rebo 20 Dec. j.l. dipoeter an itoe dengan soeatoe N. V. jang
kan serangan kepada sstation
bermodal 5 ton daripada dengan
Chengkou didekat Saotou.
di Cinema Orion.
Lima mosi
DITJARI
TOEKANG
BOKBOET
Mengingat bagaimana ini film be jang bermodal,2 miljoen, djadi ke
Poen diterangkan djosga, bah
Sotelsh
selesai
termija
kedoea,
s!
DAN
KLING.
sar teleh tarik begitoe banjak penon oentoengan bisa 88 pCt ?
wa telah terdjadi pertaroengan
dang dihabisi djam 1230 Jaroet te
Kemosdian
sprexer
berbitjara
ten
Kita
poenja
Machinefabri:k
perloe
ton ketika main di Rex Theater,
hebat ditempat loear iboe kota
ngah malam.
pake 1 toekang boeboet dan 2 toemaka
ta' heran kalau
Cinema tang pedato tosan Soangkoepon ten
SuiYuan,
Kwei-Sui.
Pada raad dimasoekkan djoega5
“Orion mendapat koendjoengan ba tang straatverkoopers. Baliau ang boeah mosi, ja'ni:
Sokarang
segenap mata
diarab kang kling.
Padi siapa jang mempoenjai penganjak penonton selama ini film di gap perloe diadakan tindakan dalam
kan
kepada
pertempoeran
di
Naning
1. Mosi-Soebroto cs. bosat pendiri
hal itoe.
laman
diatas
harap dateng boeat
mainkan disitoe.
dimana
pehak
Tionghoa
ta'lama
lagi
an Gsmeentelijre
Volkeziekenhuis,
Dachlan
toean
Wethcouler
bitjara lebih djaoeh. Gadji sepanakan
beroesaha
dengan
sekoeat
tc
Robinhood ada satoe film, dalam
2. Mosi-Darjono c3. soepaja damendjawab beberapa
osatosk
mengoesir dar tasnja.
mana ada bermain Errol Fiynn jang Abdullah
lam
1941 soepaja peroesahaan
ta naganja
dengan
terkenal, dengan dibantoe oleh Oli roepa pertanjaan berkanaan tanah nah pekoeboeran djangan lagi dima iboe kota Kwangsi 50000 orang da Machinefabr'ek
,HIN HOAT”
ri pasoekan pasoekan Djepang jang
via de Havilland dan riboear orang grondbedi ijf, dan pemberian
soekkan
peroesahaan
tetapi
dimaGang Kebon Torong No. 8
moerah.
bersenapan mesin, jang ketika itoe
lagi, jang tentoe akan mengasih ke- tanah perkampoengan jang
soskkan penghasilan osmoem.
BATAVIA-STAD.
kamboeat
spec'aal
tanah2
Boeat
sesoeatoe
pada
tjoekoep
mendapat bantoean dari angkatan
poeasan
3.
Mosi-Darjono
cs.
soepaja
di
alasan
ada
tidak
Tionghoa
penonton maski jg bagaimana tje- poeng2
adakan tarief tertentoe jang rendah oedara jang besar.
rewet djoega, karena dalam itoe lagi, karena soedah sedjak lama bosat pendoedosk kampoeng, jaitoe
film ada terdapat semoea apa jang sesoenggoehnja dibikin tammat ada- koerang dari 10 sen tiap tiap meter
penonton inginkan, jaitoe perkelahi- nja wijk2 jang special2 boeat ber- koebik.
an, pergoeberan, kekotjakan dan bagai2 golongan.
3. Mosi Tabrani cs. sosvaja ceroe
Barang-barang masoek boedel failliet LOK LE TJIONG merk
Roemsh2 koeli
kekotjakan jang tjotjok dengan dja
san
pergosrosan
(onderwij3)
diperSIM
FEN LOENG
di TJIKAMPEK,
akan didjoeal dibawah targan
Akker
toeanv.d.
Wethouder
Jannja tjerita dalam film.
giat
lagi,
mengingat
bertambah
be
sama
sekali.
memper
oesaha
bahwa
Sebab ini film soedah sampai menjatakan
sarnja hadjat anak2 dan pemoe
Orang boleh melihat bararg-barang itoe pada hari REEO 27 DEterkenal, poedjian lebih djaoeh bagi banjak tempat mandi tempat menda2
sekarang
kepada
pergoeroean.
CEMBER
1939 antara poekoek 9 pagi dan poekoel 12 siang, dalam
itoe soedah tiada perloe lagi, ha- tjoetji semata2 tergantoeng kepada
4.
Mosi
Priesters-Pamoentjak
toko
di
TJIKAMPEK.
ten
sendiri
pendoedoek
nja kita maoe peringatkan madja bantoean
Tromp, soepaja oeang f 100,000 boeat
Penawaran, haroes dengan soerat, hendaklah dikirim selambatsama pembatja akan djangan liwat tang pemberian tanah.

AKAN

extra-afschrijving
post onvoorzien.

asi

dipindahkan

ke

lambatnja pada tanggal 39 DECEMBER j.a.d. kepada:
WEESKAMER — BETAWI.
906

bak

boeat stadsontwikkeling
Dienst
kan
ini
koetika
baik
akan
opdracht special boeat
mendapat
biasa
loear
film
'itoe
saksikan
jang soedah menggemparkan sean- memboeat rangrangan boeat roeomah
roemah koeli jang moerah.
tero doenia.

DIDJOKAL

abis

sampai

Nan Pa
La

hoa mendoedoeki beberapa
kota' penting
Pehak Djepang terpoekoel teroes-

Gementeraad

Sidang berlakoe

aa

Kn

Sidang

aa

PB er

gn

ERA

NBA

#5

Hakan

sk

Aukbbame,

5

1

|
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Ka
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TO BIOSCOOP
RIAL
Batavia-C.
Senen

indah
Ni - ia!
pa disediaken

24 Petember 2.

(SRIGALA)
BAGIAN

Garpoe na

PENGAB'ISAN

ketjilan

poenja actiefilm jang paling Besar dan
Heibat dalem ini taon.

COLUMBIA

dan bukan

12 bon

Masing!

Seroe, Heibat,
Rame,
Menggeterken!
|
boleh

S

Barang ini dilapis

tebel dengen p erak

:

aken dipertoendjoeken extrafilm.
tida

jang

-—

PERHATIKEN! Lantaran ini film keliwat pandjang tida
Anak-anak

F

6 bon.

NN

TV

jang

garpoekoewe

Ini

j
Tiintitn serbet
.
model
kerjil
Mg
4
MIN GGOE s
REBO 20 sawper
boecat hari "
SC
Sea

Teman

dari

jt

Sendok 1s

|

nonton!

Sendok makan
garpoenja

jang

besar
14 bon

danmeroepaken

dan

£

safae

stel sama persenan:
Gelang eng laen

NN

Ini malam
pe

Sswak

Besas

WARNER

BROS

4

bisan

a

SS

sadjikan film pilihan lebih
hebat dari semoea jang ada,

besar,

Piso

lebih

29
NN

5

dilapis tebel dengan

bon

Tempat

mentega

(Dibelakargnja

— JUNE

tralie besi)

TRAVIS

— JOHN

LITEL

dan banjak lagi artisten jang terkenal
Djangan liwatkan ini kesempatan... Datanglah lebih siangan
boeat dapat tempat jang baik.

22 Dec.
“FILM

'39

DUBBEL

PROGRAMMA

Ke 1: Pertempoeran dengan spion2.

SMASHING the SPY RING

5
dengan RALPH BELAMY
FILM Ke 2:

perak.

Kirimlah bon? Njonja pada Van den Berghs Fabrieken
(N.L) N.V. di Batavia-C. “atawa toekarlah bon' itoe
di sala satoe kantoor dari firma Jacobson van den
Berg & Co. jang diterangken dibawah advertentfie ini.
Djika Njonja pakei Blue Band, Njonja djangan ingin
mendapeti persenan'nja sadja, tetapi djoega haroes
perhatiken, bahwa Blue Band membesarken
gapsoe
makan dari semoea. orang jang ada dalem Ara
Njonja dan mengoeatken, serta mesehatken toebbeh
Tap ia mengandoeng banjak vitamin A dan Djang
oeat.
Tiobalah lihat, bagaimana enak sekali anak? Njonja
makan roti jang paket banjak Blue Band.
Kasilah anak? Njonja roti sama banjak
Blue Band
dan
djangan
irit, sebab biarpoen begitoe, Njonja
masi bisa banjak meringanken onkos roemah tangga,
karena harganja Blue Band selaloe masi ada djaoe
lebih susah dari harga mentega.

THE WALL”

FORAN

roepa! -perse-

bisa dapet lebih tanya

nan? boeat bon' Blwe Band. Persenan? itoe Njonja bisa
lihat disebelah ini dengan keterangan, boeat berapa
banjak bon' Njonja bisa dapat masing? barang itoe.
Semoea persenan itoe soeroep satoe sama lain, semoeanja. mempoenjai model jang indah dan masing'

Na
“bon

SN

mentega

Njonja

Tetapi

CS

koewe

Sapitak

dat.-S.

», OVER
dengan DICK

h

Tae

"

&
|

KE

P
n

9 bon
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Sendok

6

$$

|

— FAY WRAY
|

The WARNING - (De WAARSCHUWING)

dan

f
BELANDA

.

.

IN GGERIS

SA

Oo

dirantan

Peladjaran dengan soerat (Schriftelijk)
Dikirim seminggoe sekali (seboelan 4 boekoe). Tiap-tiap
peladjaran diterangkan dalam bahasa Indonesia, sangat gampang dan moedah dipeladjari oleh segala orang.

Cin

Peladjaran bahasa Belanda tammat

Film jang paling Djempol dari seadanja film besar. Seanteronja KLEUR.

1

P

8823-0469M

Padang. Samarinda, Bendjarmasin, Pontianak, Den Passar, Telok Betong.

Medan,

Cursus

Palembang,

Cheribon, Semarang, Soerabaja, Bandoeng, Makassar. Mensda:

Distributeurs: Jacoberg- Jasa:

CERTIFICAAT

»

Inggeris

MOELAI

sampai No. 52.

,,

»

32

diberikan, djika soedah 'ternjata peladjar se-

tia dan beladjar dengan soenggoeh, teliti dan tjermat.
Oeang langganan tiap bahasa f 1,25 seboelan, haroes dikirim

. Tebih Laman.

Administratie ,,PENDIDIKAN OEMOEM
Post

Box

26,

21—24 DEC

'39

|

Soerabaja

Tiap-tiap kari Jidvertentis «Patjars F 1.- sekali masat
soedah doea malem dipertoendjoeken dengen saban pertoendjoekan selaloe padet sama penonton!
Seantero golongan penonton rata-rata poedji kesampoerna'an
dan kebagoesannja itoe film!

£ f jang tida terdoega.

tjerita jang mena-

ITEM

BARGANJA

djadi satoe film Indonesia jang mentereng!
s
Miss ROEKIAH mengagoemken............ Rd. MOCHTAR memoeasken
ee ea
KARTOLO bikin Pee
djadi tertawa terpingkel-pingkel tiada brentinja!
:

INI

portor F cs

&

| BARCEF 060 da
BOEAT “SATOE
/ BLIK BESAR!

THALIA
BIOSCOPE

MANGGA BESAR

dan

en

aa

berwarna

Oo

esKaN

(Technicolor)!'dari

sanksi

Alexander

3

Telf,

mmamdaaNBa

Korda,

jang

paling besar:

:
"

1

“dengan

1

RAYMOND

Pan

“BEN

Minggoe

HUR”"

Speciaal

Matinee

10

dan 4 sore:

»

VALERIE

24 December

Dengen

Kerstdsg

HOBSOH

.

sTHE

26

Dec.

ACTIEVE vlot Hollands sprekende:
werkzoekende jongelui gevraagd.
Voor goede werkers mooie toskomst.
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Moelai ini malem 21 December 1939 din malem berikoetnja:
Film
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gang

orang.

Jang

meme-

pimpinan rapat jalah toean fr.

'Marzoski Mahdi, dari Parindra. Wa

toean Soetjipto mem-

kil2 Gerindo,

bitjarakan kegentingan doenia seka

rang ini, lebih2 jang berkenaan de
ngan kedjadian2 jang baharoe, 3eperti keloearnja Roeslan dari Volkenbond. Njonja Karnasoedirdja da
ri Pasoendan Istri ikoet berbitjara,
kaoem
dimana dinjatakan bahwa
Pasi
am
dal
ada
iboe, lebih2 jang
ne
Indo
an
toet
toen
ada
e
kep
setoedjo
sia ber-parlement. Kemoedian toean
makHardjawinata menerargkan
dan
r
ego
men
.
PID
ent
lem
soed Par
melarang spreker meneroceskan pem
bitjaraannja. Njonja Mr. Sjamsoedin poen ikoet bitjara menjatakan
setoedjoenja kepada toentoetan In
donesia berparlement. Sembojan be
lisu: bagaimana kita bisa berenang
djika tidak menjeboerkan diri dalam air! ,,Toean Sanossi membitja
rakan keboercekan ekonomi. Beliau
inipoen dapat ketokan PID,

rapat jang'diossahakan oleh Pasoen
dan

tjoek pimpinan PSII jang didatang

kan dari Betawi. Dengan soeara ke
pemboekaan
ras beliau membikin
an keboe
keada
an
sambil menegask

Indonesia.

Kemoedian toean Mr. Sjamsosddin
dari Bogor ambil bagian. Baliau men

dapat bagian

mendjeledjah

pergerakan Indonesia, sampai

da Gapi

ini,

parlement.

obat Anusol jang tida ada
bandingannja,

Ng

|negeri

|jippina

dan

dau

keadaan rakjat di PhiIndia,

Martodi-

toean

wakil

dari Gerindo berbitjara ten-

tang soal
Pertama

arti Parlement.
spreker mengemoekakan

soal soal keadasn diloear negeri dan
diantaranja berkata, bahwa neutra
liteit Nederland.... sampai disini
olah wakil PI.D. diperingatkan, soe
paja tidak menjinggoeng2 keneutra
lan pihak Nederland. (applus rioeh).
Diterangkan
olah pembitjaraan
bermoela lahirnja Rarlement di! Eage
land

pada

th,

1212,

dan seteroesnja

dikoepas, bahwa tiap2 orang jg se
bat pikirannja menjetosdjoei adanja
Parlement.
Ketjoeali
pihak
jang memang
mempoenjai perasaan lain, tentos
sadja tidak mempoenjai arti dalam
masjarakat ..... dari
belakang t.
dari PID dengan peringatan jang | maksoed dan bagaimana djalannja Ajat bertereak, gitoe kok parlement,
terachir. Kemoedian rapat berhasil | Parlement Indonesia.
dan berdiri.
mengambil mosi.
Kemoedian
tosan M. Ramoedji
Di Modjokerto
wakil dari Parinira
menerangkan
Di Bandjarnegara |
Rapat dilangsosngkan digedoeng tentang Toentoetan Indonesia berDikota ini rapat toentoetan parle| ,Brantas Park“ dengan dipimpin Parlement.
merit telah dilangsoengkan pada ma oleh t. Drs. Soekandar. Pertedikemoekakan
2 rakjat jang termasoek dalam
koendjosngan kl. 2000 orang. Sste-| Parindra dan PSII.
oendang osndarng dan
diterangkan
Pembitjara2 jalah tt: Drs. Soe- djoega betapa djaceh perbedaannja
lah rakjat mendapat keteranganten|
tang maksoedtoentoetan itoe, maks | kandar tentang riwajat orang Be- antara Volksraad dan PRarlement.
kemoediannja dapat diambil mosi| anda datang kemari, tentang VolksDan toentoetan Indonesia jang
jang dikirim ke Sekretariat Gapi. |raad dan hal hal jg bersangkoetan mempoenjai
keinginan
Indonesia
Jdengan itoe. Selandjoetnja t. dr. Soe Parlement, boekan permintaan baroe
sis tista
domo membitjarakan tentang riwa tetapi sekedar memperingatkan keDi Salatiga
Dengan bertempat diroemah bola| jat Gapi dan pergaboengan2 jang te pada Pemerintah atas 'djandji djan
Sasono Langen Soeko, Gapi di Sala-jiah ada ssbaloom Gipi dilahirkan dji jang doeloe.
”
Sedang Parlement Indonesia dida
tiga telah mengadakan aksinja. Pa-|T, Hadji Abdulrachman dari PSII.

lam Minggoenja dengan mendapat| moean dilangeoengkan atas oesaha|, On

da rapat itoe telah datang kl. 300| mengoersikan tentang parlemeat jg

sarkan

pembitjara

atas

Democratie,

padahal

orang. Jang berbitjara dalam rapat | sersangkostan dengan igama Islam pihak Nederland jang mengobar2kan
tarich itos wakil dari Parindra dan PPKI | Setelah motie dibatja, rapat ditoe demceratis, dalam Volksraad beloem
kepa

melandjoetkan

laloe

dengan bantoean PAI

Djoega kota ini menghendaki

8oe-|toep djam 11,45 dengan

paja Indonesia segera berparlement.

berseroe 3 ada tandatanda

|xali: Moefakat Indonesia berparie-

ment,

-

semboeh

Doktor" poedjikan Ini obat.

diadakan

Jang datang mengoendjoengi ada kl | poero dari PSII Modjowarno tentang
300 orang. Dia jang mendjadi | sesoesahan2 rakjat djelata dan djoe
pembitjara ditempat ini jaitoe tt. Iga motie2 jang telah diadjoskan
Soe|oleh anggota2 Dewan Rakjat sedjak
O.
Rd Goernawan (PRasoendanj.
riadipradja, dan Mr. Joesoeph (Rar-|tahoen 1918, tosan Mr. Soewono
indra). Pembitjara jang paling a-| dan tosan Hadisoedigdo kedoeanja
chir mendapat ketokan hingga 2kali|dari Parindra Soorabaja tentang

Meskipoen kemarin ada beritanja
ringkas, patoet poela dinjatakan di
sini, bahwa dikota ketjil ini ternja
ta lebih hebat dari kota besar keadaan aksi Gapi. Jang datang hadir
tidak koerang dari 3000 orang. Rim
pinan ada ditangan toean Aroedji
Kartawinata, secretaris I dari poe

rakjat

Parindra

bikin

oleh comite Gapi di Djombang telah
dilangsoengkan pada hari Minggoe

pagi djam 9 digedong T. H.H.K,,
Heerenstraat dengan dikoendjoengi
an
oleh k.l, 500 orang.
Rapat dipimpin
oleh tosan
Nitisastro,
Ketosa
Parindra
tjabang Djombang.
Wakil parhimpoenan tidak koerang dari 25.
Jang bitjara toean-toean Imam
Di Tjiledoek
Iljas dari PSII Modjoagoeng tenKomite ,,Parlement Indonesia" di tang parlement dipandang dari djoe
Tjiledoek mengabarkan, bahwa djoe roesan ke Islaman,
tosan dokter
ga ditempat ini telah dilangsoengkan Soesilo tentang parlement dilosar

Di Tjitjoeroeg.

roekan ekonomi

Di Djombang
terboeka
jang

di

tida berasa sakit oleh

“Sa

djoengan 1200

Rapat

dan

atas ke democra-

isan.

Di Pasoereean
Rapat dilangsoengkan di Gsdong
Permoefakatan, pada hari Minggoe
pagi tanggal 17 Decamber di moelsi
djam 9 dan mendapat perhatian jg
memoeaskan koerang lebih oleh 500
orang,
bagitoepoen dari P.I D. dan
pers lengkap dan di koendjoengi da
ri 30 wakil
- wakil dari Perhimpoenan.

Pemboekaan

rapat

di samboet,

dengan njanjian Indonesia Raja oleh
wirawan2
dengan
dipimpin
oleh
fluitorkestnja.
Pembitjara

pertama

tn. Soeto-

mo
sebagai wakil dari Parindra,
membitjarakan
voor dan nadeelnja
Volksraad di banding dengan parle
ment
jang sedjati dengan pertjontohan parlement jang ada di Iadonesia ini.

Pembitjara kedoea

fi Abdoel-

Gani sebagai wakil dari PSII. menerangkan arti parlement dari kala
ngan ke Islaman.
32 Si
Sesoedahnja
itos,
kstoea rapat
mempersilahkan

kepada

ostoesan2

perhimpoenan
jg akan melahirkan
bosah fikirannja, diantsra mana da
ri wakil Isteri Indonesia tjab: Pasoeroean, P.P.P.B, tjab: Pasoeroean dan
sosatos saudara dari Indo Arab. €.
Achmat Ba h Iwan.
Ssbeloem rapat ditoetosp laloe di
adakan motie.
Di Diember
Hari Minggos, 17 D:cember 1939
mMoment-actie telan dilangsoengksn
oleh

locaal

Djemover,

bertempat

di

, Grand-thsater". Koendjoengan ki.
400 poetera Iadonesia, dimana terhi
toeng djoega 11 kacem posteri. Wa

Dengan pandjang lebar oleh pem kil perhimposenan tertjatat 31, dian
bitjara dikoepas kedoedoekannja rak tara mana 2 wakil vak-organisatie
Atas
kesetoeDi Koeningan telah djoega termenerangkan
berpedato
jat dalam tanah djadjahan, dimana (R.P.P.B. dan RR.A.VB |, perhim
men
dengan
ja
(Parindra) tjsbang Kediri dari keadaan rapoort-rapport.jg diterima poenan kaos iboe, hanja ,,/ateri InGapi
aksi
,,hi
a
sosar
n
langsoengkan
denga
maka
djosannjs,
doep" dan Alfatihah sidang ditos- dapat koendjoengan 300 orang dan Partij Politiek Katholiek Indonesia oleh pihak Pemerentah tidak sesoeai donesia', diwakili Nona Soegiarti.
i
Aa
bertempat digedong PSII. Rapat di IPRKI) Kediri, pada hari Minggoe dengan keadaan rakjat jg sasoong- Pimpiran dipegang &. RM. Nototoep. Me
CN
zimpin oleh toean Maskam. Sesoe- tanggal 17 December 1939, telah di goehnja,
koesoemo (PP.E.L).
Di Malang
ajat langsoengkan rapat oemoem osndah tocan Djoehro membatja
Secretariaat:
t. A. A, Cattmyr
Kemoedian pimpinan rapat diseAksi Gapi di Malang terlangsoeng @oer'an, laloe toean Sanoesi mene- tosk memenoehi serosan Gapi, bos rahkan pada tosan M. Pamoedji, dan (coosul HB-P AI). Selama rapat,
Indo- at kepentingan manoentoet adanja tosan Toha Maksoem menerangkan ketenteraman
didjaga oleh
wakil
di Emma Theater dengan mendapat rangkan riwajat pergerakan
dan nesia. Spreksrpoen menerangkan hal parlement Indonesia, bertempat di parbandingan antara Dalam dan los Pemerintah jang terdiri dari Wedo
perkoendjoengan 1500 orang,
Indonesia. Toean
sVolta Theater",
no, t. Ass. Wedono dan 2 Manteri
diadakan oleh PII, PSII, Garindo ekonomi rakjat
ar Negeri.
riwajat
Jang mengoendjoengi rapat itoe
menjamboeng
diPAI
Mosstamad
wakil
dan Parindra sedang
Dengan tangkas pembitjara mene Politie, demikian poela bantosannja
persilahkan membatja manifest PAI, pergerakan, sedang tosan Sospar- kl. 300 orang oetoesan2 dari per rangkan atas dominion dan beberaps Hizbosl Wathan dan Surya Wirawan
jarg memoeaskan.
man berpedato jang isinja sesoea! koempoelan ada 23, wakil pers, wa keadaan diloear negeri.
Spreker
pertama tosan Asmo
dangan pedato toean Abikoesno di kil Pemerintah terdiri dari : Mantri
Di Soebang
:
Dari satoe persatos negeri jang
politis dan Assistent Wedono PID
(Parindra),
menerangkan terdjadiPadu hari Minggoe jang baroela Betawi.
pembi
oleh
mempoenjai Parlement,
Pada djam 9.15 pagi, rapat diboeka tjara diterangkan, sehingga memos nja Gaboengan antara pergerakan
loe ini tidak koerang dari 17 perhim
Di Bodjonegoro dan Babat.
oleh Ketoea tjabang Rarindra Ke- askan dan diterima dengan tampik politiek, sampai mendjaci Gapi,
posnan mengirimkan wakilnja goena
Dengan
perkoendjoengan
300
odiri, t. Dr. Kodijat.
memactie terhadap toentoetarnja mengikoet
an
dan
maik
ikost mera
sorak rioeh.
$
Dari permintaan wakil Pemerin- Kemoedian agenda keampat,tentang hendaki Indonesia berparlement.
persetosdjoei soal Gapi, 'jg di Soe- rang di Bodjonegoro telah dilangtah, pada ketoea
rapat,
oestoesan #eroean kepada Rakjat, dioemoamSpreker kedoea toean Moeljo
bang itos diadakan digedoeng Taman soengkan aksi Gapi.
Adapoen
di
Babat
sangat
banjak
dari
Soeloeh
Pemoeda
Indonesia
soe kan oleh t. Dichlan wakil dari PII.
t.
oleh
(Parindraj, dengan usiform S W.,
gang
dipe
inar
Siswa, Pimp
Sesoadah spreker barseros sospaja menerangkan arti parlement, dan
O. Djajawisastra, dan sebagai pembi jang hadir, orang-orang deri 55 de|paja meninggalkan rapat.
Sesoedahnja toean Soeprapto
di rakjat dengan boelat! mempersatoe parbedaannja dengan Volksraad.
tjara ialah njonja Soepono (Parin- sa berdoejoen2 datang osntoek ikoet
boeat
berbitjara ten kan tenaganja
Ditambah oleh tosan Posspoosntosk Indonesia
draj,t. Abdullah Fagih (Parindra), mempersetosdjosi toentoetan Indo- persilahkan
tang
sifat
dan
toedjoean
Gapi,
dan
nesia
berparlement.
a
Ban
wardojo
(P.P.E.I.), tentang soeindr
tono
(Par
ahar
n
Soem
berparlement,
Ialos
menerangkan,
toea
Sprekers2 dikedosa tempst itoe tosan Moeutoro Atmosentono boeat bahwa adanja Volksraad jang seka soenan Parlement jang ada dinegeri
doeng), t, Darmodihardjo Parindra
ialah tosan toean
Soemowihardjo berbitjara tentang Indonesia berpar rang ini ssolah-olah maenjakitkan Belanda, serta hak2aja ra'jat dapat
dan t. M. Moeshammad.
lement.
dan Oesman.
hati bagi perasaan orang dan golo memilih langsceng ostoesannja cenDi Sidoardjo
:
Setelah diambil motienja bosat ngan jang sehat.
toek 2a-Kamer dan seteroeanja. Ke£
Di Bangkalan
Rapat terboeka dilangsoengkan dikirimkan pada Secretariaat Gapi,
pada hailirin, oentoek
Sebab dengan boekti, bahwa ham sempatan
mendadengan
pada
kl.
djam
1030
pagi,
rapat
di
bioscoop
toe
pemban
digedoeng
menjatakan
pikiran dan pendapatandari
berita
oet
Menoer
pir kemaoean rakjat tak dapat ter
tjapai, padahal tiap negeri sangat nja, djoega diberikan.
kita, maka aksi Gapi di Bangkalan pat perhatian besar sekali. Tidak tostoep dengan selamat.
memboetoehkan barisan rakjat.
bertempat digedoeng bioskop dengan koerang dari 500 orang berhadiir
Di Soerabaja'
Di Madioen
Dengan dalil dalil Islam dikemoe
perkoandjoengan 400 orang. Kacem oentoek mendengarkan pedato2 ten
Koendjoengan kl. 4000
Bertempat
di gedoeng
Wajang
perloenja
KBI dan Surya Wirawan membau- tang permintaan mengadakan Parbetapa
kakan oleh spreker,
orang,
Orang
,,Ngesti
Pandowo”,
dikoenfiki
memerdekakan
tos menggembirakan rapat. Tosan lement Indonesia. Wakil politie dan
rakjat
tiap
wakilltiap
dari
Ketokan
dioengi oleh ki 500 orang poetera
Poetro (PII) memegang pimpinan. pers lengkap.
PID. teross-meneroes |rannja.
Rapat dimoslai djam 9 dipimpin
Tocan Sarkawi dari Parindra ber
mengoe- dan poeteri, diantara mana wakil2
Kemoedian pembitjara
dilain-lain tempat, poen dil
Sebagai
ParKetosa
dari beberapa perhimpoenan, sedang
pedato mengkissahkan perdjalanan oleh t. Fatikoeh,
$'baia pada pada tg. 17 ib. telahdi|mosmkan manifest Gapi, diantara wakil pemarintah ada 5 orang jang
Kemoedian indra.
pergerakan Indonesia.
manifest
dari
3
bagian
bertem-|nja dalam
Pembitjara2 jalah: t. Fatikoen langsoengkan rapat oemoem
oleh toean Wedana Kota.
berbagai2 spr. lagi, sedang wakil2
jang di|Gapi dilarang bosat disiarkan dan dikepalai
Pavlljoen,
dan
GNI
di
pat
Indone
pergerakan
Djam
845
pagi rapat diboeka
perkoempoelan seperti PVPN dan tentang riwajat
(dari koendjoengi oleh kl. 4000 orang ter|terdengar ketokan dari wakil Peme- oleh t, Soeradji
Majoor
Goesti
sia, tosan
dengan
oeraBRO menjatakan setosdjosnja.
rentah.
Parindira Soerabaja) tentang Iado diri dari 59 wakil perhimpoenan dan
ian
singkat
tentang
sedjarah
Kemoedian wakil2 P.A.I. t. Said
persatosan
moelai
tahoen
Di Tjirebon
nesia .berparlement, toean Wondo- 10 orang pers.
Bahbrisj
bersstoedjos dan sedia toen badan
Dari
pihak
Pemerentah
dengan
1913
sehingga
sekarang
dergan
ber
Dari pembantoe kita A.G.S. dite- amiseno (PB PSII) tentang perbeatas toentoetan Gapi ke
PID. nja tidak ketinggalan. Poen da- djangan
dirinja ,,Gapi". Manifest dari ,,Ga. rima berita tentang berlangsoengnja daan raden dengan parlement.
arah
Indonesia
berparlement.
Sstelah itoe diadakan kesempatan ri barisan pemoeda2 dari SW. Baaksi Gapi di Tjirebon jg dipimpin
Wakil dari PTI t. Tio Hian Sosi, pi“ dioemoemkan djoega.
risan Gerindo, Pemoeda PAI. Siap
Bertoeroet toseroet laloe berbitjaoleh t. Haoeh, Spr.-spr. ialah tosan oentoek mengadjoekan pertanjaan, bersama tosroet bekerdja mendjaga bersedia dengan segala tenaga dan
ra:
Anwar (Garindo). t. Danossoediro jang dipargoenakan oleh beberapa
harta
PTI
sanggoep
bocat
membe
osmoem.
(Parindraj, t. Zainal Abidin (PSII) orang (sebagai persoon) diantara- keamanan
1. Tosan Reksohadisewojo (P.P.
Djam 9,10 siang rapat dimoslaikan rikan sokongannja.
Aisjijih
dari
poetri
t. Fadil (Pasoendan), t. A. Djoef- nja seorang
KI)
tentang
adanja kegentingan
Kemoedian t. Ismoetijar diberikan
dibawah pimpinannja t. Thoha Makinternationaal sekarang dan toenSesoedahnja. diadakan motie jang
frie (PIIJ, t. Dafar (Garindo| dan
kesempatan
oentoek
membatjakan
toetan Indonesia berparlement.
akan diadjoekan kepada pemerintah, soem dari PSII,.
toean Aboebakar Aidid (PAI).
Ssbeloem rapat dimoslaikan, lebih motie dan diterima dengan berdiri
2. Toean Soedji (Parinirs|
tenSegala pembitjaraan berdasar kepa jang disetoedjoei oleh segenap hadi:
dahoelose dikibarkan bendera Nasio- sorak Hidoep Parlement Indonesia.
da brosoer Gapi. dan t. Zainal Abi rin dengan berdiri (ketjoeali wakil nal dan mendengarkan lagoe kebang
tang
Volksraad
dan
Parlement
dan
Perloe disini kita oemoemkan, di
rapat ditoetoep djam
soesoenan pemerintahan sekararg.
din jg djooga letterlijk membatja pemerintah)
waktoe
pamimpin
rapat
menerang
saan Indonesia.
11.45,
3 Tosan Soejatin (P.P.KI) tenbrosoer dapat ketokan polisi.
Dimoeka pimpinan rapat tertjan- kan dan meminta persetoedjosannja,
Di
Lawang
Pembantoe kita merasa
ketjewa
tang
perbandingan pemerintahan di
soepaja jang bersetoedjos dengan
Hari Minggos tanggal 17 Decem toem karangan boenga dengan per toentoetan Gapi berdiri dengan 80o- Indonesia dengan di India dan di
sedikit, karena sidang (ramai tidak
kataan Gapi, terhias warna merah
diberi kesempatan ikost borbitjara ber 1939 dilangsoengkan rapat mo
rak tiga kali, gran tetapi t. Ajat Filippina dan kesanggoepan2 Peme
t
rintah akan perobahan pemerintakarena aksi seroepa itos haroes di ment actie Gapi bertempa digedong
Sesoendah ketoea rapat memboeka cs. dan Expremnja tidak sooka ber
han gokararg.
anggap sebagai barometer rarjat, bioscoop, moelai djam 9 pagi.
rapat dan memperingatkan pada ha diri dan tinggal dosdoek.
dan soekar diketahosi sampai kema
Adaspoen atjara-atjaranja :
Djam 1145 siang rapat ditoetoep (Lihat samboengan dipagina 2|
1. Demokrasi, oleh tosan Zainal dlirin aaak?2 dibawah ocemoer mena keinsjafan ra'jat djika tidak di

tentang

Setelah

tosan

Taufigoerrahman

beri kesempatan ra'jat berbitjara,

Di Koeningan

Abidin dari Malang (Parindra).

Di Kediri
ossaha Partij Indonssia Ra-

ninggaikan

rapat

laloe

t. Atmadji

dengan seroean riosh.

NSMAN

soengkan digedosng »Centraal
, dengan mendapat perkoen
ter“
Thea

Ngawi djoega tidak ketinggalan
dalam ikoet menoentoet adanja par
lement bagi Indonesia. Moment-aksi itoe dilangsoengkan disoos Parindra di Pelemweg dengan
menda
pat
koendjoengankl, 200 orang.
Rapat dipimpin oleh t. Sadijoen, se
dang jg mendjadi pembitjara toean
Darjono dari Ngawi dan tt. Adang
dari Madioen.
Sebagai pemboekaan dinjanjikan
Isgoe Indonesia Raja dengan
berdiri, dan pada penoetoepnja diambil satoe mosi.

lekas

4. Indonesia
menosntost
parlement, oleh t. Ronggodanoesoemo
dari Soerabaja (Parindra).
Perhatian besar sekali. Polisi dan
pers djoega hadlir.

LA

KSI Gapi di Bogor, telah dilang-

Sakit wasir

t. Sootijono dari S'baja (Parindra).

Di Ngawi

Bogor.

. Pi

2. Islam dengan parlement, oleh
t. Moch. Ali dari Singosari (PII).
3. Parlement dan Volksraad, oleh

«Remake bli 5

Aksi Gapi diberbagaibagai tempat

nang
Arease sea

nenen

anna
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Moedin Poeloengan didepan
hakim
III “(Penostcep)
»Saja

akan memboenceh
goebernoer“

Ke
nanti datang soerat dari
hoofdbestuur dengan perintak
memberontak,

maka

akan memboenoeh

saja

sendiri

goebernoer

dan

Pesakitan menjangkal keras
Kemoedian
president
Landraad
bertanja apakah betoel keterangan
Mangan saksi.
»Tidak, saksi berdoesta", kata pe
sakitan.
—Apa perloenja saksi berdoesta?
tanja president....
»Mana saja tahoes.
Dan kemoedian pesakitan berkeras menerangkan, bahwa ia tidak
ada ditempat dirail di Belawan itoe

sdr.-adr. bertindak ditempat
lain
(disini persidangan landraad mendapat kesoekaran, karena voorzitter
koerang faham apa arti bertindak).
Kalau goebernoer tidak ada lagi,
polisi tidak dapat lagi bekerdja, de pada

mikianlah lezing Moedin menosroet
keterangan saksi.

malam

kankah

tsb.

Karena

itos

boe-

tak moengkin ? Kalau saja

ada disitoe, tentoe saja dapat meli
hat akan saksi. Dia hanja 4 meter
dan wakKemoedian Liberti bertanja: ,,5e- djaoehnja dari saja
perti itoe orang Inggeris dan Djer toe itoe terang boelan.
Tentoe saja dapat melihat dia, de
man apakah mereka akan dilipat
djoega ? (voorzitter pajah
poela mikian Moedin menerangkan,
»Ja, tapi boskan itos saja tanja",
memahamkan arti dilipat).
Didjawab oleh Moedin, mereka kata president, jang kemoedian ber
itoe tamoe disini dan mereka mem tanja seteroesnja, apakah pesakitan
bajar belasting djoega disini, djadi kenal kepada Arthur Hoetagaloeng.
Osba Sitoemeang dan Libertsi Arimereka boleh tinggal disini.
Kemoedian cursus habis, sesoedah tonang.
.Tidek, tidak kenal sama sekali",
' Arthur Hoetagaloeng meminta boeat
menghentikan cursus mereka besok djawab pesakitan.
— Betoei doeloe anak Moedin me
pagi perloe maoe kerdja, demikian
ninggal ?
keterangan saksi.
— Betoel.
Dapatkah toean melihat moeka
— Kapar», berapa lama sebeloem
pesakitan, tatkala dia ini mengata
kan msoe memboenoeh goebernoer« ditangkap ?
Seminggos sebeloem saja ditangtanja president kemoedian.
Saksi Nimbak mendjawab, bahwa kap.
dia tidak melihat moeka
Moedin,
Pesakitan memberi djawaban tak
tapi dia kenal soearanja.
menentoe
— Berapa djam lamanja cursus
— Apakah P.N.I bersedia beker
itoe?
dja bersama-sama denzan pemerin— Kira-kira satos djam.
— Apakah orang-orang jang ber tah ? tanja president seteroesnja.
— Tidak bisa bekerdja bersamacursus itoe ada memegang soerat2
sama karena
pemerintah mengoe
atau boekoe?
roses pemerintahan dan P.NI. ber
— Tidak,
— Selain dari perkataan-perkataan dasar kepada pendidikan. Mana bi
jang tadi, apakah ada lagi perka- sa kedosanja kerdja bersama-sama
— Tapi pemerintah toch mengoetaan menghasoet dikeloearkan oleh
roes-onderwijs djoega ? Apa sebab
mereka jang bercursus?
tidak bekerdja bersama-sama ?
— Tidak
— Karena berlainan haloean. (Pre
—Apa sebab Moedin tidak teroes
toean tangkap, tatkala dia menga- siderit menganggap pesakitan tidak
takan
akan memboenoeh goeber- memberi djawaban jang sehat.)
Apakah
perkoempoelan itoe angnoer?
— Saja tak berbosat begitoe, kare |gap atoeran pemerintah bagoes?
— Bagoes.
na itoe saja rasa koerang selamat
— Kalau begitoe apa sebab tidak
ditempat itos.
Apakah kemoedian mereka semoea bisa P.NI. bekerdja bersama sama
dengan pemerintah.
poelang ?

—,,Karena kita tidak maoe terima"

— Ja, #emoca. Dan saksi menerangkan selandjoetnja bahwa Moedin dan kawan2nja itoe kemoedian
pergi dengan tiga partai. Moedin
dimoeka sekali, kemoedian 4 M. di
belakangnja. Osba dan sesoedahnja
5 M. dibelakang lagi, jang 3 orang
lainnja.
.— Apakah selama itoe mereka masih bertjakap-tjakap tentang perka
ra lain.
— Tak saja ingat lagi. Dan saksi
mentjeriterakan, sesoedah itos ia
bertemos dengan kawannja dan me
ngedjar orang orang tadi, dan mereka menangkap Moedin. Dan Moedin dibawa kekantor polisi. Tapi be
soknja ia baroe ditanjai oleh manteri polisi.
— Tadi toean menerangkan, bah
wa tosan mendapat perintah dari
manteri polisi sosepaja segera mem
beritahoekan kepadanja, kalau cursus soedah dimoelai. Tapi kenapa
tosan tidak berboeat begitoe, tanja
#eorang anggota persidangan.
Saksi mendjawab, ia tidak berboe
at begitoe, karena ia sedang berada
dalam tempat jang soekar didjalani,
dikiri kanannja
ada air, djadi ia
soekar dapat berpindah pindah dari
tempatnja itoe.

dijawab pes. Boekankah itoe sama
halnja dengan kalau tosan mase me
nolong
saja, tapi saja tidak maoe
menerima bantoean itoe. Apakah
sa
lahnja ? menerangkan pesakitan ke
pada djaksa.
(President menganggap lagi pesakitan memberi djawaban jang tidak
sehat).
—Apakah perkoempoelan itoe sos
ka menolong pemerintah atau maoe
menjoembangnja, tanja president.
— Perkoempoeclan
berdasar dan
toendoek kepada kemaoesan ra'jat,
djawab pasakitan (sekali lagi president menganggap pesakitan memberi djawaban jang tidak sehat.
— Berapa kontributie
perkoempoelan ?
— Soeka hati anggota sendiri, tapi

itoe sescenggoehnja, masokannja €nak rasanjao,
ia pandai mengoerangkan oeang belandja don
lemuri njonja roemah dengan tidak diketahoei
diisinja dengan alat makan jang bagoes-bogoes

jong disaloet dengan
itoe mendatangkan

8

arkan pendapatannja terhadap pada
soal Parlement.
Semosanja
moefakat
dan
wakil
R.M. terseboet akan menjoembang

do'a, soepaja Parlement Indonesia
lekas datang.
Pengambilan motie dan penghor
matannja djoega seperti di Madicen
dan di Ngawi.

Sekira

djam

menocetoep

siang Ketosa

rapat dengan
Di

Kemarin

1145

selamat.

Sragen

pagi di Sragen telah di

lengsoengkan rapat oemoem Gapi
oentoek menoentoet Indonesia ber
parlemen.
Perhatian dari pendoe
doek besar, djoega darifihak kaoem
iboe tidak sedikit. Parindra dan

Surya

Wirawan

dari

Soerakarta

membikin resminja rapst.
Pendjagaan politie tjoekoep, dian
taranja nsmpak toean2 R. Pamelan
Wedana politie Jan
R. Soekatmo,
sedang verslaggevar PID dan 2 orang. Wakil2 perkoempoelan dan wa
kil pers tidak ketinggalan. Rapat di
pimpin olsh toean Triwibowo,
Ketoea Parindra tjabang Sragen.
Pembitjara toean Mr. R.P. Singgih
jang mengoepas soal parlsmep, ben
toek2nja dan kepentingannja soepaja

lekas lekas

diadakan badan ini

oentoek
Indonesia. Rapat
moelai
djam 9 pagi dan selesai pada djam
11 siang.
Di Klaten
Djosga ditempat tersebost telah
diadakan aksi seroapa. Jang datang
berkoendjceng
sangat
banjaknja,
hingga
gedoeng
bioskop
jang
besar
paling sedikitnja 10 sen seboelan.
jalah Roxy theater mendjadi penosh
Kemoedian
president membatja
sesak, hawa panas. Kaoem ibos ba
beberapa pasal dari statuten R.NI, ajak sekali. Ratoesan orang terpak
jang disoesoen sebeloemnja kelosar
sa poelang sebab kehabisan tempat
larangan atas perkoempoelan terPendjagaan politis lengkap, wakil2
seboet.
PID. jang datang tocantoean A.W.
Soedah itoe, karena hari soedah
Soelaiman dan seorang menteri po
dekat poekoel 1 siang karena masih
litie dan Jain2 pegawai BB lainnja,
ada lagi 3 orang saksi jang mesti
semoea ada 5 orang.
diperiksa, maka president menjataRapat dipimpin oleh Ketoca Komi
kan "pemeriksaan dioendoerkan samte Gapi tosan Sastrosoegondo (wapai hari Kemis tanggal 14 Dec.
kil Parindra)
Wirawan2 dari Solo
jang datang meramaikan dan memmawar
Ferhimpoenan2 jang mengirimkan bantoe pendjagasn keamanan rapat
(Samboengan dari pagina 1).
ada 21 pemoeda. Wakil? pehimpoeDiantara hadlirin jang menambah wakil ada 16 boeah.
Wakil Pemerintah tjoekoep, sedang nan dari Kiaten ada 25, wakil pers
jaitoe:
Toecan Koesno, toean Tohbir, wakil diloear gedoeng diadakan pendjaga- mewakili 11 scerat kabar.
Rapat dimoelaikan pada djam 10,
Pergoeroean Taman Siswa, t. Baron, an oleh 8 orang agent politis.
Djam 9 pagi Ketoea rapat toean selesai djam 1 siang. Keadaan rapat
wakil Pergoeroean Ra'jat dan tosan
bersemangat, tetapi teta,
Jatmowardono
(Parindra) sangat
Iskandi.
tenang
Pembitjara
jg pertama t.Soe
Semoeanja menjatakan persetoe- memboeka rapat dengan padato jg
tedjo,
kedosa
t.
Gondowasito,
penoe
pokok
isinja
tidak
berlainan
dengan
djosannja dengan maksoed ,Gapis
toepnja
t.
Soedarjo
Tjokrosisworo.
dan di Ngawi, sedang
oentoek minta Parlement di Indo- di Madioen
Hal hal jang dibitjarakan. Toean
nesia dan mengandjoerkan kepada agendanja djoega seperti didoea tem
Soetedjo
meriwajatkan Gzpi dimoe
pat
tsb.
dan
bertoeroet
toeroet
di
hadlirin soepaja toeroet menjebarlai daripada riwajat persatoean moe
kan tjita tjita ini.
,
osraikan oleh:
lai th. 13. T. Gondo menerangkan
ji Kemoedian rapat mengambil mo1. Toean Mahfoed (PSII Ponogo- tentang pembentoekannegeri (staats
o.
rol.
inrichting) dan achirnja t. 8. Tj. S.
Sebagai tanda penghormatan pe2.
Toean
Jatmowardono
(Parinda
tentang
parlsmen, t. Soetedjo dida
nerimgan motie itoe hadlirin, kePonorogo).
lam
pembitjaraan
mendapat
1
tjoeali wakil2 Pemerintah, berdiri
Toean Wign»josoemarto (Parindra kali
peringatan
dari
PID, jalah
dengan bersorak tiga kali ,,ParleMadioen).
:
waktoe beliau membikin persamaan
ment Indonesia",
Ketika toean Jatmo membentang tentang kemanoesiaan antara bang
Djam 11.15 rapat ditostoep dengan kan agenda kedosa pimpinan rapat
sa Djawa (Indonesia) dengan bang
serocan hidoep.
dipegang oleh toean Wignjosoemarto sa Belanda (Eropahj).
Di Ponorogo
Selandjostnja ada wakil wakil dari
Ketika
tosan
S. Tj. S. memben
Bertempat
digedoeng
bioscoop, 8 parhimpoenan, diantaranja wakil tangkan tentang parlement dengan
mendapat koendjoengan kl 600orang perhimpoenan,
diantaranja
wakil mengambil dali!2 dari boekoe2 koe
poetera dan posteri, kebanjakan rak perhimpoenan jang berdasar agama, na peninggalan nenek kita dan boe
jat djelata, sedang kaoem intellsct ja'ni: Persatoean Santri modern dan koe2 koena djoega dari Indonesia
Iprijajil jang datang sedikit.
Rosdatoel Moesalim (RM) mengeloe oemoemnja, hadiria ternjata tertoe
“

perak.

Mr. PALMBOOM

oentoeng.

Njonja, djanganlah Njonjo ketinggalan: pakailah
1 PALMBOOM diroemah njonja.

goek hatinja, hingga menggetarkan
gedoeng Roxy.
Antara mana jang dikoetip beliau
dengan
lagce,
jalah dari boekoe

Babad Gianti, oetjapannja Pangeran

Mangkoeboemi kepada coca kekasih
nja diwaktoe
beliau keloear dari
negeri akan membela kebenaran.
Di

Djawa

Barat

Mataram
Aksi Gapi Mataram, diadakan pa BOGOR.
da malam
Seren
di sositat HoaRapat coemoem anti madat
kiauw dan mendapat perkoendjoePada
tgl. 14 Dec. 1939 djam 8
ngan 1000 orang.
malam digedoeng ,,Harso Darsono“
Antsra
hadirin
sebanjak
itoe di Bogor diadakan sebocah rapat
nampak Ki Hadjar Dewantara, Mr. oemcem
anti-tjandoe oleh ,,Inter
Soejoedi, Mr. Kasmad, Prins Soe- nationale
Orde van Goede Tempe
riodiningrrt, mr. Soeriodiningrat, lieran“ tjabarg Bogor.
Nji Hadjar Dewantara, Nji SoekeJang datang
koerang lebih 600
mi dan banjak lagi.
orang.
Dintara jang
hadir terPemimpin
rapat, toean mr, Soe- lihat banjak kaoem poeteri. Anak2
mardi menerangkan, bahwa boskan poen
tidak sedikit jang mengoenkeadaan
internasional jang menje djoengi rapat anti-tjandoe itoe. Me
babkan timboel aksi ini.
reka memang diizinkan boeat neToean Wali Alfatah menerangkan ngdendjoengi rapat zeroepa itoe.
keadaan internasional, antara lain
IM, PASI, AP.O., dan J.O.P.
lain bahwa
negeri2
ketjil tidak mengirimkan wakilnja, sedang pers
aman
pada
masa ini. Poen mr. hadlir djoega.
Soejoedi ikoet berpedato tentang par
Wakil Pemerintah ada 3 orang.
lament. Soen Ki Hadjar menjoemK.BI.
tjabang Bogor membanbang pedato.
toe dengan giat oentoek mengadaDi Mataram itoe ternjata boekan kan rapat tersebuet.
djago2 moeda sadja tampil kemoeDjam 8 lebih sedikit rapat dibos
ka, tetapi djoega djago2 toea.
ka oleh ketosa, toecan Sosarto. Atas
nama IO.G.T, pembitjara mengoe
Di Soreang
Di Soreang, bosat tempat seke- tjapkan selamat datang kepada se
jang hadir dan mengoetjaptjil itoe adalah sangat banjak per mosa
kan
poela
terima kasih kepada me
koendjoengan 400 orang itoe. Pim
reka
jang
telah membantoe, sampinan ada ditangan toean Satja di
Brata (Pasoendan)| sedang pembi- pai rapat itoe dapat dilangsoengkan.
Kemoedian toean Kartodarmodjem
tjara2nja ialah toean Niti Sosman
menerangkan
soal tjandoe, morfine
tri (Rasoendan) dan tosan Barnas
dan
heroine. Diterangkan dengan
(Perserekatan oelama).
djelas bahaja2
jang ditimboelkan
Di Telok Betong
oleh madat, morfine, serta keroesa
Aksi Gapi Telok Betong diadakan kan2 jang mengantjam masjarakat,
di ,Centrum Theather“ dengan men jang disebabkan karena memakan
dapat perkoendjoengan banjak, be- barang tjandoe.
rita lebih pandjang beloem kita
Kepada hadirin dipinta bantocan
dapat.
nja mereka beroesaha toeroet mem
Di Koedoes
basmi madat misalnja dengan mem
Dibawah pimpinan toean Soegian berikan penerangan
tentang soal
to diadakan aksi Gapi Koedoes di madat kepada teman dan kenalan
bangsal Ketoprak. Nampak antara nja. Achirnja sebagai hasil oesaha
hadirin jang banjak itoe tosan dr. dan daja ospaja menentang tjandoe,
Ramelan.
masjarakat dinegeri ini tidak kenal
Toean Mosljadi menerangkan ke akan dan bentji kepada madat.
wadjiban
ra'jat
Indonesia dalam
Rapat
merasa poesas mendengar
toentoctan Parlement ini. Disini pa osraian pembitjara dan tepoek tatoet dinjatakan, bahwa karena pe- ngan jang rioeh, tidak ketinggalan.
dato spr. ini berkobar2 ia ditegor
Pertanjaan seorang jang hadir,
wakil PID.
Tn
Slamet didjawab dengan dje
Kemoedian tosan Mashoed berbi- as.
tjara tentang keadaan peperangan
Behabis itoe film tooneel anti-ma
jang sekarang ini.
dat dan
arak-arakan
anti-madat,
jang diadakan di Betawi pada th.
Di Semarang
1937 dan 1933, dipsrtoendjoekkan.
Aksi Gapi di Semarang berlangDjam 11.30 rapat ditostoep desoeng digedoeng GRI, dan ternjata ngan selamat.
perhatian besar, sedang pendjagaDisini ada baiknja dioemoemkan
an polisi sangat loear biasa.
poela, bahwa I.O.G.T. tjabang Bogor
Toean Soedewo meriwajatkan per jang hanja beranggauta 17 orang
gerakan politik. Kemosdian tosan dibawah pimpinan njonja Odekerk
Soediman (PPKI) ikoet berpedato Itoean Odekerk
mendjadi goeroe :
tentang sarekat boeroeh dan Gapi Gouv.
Mulo
di Betawi)
dapat
Toean Soekarno (Gerindo) tampil perhatian mengadakan aksi jang
kemoeka dan menggambarkan kea- besar. Didjalan2 terdapat sembojan
daan internasional
dengan dihoe anti madat digantoengkan. Gambar2
boengkan dengan keadaan Indonesia anti-madat terdapat melekat dimapada masa ini. Toean MI. Soejoeti na-mana tempat : ditembok tembok
dengan pandjang lebar membitjara dan di pohon2, sedang toelisan an
kan tentang parloment.
ti madat dan arak terlihat dibeberapa tempat boeat selama lamanja.

v

Sta DRA

ra

Pitak

“

“

s
3 Tenni

&:

'Gompotitie P.T.I D. 1939/1940
Ih

Resosdahan

vangg

Pe

pada

sebagai

— Iklassel

ra

" Kita 1—Tjiliwoeng 22—1

BARON ln Sob ---1-u-|

2.

partandingan

Tang Ihioe adalah

| an

aaten Korompias

boeri Aa cat—Nizarwan 6-4,6-0,7-9,Ori:1-6: Sue
Ke

boelan jang laloe

aksi Gapi jang hebat, tapi Aksi je Soebroto— Korompier
/ Hart2—1
ono
| sebetoelnja lm sa yfanI—Rad&1: —
2

41,

6-1

da-rada dje-| 4 “ MDatumeten — KP.L. Tobing
jang tanja,13

“

«

Spepand/R. Roesli—Hoeta

“Hg

Islam Tenan

.

it

21 siwon

Hk

6-4.

Islam, kawin-| '”
mjijiwoe
Islam, tjara
matinja dibatjain|
oo) MIN VOAng

E

2

1—Siliwe

Islam, tapi .,.......IKatiti—Tarik 6-1, 6-2: Zsinal-J. Takaga'.
|
Trik 6-1, 3-6, 2-6: Soedarmadii-Katil

boeat

15: |ii—Tarik-Djaja 60, 6-4.
Yang
mati, kita kaga” heT. Kita1—Radio1 3—0
aungoeroesjang

Itoelah satoe soegoehan jang enak soeng:
goean bagi Papa. Biskoeit Cream-Cracker
dari Verkade jang enak dan empoek, dengen

hidoep Ketja—Soejono 6-4, 6-0: Soepangat

,

—Oesadi 6-2, 7-5: Ketje-Soediman
I—sSoejono-Loho 6-0, 6-0.
Rade

1—Radio2

mentega,
sapotong
lagi satoe Verkade
nja. Ja, itoe ampat

apa

1—2

K.P.L. Tobing—Anzar 2-6, 6-4, 5-7:

par
tanggoenj

an onderwijs,

ensepoer-ensepOer, | B oesdi-Tabrani

Naa
ZTawo1l—

:

ti departemen doewit, depSrte|x emeh-Rachmat

vegeri koe. Agoes-Ostarman-Soe“natbardjo-Halim

loem departement Buitenland

hak, berhoe |. erani-Soedarmadji

loear

Irtab.ret.):
““Bang
Bedjat
gitoe,
karena
| (Tab:ret-)
Patoells
sn
Soekirman-Hslim-Mo» ka u Tea

nyo adu genge.a hamad-Hartono

-agrensie-vorarag
(5 Nai Saleh
menjerang)
sama semoea(tidak
nej 4moes.Rachim

BISKOBIT VE R

1 didoenia ini, ma'loem.... kaga" | esgi.Ostarmanana Dwuawakakag mah, apa | Saleh.

boleh bosat.

Tjap

eII B.

NG mmpyar |IA.Radio
3—T. Kita -2: 30a
Losis-Prawoto

"ana

ep

PN

kepada

-3,

Alfons — Moeljo

tan

3

Pombadlin
Pemberian

I. 2

Aksi itoe akan lebih hebat na

erhasil, djika
kelak
di Bogor Gta
dida
Yna
sa mete
Pay
mpoelan ditempat itoe,

3-6,

soeko 6-2, 6-1,

Klasse IIA.

S.S. 2—Radio4: 30.
Joemarsono-Anwar 8-4, 8-0: 2e
Single en dubbel w.o. voor 88. 2.
Triol—Fadjar1:1-2.
Imong-Dehan 6-3, 5-7, 5-7,

Kardiman
— D. Nazr 6-2, 6-1,

Achmad N. Marmin — Soetan De6-l, 2-6.

RT
Swastika 1-88.
2: 0-3
nale Progrsmma Commissle | Soenarda-Joemarsono 5-7, 6-8: Ns

0... PPRK Djawa-Tengah

zir-Julius 7-9, 1.6: Sosnardi-I. Dar-

»Antara“ mengabarkan, bahwa ber| ma-Soekirman-Soedarjono

oeboeng

ma

dengan

ketoea Regionale| 3.6.

2

Es

, toean RMT. Sosrodining-

Achmad-Joemarsono

Sos

2...

| Perlombaan

sepakraga

A. Meiz

"2 Kat
VKJO
Oscar Oli Z. Abidin
VVM

tc

/
serves:

Bata

Moeliadi

VVM
G. Sanger

sangat

kinine

sarang

penjakit

dipakai oleh dokter

menarik

bidji jang

berobat

hati.

Dalam

soerat

lekas

dari 0.2 gram. Atoeran

itoe soedah

lama

didjalan-

kan, misalnja oleh sekalian pedjabatan
kesehatan Goebernemen di Hindia ini.
Oetjapan Komisi oeroesan malaria terseboet diatas, ditoendjang oleh specialist
(ahli jang choesoes) perkara membasmi
penjakit malaria, beberapa banjaknja :
menoeroet

pendapat

Dr.

Baeckmann:

.Obat kinine lebih baik dari obat lain?
oentoek me ngobati segala matjam penjakit malaria,” dan Dr. Dimissas menerang-

EHado-Saldiman-Soe-

kan dalam th. 1937 bahwa: ,,Hanjalah
kinine jang dapat dipakai si sakit dengan
ta' oesah diamat-amati oleh dokter."

Petodjo2 — Taufan 2: 2—1.
Sabar-Idroes 6-3, 6-3: Tamimi-Arizon 36, 6-2, 5-7, Sabar-SamsjirMej. N. Moethalib-Idroes 6-2, 6-4.

membasmi penjakit malaria, tetapi lain
dari pada itoe sangat baik poela oentoek
obat pendjaga diri, djangan kena penjakit

O. Seno-Mevr,
seno 4-6, 3.6.

Obat

kinine

malaria.

Kalau

itoe sangat

tocan

diri, karena moesim

baik oentoek

hendak

|

mendjaga

penjakit malaria atau

karena terpaksa bertempat-tinggal dida€rah, jang banjak malarianja, minoemlah
2 tablet kinine tiap? hari. Meskipoen

A. Wenas

VVM

soedah pergi dari tempat jang berbahaja
itoe, teroeskan djoega minoem obat kinine

itoe, kira? 3 minggoe lamanja (Batjalah
boekoe karangan De Peverelli (,,Beknopt
leerboek de r Schoolhygi&ne, 1938).
Baroe-baroe ini di Tandjong-Priok meradja lela penjakit malaria. Disana banjak
benar kapal berlaboeh, maka anak kapal
itoe semoea: nja minoem obat kinine menoeroet atoeran terseboet diatas. Bagaimana hasiln ja? Diantara anak kapal itoe

VVM
ng Gwan, Moh Rag, J.C. Metz,|
Bata”
VKJO
H. Trieling,

VKJO
:

mendjadi

obat

dengan sangat menjenangkan hati oentoek mengobati penjakit itoe. Jang paling
gembira memoedji kebaikan obat kinine
itoe ialah mereka dari da@rah jang mendjadi sarang penjakit malaria itoe. Hal

djoeh

VVM

kan

jang

ria berobat menoeroet atoeran ,,berobat
lekas", jaitoe minoem obat kinine 7 hari
lamanja
bertoeroet-toeroet,
sehari
toe

'Bondselftal 2e ki. dari VBO. jang 61, 7-5.
Sabtoe 22 Dec. akan main re- “ Oke6E1— Zawo4:0—3,
ch dengan Malsy-elftal, terdiri Meyr. Endo-Soeseno 4 6, 06: Mej|
Roslina-Soetario 3-6, 6-3, 6-8: Mej
“LF. Gontha
- NVM

datrah

malaria,

lain dari pada itoe atoeran memakainja
soedah d iketahoei orang.”
Menoeroet pendapat Komisi terseboet
baik sekali, kalau orang jang sakit mala-

3-0.
4
Mej. J. Soleiman-Salim 6-3, 6-2,|
Mevr. Tinangon-PRangestoe 6-1, 7-5,
Mevr
Tinangon-Mej Mambu-Salim
Soetario 5-7, 6 0, 6-1.
Petodjo1l — T. kita 4:2—1:
Wasiman-Soewarsono 6-3, 6-4, Sjaukat-Soshardi 6-1, 3-6, 2-6: FirdausSoehardi-Soedono-Soemarsono
6-3,

Noetbal

orang sebagai obat satoe-satoenja oentoek mengobati penjakit malaria. Disegala

sakit sendiri dengan tidak oesah ditolong oleh dokter dan sebab hampir
tidak ada mengandoeng bibit ratjoen,

djadi-Julius 1-6, 3 6: Soepojo-Moch
ce dari Seri Soesoshoenan, | tar-8oedarjono-Julius 1 6, 4-6.
jabatan ketosasrchapnja di- Kfasse III B.
|
n oleh tdean Ir: TRM Goe- Tjiliwoeng 5-Swastika 2:
:

KININE, OBAT SATOE-SATOENJA,
JANG MOEDJARRAB
DAN TIDAK
BERBAHAJA OENTOEK
MEMBASMI DAN
MENTJEGAH
PENJAKIT
MALARIA.
Obat kinine soedah lama benar dikenal

itoe

3.6, 6-4,

3-6, 0-6:

HOPPENSTEDT

keterangan Komisi Volkenbond oentoek
oeroesan penjakit Malaria
(December
1937) tertoelis jang demikian boenjinja :
Obat kinine itoelah jang paling banjak
dipakai, karena dapat dipakai oleh si

Commissie PPRK. Dja-IKramat 1.88 2: 0-3

ing mendjadi onderregent-

TOKO

sinjo

6-1:

A Losis/Prawoto — Soenardi/Na-

han

ampat

5 mpPorteurs:

0

SN, A Juuzwnra
s N

saling

Ba

£

sama negeri

— Tjiliwoeng

Hiks
aa

| Indonesia kagak on

'boengan

2

sa! Rachmat-Mochamad

AA

,

SN

ada.

Tjoema

Tata
AR

kaga"

losar

lelaki dojan.

Taka

oeroesan

jang orang-orang

orang-orang lelaki sadja? Hajolah, Mama,
saolah-olah Mama sendiri tida soeka dahar
itoe biskoeit jang enak. Dan anak-anak poen
nistjaja kapingin sekali makan itoe.
Bila Toean dan Njonja hendak menjoegoehken makanan,
Toean dan Njonja moesti
lakoeken itoe dengen baek. Toean dan Njonja
moesti ambil jang paling baek antara jang
paling
baek: Verkade. Toean dan Njonja
toch taoe, itoe kaleng dengen itoe ampat
sinjo. Itoe nama dan itoe merk ada briken
pertanggoengan, bahoea Toean dan Njonja
dapet barang jang satimpal dengen oewang
jang dikaloearken.

Mamora—Valdevia 6-1, 7-5: KP.
Tobing-Hostagaloeng— Kudela-Ds la
IRoma 4-6, 3-6.

6p3
Ba
moesti
bisa

kedjoe, daun kamoedian
Cream-Cracker di atassinjo dari Verkade taoe,

PAN

ga

Papa

N AN

jah.

2 —
14

Sae Ita
at,

N

1

8 4.6: Soep—an
Hoetadi
galoeng

toslis lagi. |

N

edjat

Toean Abdulloh, Tegal. Kiriman
tocan jang kita terima tidak bisa ki
ta moeat,

Haraplah mendjadi tahoe.

'Djangan menjesal.

tidak

ada

penjakit

»Mintalah

seorang

malaria

itoe,

djoega

jang

kena

NV. BANDOENGSCHE
MTA LN

kapada N. V. Bandoengsche Kininefabriek, Bandoeng,
gratis seboeah boekoe jang menarik hati tentang

soepaja
kinine”

dikirimi

lukoe betoe
Harganja

rendah

dengan

2D.—

1

2,20”
9.30

aa

ANA

PMN
LAN

aa

Ketoprak ,,Darmo
rita"
Berita pers
Toetoap
Batavia II

e

Tja

AOBA

12,— siang Tanda waktoe pemb.
Gamelan Soenda
Lagoe Hawaiian
Taun Arab

12.03,”
'
12,30
»
1—-

,
»

29,33 M.! 140
Tender Y.D.G. 5 aon
9—
20
ngweg
Mente
Studio
Kemis 21 Dec.
2
5.— sore Lagoe Ambon
La

Femb,

3 :

a23
6,30

6.40.
sm
“luna

menga

sosrat2|
Pendjawaban
ten
rappor
dan
Lagos Gamboes
ngadjian Gur'an oleh
Bea"

Club

,,E1 and his Ha-

wajian Bsach Combers“ |
Berhenti

»

10,—

Djoem'at

10.

pagi

1030

»

11,—
12.—
1
Di—

siang

“y

piri-

dari

ngan hitam
Lagoe Gamboes

B
2

Pz

&

&
Sayan Pa
MAKA mah

:
Ea

TIMOER

Isi pogramma

Ketjapi modern
diteroeskan dng
Adzan
»
lafaz sembahjang oleh
t. R. Haroen :
:
Kasidah
p»
6,45
em
oemo
gan
ndan
Pema
malam
7,—

120
8—
BI
—
OI
10.—
1—
10.—

7.30
12.—
Te
12.30
1—
LAM
140

Batavia II
pagi Tanda waktos pemb.
Pengadjian @oer'an
,,
,,
Berita Pers
Lagoe Toerki
»
. Lagoe Melajoe

Berita pers

Tostoep
Bandoeng II Bandoeng III
siang Tanda waktoe pemb.
Kasidah Arab
Tedoeh
Lag Lacetan
',
Gamelan Soenda
3
Berita pers
Lag Menado dan Am»
n
n

dan

lelaki

kentjing pada orang

penjakit

jaitoe:

prampoean,

kentjing

Penjakit

jang baroe atau jang soedah bertahoentahoen, kentjing nanah jang berwarna poetih, kentjing nanah jang berwarna koening
toea, penjakit dialat kentjing, jang teristipenjakit digelemboengan
oentoek
mewa
prampoean
kentjing
jang dari penjakit
(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas seperti berapi, sakit pada bidji kemaloean,
dibagian boeah pinggang (gegindjel) seperti

128.
Kemis,

gs
,,

III.

MU

terbakar.

Tjapos

86,—
6,30

Dec.

roeatannja.

apa

Batavia

goenanja oentoek menjemboehken

TRIOS

segala

Archipsis. 99 dari Il. t.m. I2.—
atas 205 m. West-Java : Batavia 126,
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Cheribon 108, Pekalongan 92, Soskahoemi 192. Oost dan Midden-Java : 8oerabaja 131 dari 7.30 sampai 2.— atas
25 m. Soerabaja III 196, Ssamarang

5,03

22

taroeh lama tidak hilang ke

(OBAT PENJAKIT KENTJING)

#ROGKRAMMA NIKOS
Penjiaran Barat

.
!

soerat2

Bandoeng II, Bandoeng

Td

»Shiong Tih Hui"
Opera Melajos
Lag kr. Singapoera
Tostoep

Th

memakainja bisa me-

TRIAS

10.— malam Radiotoneel oleh

dan rapport
Berita pers
Sja'ir Malaya
Penerangan Agama Islam oleh t. H.A, Salim
Kasidah Arab
Kr.-concert oleh ,,StuTg
2000 dio-Orkest"
orkest
Gsamboes oleh
gamboes ,,Azzaman"«
—.
Toetoep
pn
PMN 29
oleh orkest
malam Gamboes
gamboes ,,Azzaman"

Lagoe Ambon
Mendjawabi

Eenige Importeur K. ITOESICO.

Tih Hui"
45

»Shiong

sore
»

Djoem'at

6.—
6.03
6.30
8.35
I-—

Krontjong
Ridiotooneel oleh

5.—
501

7.20.»
y.
1.385

yr

Isebab

'noeroet keperloean,
banjak
“ atau sedikit, dan meski di-

!A

landas

1L—
FL30Ta

6—
6.

“

Reladjaran bahasa Be-

,
,

Boeat membikin hitam ram-boetsangatmengoentoengkan,

(3

dan rapport'
Berita pers

“aa

840
9—

lain obat dan tidak pakai air

panas.

soerat?

Mendjawabi

»

djadi hitam se

dak oesah ditjampoer de..gan

Lag Malaya Sinagapore

aa

KAN

7.35

bisa

perti warna aseli.
Tidak meroesakkan ramboet,
bisa tahan lama.
Bersahadja sekali, sebab ti-

oleh t. Thung Tek Liang
Lagoe Tionghoa
»
6,50
T.— malam Tanaman kelapa

Lagoe Soenda
Ketj. Ork. ,, Melati“
Berhenti

Lagoe krontjong
Taman pemoesda

5,05.
Ha

ni

5

10.— malam
Toetoep
Ll...
PMN. 29

Kemis 21 Dec.
II, Batavia 1, PMA.
eng
Bando
sore Tanda waktoe pemb.
“B—

Ea

030

boetnja

Tanda waktoe pemb.
Isi programma
ork. kr.
TR
Tionghoa"
»Sinar
Tang Tseh dibitjarakan

Leg kr. dan stamboel
Laigos Srenda
Lagos H wiiian
Barharti

NIROM
PENJIAKAN
Djawa Barat

OI

sore

TO

Lagoe H ndustan
,,
6.30
7— malam Lagoe Ambon

1,30
8.—
1l—

der, memakainja tjoema di
tjampoer dengan air.
Memakainja gampang, ram-

!

H.—
5.03
5,05

ada

Obatnja hanja sematjam poe-

1.

Dasa

1

8—

22 Dec.

Pengadjian

bae

ritos

Bandoeng II Batavia II PMH

Plaat2
dan
Proef-uitzanding
sokongan Hawsaiian

n
,,

8—
8.05

Lagoe Bali
Ketoprak ,,Darmo Tja-

0

»

,

.

elloni

pendapatan baroe soenggoeh
satoe peroebahan besar.
Karena:
9

Berita pers

..

130

V.O.R.O0,

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET)
Dengan keloearnja ini obat

21

HARGANJA:
per flesch isi 200 pil .. . .f 5.50

Dec.

Tanda waktos pemb.
Isi programma

|
Ini obat2

Boenga rampai

»

1,25

»

Berita Pers dan Oesdara

7140
38.

,

Berita disco
Lagoe2 Inggeris

Sg

dapat

Ray Noble Orkest

3g

HAKATA
No,

24.

BESAR:

K. ITO & Co.

Lagoa2 Belanda
Dari plaat gramop.

Molenvliet
BATAVIA

Joseph Haydn's Orato-

9—

di Bandoeng :

Soeniaradja

AGENT

Penindjauan

Sa
85

TOKO

Japan jang mendjoeal obat.
Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH.

Arendsnest
Swing muziek

7.— malam

bisa

Agent

5 2li3
beli di toko-toko

West

No. 203-204.
Telf. 293 Bi.

rium ,,Dit Schipfurg.,
& 11. inalam Tostoep

Djoem'at, 22 Dec.
Pemboekaan
6,30 pagi

-

T.A

TOL.

1,30
137
Ba

Tanda

3

Dari

1

waktos

plaat

gramp.

»
"

Toetoep

1,—4
11,01

Tanda waktoe pemb.
Cursus menggoenting
pakaian
Opera
Dari plaat gramop.

»
@
siang

12,30

5»

120
1385

»
»

2.20

6.40

,,

7,— malam
ih
Tea
Ta

8,20
9—
Oa

Omroep-orkest

Berita pers dan oedara

“(oelangan|

958

10—

10,01
10.30

1,—

Toetoep

230

,,

LA
8,05

Berita Pers dan oedara
Boenga rampai

»

6.—

Tanda waktos pemb.
Isi programma
Aneka warna

,.

&

oentoek

anak2

Betty Boop dan Poppey
Sailor

man

Berita Pers dan Oedara
Ted Rito Orkest
Godsdienstig-cultureele
lezing
Gramop.-intermezzo
Pemandangan cemoam

Omroep-orkest

Stadender

6,30
TR
730
I9—
| 930
10—

Tanda

130

Koers di Amsterdam
waktoe

Toetoep

15,39M, Archipeizender 61,66 M.

Djoem'at, 22 Dec.
6,— pagi
Tanda waktoe pemb,
6,04
,,
Pada perdjimoean kopi
615
Berita Pers

»Bel Cantos
Aneka warna

Muziek dansa
Americana

#

B.R. V.

Peladjaran bernjanji

the

Berita Pers joelangan|
Dari plaat gramp.

—

1130
12—

BA sore
ON
ts
5.03

Berita Pers
Gymnastiek
Dari plaat gramp

w

6,31
6.38
6.50

|

»
gn

Pada perdjamoean kopi
Berita Pera
Lagoe roepa-roepa
Lajos Kiss Orkest
Sosara Paul Robesson

“
,,

Lagoe2

10.30
11—

&
&

Hawalian

Gsraldo Orkest
Lagoe2 Perantjis

p

Saxophoon dan

Xylophoon

12.— siang

Oentoek orang sakit

1030

Suite

»

Ka
Si
PIN
b5,— sore
5.04
DD

ta

6.—
6.30

»
»,

Noenmasl
Tostoep
Tanda waktos
Berita Pers

pemb.

Varia

BR V-Radiocursus
«Berita Pers

6,45

Vocasi

7s malam

Concert

B—

820

»

8.55

,,

I.—
GG

9,30

,,

11,5

y

10.15
10.45

Lagoe2 Oparette
Lagoe2

piano

Njanjian

B.B.C, Koor

Phohi-relay
Viool goli

Adalbert Lutter Ofkest

,,
Lagoe2 Amerika
«Victor Silvester Orkest

Toetoep

E

kan

T

3

Bak
A
3

»Pendapat bapa itoe tidak kos
koe pat poekoelan didadanja. Banjak ta' sodikit harta rampasan jang tebantah!“
lah
diperolahnja...
namanja
masjsahoet Gordani. ,,Tetapi
.
etnja
mis Abdurrazsik. Kami jang hadir darah jang keloear dari mosio
Kan
hoer
sebagai
sesorang
kepala
polisi
boekanla
h darah pendja
be
itoe
gnja
eran
Siapa jang menj
sama terverandjat....!“
jang sangat aktip membantras kawainja,.. soepaja

mentjoskoer

loem diketahoei, sedang isteri dan
hanja dapat mene oem pendjahat.... sedang ketjaka
ansknja
anak
ngerling kepada Gordani.
jang sedjati, ialah menga
terdjadinja perke pannja
a
tanja Pas Loedang rangkan, bahw
,Kenapa...?“
niaja dan memeras
semase.
ma
liwat,
1
djam
kira
kira
itoe
n
lahia
dengan mi'natnja.
oenja...!“
is
t
Ab
eboe
nama
t-nj
eboe
menj
ah
satel
polisi
orang pegawai
Beberapa
boeangan
orang
Bekas
Betapa engkau akan tosrost ber
itoe serempak mengatakan, bahwa durrazak dan Gordani... “
Oleh Zoel.
djosang
dan membersihkan nama
sera
hak2
terba
wa
terta
ni
Gorda
.«.. Gordanilah jang telah mendja
4
moe, Gor...!4 kata Pa' Loedang."
be
Hwi
Tiang
bahoe
poek
mene
ja
di majat itoe !“
EBagkau tidak ada mempoenjai pe»Apa kata Pembesar Polisi ?“ berapa kali. |
ngoen
Hwime
Tiang
pagi
Djam 8
ngikoet,
selain dari akos, Tiang
dja
beker
s
polisi
tento
rang
Seka
Hwi
dan
beberapa
orang boy hotel
@joengi Gordari di Joo Chiat Place. tanja Gordani.
et
beros
toero
mesti
Kita
...!
tapi
keras
apa,
tidsk berkats apa
,Ia
Sebsiosm ia menjahoeti pertanjaan
jang
lain.
Apa
daja
kita ?«
ja
....,
soepa
k dan keningnja saha dan berdjoeang
»Moedah
benar,
Pa!“
sahoet Gor
pertanjsan Gordovi din Pak Loe- matanja terbelala
kan
njap
mele
long
meno
dapat kita
dani
dengan
tjepat.
,Dikalangan
ka
dang, lebih doeloe dihidangkannja berkeroet....!"
dan
ek
Sadd
med
Moha
koet2
pengi
»Pertjajakah dis, .? tanja Gorparap pagi jang sensadja dibawanja
jang djadi pengiepses osm badjingan
terpo
e
akan
sk.
Tento
rraz
Abdu
kost Mohamed Saddek atau Abdur
dari hotel. Sesosdah kedoeanja me dani pvela.
Entahlah!“ djawab Tiang Hwi nama Gordani sebagai seorang ba- razak 'itoe namakoe dikenal dan
lahap sarapan itos dengan rskseaoleh
soehi
t
dimoe
sanga
an
jang
ia
diing
ragoe-ragoe. ,,Koelihat
nja, baroelah Tjiang Hwimen: 8 i dengan
ditakoeti. Pendeknja, kita ta' ossah
ng-gelengkan kepa Negeri... ! Fahamkah Pa' Loedang
menggela
hanja
,
takost menentang maost, asal dapat
tieriteranja.
oe
membatja beberapa dan Tiang Hwi dengan maksosdk
Ba
kita membersihkan nama
“Atas perintah Cuisf Polic3. In- lanja, setelah
soerat jang didapatinja ini ? «
spector, kira kira diam 3 tadi ma- postjoek
Tiang
tanja
n?“
tosa
kata
»Apa
badjoe majat. Kemoedi
»Sia-sia, Gor!“ kata Pa' Loedang
lam pintoe kamar No. 16 telah di dari sakos
bahwa ia memerin Hwi keheranan.
r
koedenga
an
hadir
saja
itoe
e
poela.
,,Darah kedjahatanmoe itos
petjahkan. Wakto
er
n
n
empo
,Aka
bert
denga
poitoe diangkoet
djcega disitoe dan ikoet memban- tah, soepaja majat
telah beroerat-berakar dalam seloe
lisi
?s
toe polisi. Kami dapati, bahwa Ab ke hoapital....!"
Kiranja beloem mengarti roeh toeboshmoe.'
Bah!
engkau mendengar ten
Adalah
tidak bernjawa lagi. Di
durrazak
»Walau bagaimana djoeapoen oe
tanja Pa' engkau, Tiang Hwi! Kita mesti
'doega kematiannja itoe karena le- tang inspector Saddek?“
sahamos
berdjosang. namoen darah
polisi,
oe
membant
ng
berdjosa
ikoet
| mas. Moeloetnja tersoembat rapat, Loedang dengan tiba-tiba. Ahmsd karena Inspector Saddek itoe sebe- keljahatanmoes 'itoe ta“ akan terpoe
Ada dari Sergeant-major
sedang ia tak bisa bernafas, sebab
tentoe akan
boekan hamba wat jang se|p oes... dan Negeri
ketika ia bertjakap tjakap narnja
Rozsly,
dengan
erat
toep
tertos
ngnja
hidoe
mendjatoehkan
hoekoemannja
s3tas
badji
kepala
dialah
n
dengan tosan hotel. Katanja, In tia, melainka
ikatan kain tebal. Toean C.P.O, jan
sekalian
dosa-dosa
jang
telah
kau
ini,
dikota
2nja
sekedjam
jang
ngan
tadi
menanggalkan kain pengikat ito spector itoe telah mati djoega
perboeat
!"
nja,
Ta'
sedikit
djosmlah
pangikost
'da
karena
2,
memerintah kepada seorang pega- malam kira kira djam
Tiang

Hwi

terdiam

sebentar

me

a.

Pe

aneh

EN

NN aan

Ae

s6

»Tidak
pendjahatkah
namanja,
djika memboenoceh orang... ?«
"1
»Akoe hanja mendjadi sebabnja,
sedang njawa seseorang itoeadalah

Toehan

jang mengoeasainja.. ..'“

»Kenapa

Gor.

...

berobah

?.

Tidak berobah,

pendirianmoe,

Pa!

Sedjak

loo demikianlah Pantang
dibosang

Pemerintah

Belanda

:

doe

Ak.

ke

Noesa Kambangan, karena membot
noeh

seorang

semboenji

pendjahat

jang ter

kedjahatannja. Akoe di

pat melarikan diri dari tempat boi

angan

itoe karena do'akoe...

akar

berdjosarg dengan sekalian pendji '

hat! Bapa sendiri telah koepelihari

beberapa

tahoen ..., karena bapt

telah teraniaja oleh pendjahat, Bi
gaimanakah

nang

aa

pendirian

bapa

padakoe ?!

r mata Pa' Loedang

dipipinja.

"

seka

LN

berlinan,
(1

»Amat besar dosamoe, Gor! Da

... akoe tidak
perimbangan
ON...

dapat memberika) :
.... karena ako
1

(Akan disamboeng”
th

|

|

