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“Nikah

Asoens.

bahan
sendiri jang ter
tjinta, atau tanda horni
mendjoendjoeng doeli'.
Sekarang kita menghadi
nikah. Soekar hendak kit
'Ikebesaran nikah itoe, jangg

Menoeroet adat radja2 bertvenangan
Tidak koempoel orang berdoea dan
tidak
dilama-lamakan, segera telah di
tidak bertjerai, melainkan dengan gadla
tentoekan
hari akan nikahnja. Maka
Iketentoesn) dan gadar (kekoeasaan
kan

dalam

demikianlai

agama

diboektikan

dan

diadjar-

demikianlah

oleh kesaksian.

pengala-

man, Djodo pertemoean seperti adjal.
Djika ada ia, tidak dapat orang memisahkan antara doea orang, jang

dihoeboengkannja:,
djika ia habis,
tidak ada kekoeasaan doenia, jang
dapat

mentjegah

pisahan, Tapi alang-

kah djaoeh beda peroentoengan dalam
pertemoean antara jang satoe dengan
» jang lain,
IBOE

JANG

segera poela dalam seloeroeh keradja
an dalam tiga benoea.
Dan semen-

djak

itoe

didalam

tiga bagian kera

djaan

itoe

dimoelai

bersedia-sedia, ber

siap lengkap oentoek perajaan kawin
jang haroes berpadanan dengan kebe
saran keradjaan dan kekajaan djadja
hannya,
Semendjak itoe dimoelai
memoengoet ijoeran ra'jat, jang hendak ikoet
memberi
bagiannja
dalam persembahan tanda tjinta dan tanda hormat,
tanda

BERGEMBIRA

gala

ikoet

bangsa

jang mendjadi djoendjoengan didalam
agama tiap tiap“bangsa oemmat itoe,

Soenggoeh
tjinta dapat

merasakan

bahagia.

Se-

ma'bad Jahoedi dimasdjid masdjid Is- pai

anak-negeri dalam tiga lam, dikelenteng China. tjandi Hindoe
dan

Boeda

didirikan

mengikoetkan persembahannja didalam persembahan bersama. Dan bebe
rapa poela tingkat dan lapisan ra'jat
beroesaha mengoempoe!?kan persem-

chalajakpoen dari pada ra'jat
Nederland dan segala daerah ta'loeknja poen
mengadakan oepatjara agamanja poela,
mengorban, memoedja kepada arwah
dan semangat dan lain lain sembahan,

kesempatan

akan

Mempelai

tiap

tiap

meninggalkan

tachta

keradjaan,

Moedah-moedahan
bahagia,
jang
mendjadi bahagian keloearga radja dau
bangsa Nederland itoe mendjadi benih
jang koeat, jang akan toemboeh dari
padanja niat dan
oesaha jang
bersoenggoeh-soenggoeh bagi menimboel
kan poela bahagia tanah dan rakjat
djadjahan, insja' Allah!

sembahjang, poe

dja dan do'a. Dan

diberi

cent
Sa

Ini

hari

terbit

2/2

lembar

benar, djika keichlasan
dioekoer dengan harga

persembaban, keichlasan hormat dapat
dioekoer dengan djoemblah cemmat,
oleh ra'jat 70 djoeta» Ditanahtai
keichlasan do'a dapat dioekoer dengan
Indonesia ini hari besoek itoe ayu di djoemlah
pertoehanan jang diseroe
rajakan ditiap2 kota dan desa, doetoen dan
djoemlah manoesia jang toeroet
dan teratak. Sampai kepoentjak goe- menadahkan tangan dan mengaminkan
noeng, keoeloe2 soengai: ditiap-tiap nja dan djika kaboelnja permintaan
pantai laoet beriboe2 poelau Indonesia, daripada kekoeasaan jang mengatoer
Jg mendjadi djadjahan Hindia—Ne- nasib, 'alam dan manoesia bergantoeng
derland.
kepada banjak bagai dan banjak djoem
Demikian djoega ditiap2 negeri jg lah itoe, bolehlah dipastikan, bahwa
ada didalamnja bangsa Belanda, ditiap soekar hendak ditjari, bahkan soekar
tiap laoet, jg dilajari kapal berbendera hendak dipikirkan mempelai dan pe
Belanda.
ngantin, jang lebih beroentoeng dari
Soenggoeh amat tjoekoep Allah me pada doea anak manoesia jang berba
ngaroeniakan kebesaran nikah itoe. hagia itoe: Toean poeteri Juliana dan
Tidak poela koerang tjoekoep do'a radja Bernhard.
dan poedja: kepada Allah, Toehan jg.
Alangkah beda peroentoengan itoe
Esa dan kepada pelbagai pertoebanan
dengan peroentoengan radja Edward
tepekong dan berhala. Ditiap tiap ge
jang karena djodo pertemoeannja sam
redja Masehi dan Nasarani, ditiap tiap

bagian
keradjaan,
segala golongan
ra'jat bangsa asing dalam djadjahan,

semoeanja

10
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Allah),

nummer

»

Djodo dan peroentoengan.

daripada

ini

Senen
Telefoon redactie 1440 WI.
Administrasie 1810 WI.

terhadap ini

advertentie,
keterangan
pada administratie

Tetpi

sela

KANTOOR:
107,
Batavia - Centrum

koran di Betawi.
Tarief

Gratis

Hidoepnja
selama
koran te:bit.
”

bangsa

Agoeng

Sulthan Djokja memperoleh
Grootkruis
Pembantoe Djokja dari
»loc.“ me
noelis :
Pada hari Senin pagi jl. di Sittihinggil Istana Seri Soelthan Djokja
telah dilangsoengkan pemberian Grootkruis der Orde van Oranje-Nassau ke

pada Kandjeng Seri Soelthan Djokja.
Menoeroet

ngan

Hari

biasanja

Maulidnja

berhoeboeng

Seri

de

baginda

Mabaradja, maka selamanja
penganoegrahan itoe disertai oepatjara besar dihadapan segenap ambtenar dan

dari fihak partikelir.
Djam

9

resident

pagi

padoeka

afdeelingshoofd

toean

ass.

dengan

pa-

kaian kebesaran telah. tiba' didalam
Istana
oentoek
mengiringkan
Seri
Sulthan ke Siti Hinggil. Pada sarat
itoe djoega maka diroemahnja p, tos

an Goepernoer telah berkoempoel poela
toean toean, semoea dengan pakaian
kebesaran atau rok.
Ta
lama
kemoedian
maka tiba

poela disitoe Pangeran H. Mangkoekoesoemo dan Pangeran A, Tedjokoesoemo,

boepati

diiringkan

oleh

najoko

oentoek

doea

orang

menerima

versierselen dari pada Grootkruis tarse

boet. Empat oetoesan

ini

kemoedian

Kembali lagi menghadap di Keraton,
dan didekat Siti Hinggil mereka me
bantikan kedatangannja padoeka toean
Goepernoer, jang datang disitoe pada

djam 10 pagi dengan di iringkan oleh
Pangeran
Pakoe
Alam,
amtenar2,
Opsir2 serta toean2 oendangan.
Setelah Seri Soeltan menerima kedatangan P,T, Goepernoer itoe, maka

P.T.

5. BAGINDA RATOE WILHELMINA
Juliana

dan radja

bertahoen-tahoen

ra'jat Ne-

Toean poeteri
Bernhard. :
Soedah

derland mengharap-harapkan
risi

tachta

keradjaan

jang

loeas

beroelang2

pers

pers

di

djoerit2

menjindirkan

kanda poeteri itoe. Tapi
dinjatakan

beloem

berita2 itoe

keliroenja.

pernah

demikian :
Toean Soelthan.

boendaanda

soedah

soedah

doek menjampaikan oetjapan selamat
bahagia atas penerimaan Anoegerah

merelakan,

segenap

dengan

menerima

nje Nassaun.

maka

sepakat

ra'jatpoen

besar daripada Seri Baginda Maharadja
ja'ni Grootkruis in de Orde van Ora-

soeka,

dengan serentah dan dengan

Soeatoe

Dan

pada saat itoe

djoega, dalam ketiga tiga

kepada

harapkan itoe, jang disamboet dengan
masing2

seolah

olah

kara,

1

sedikitpoen djoega. ' Poeteri Oranje
menjatakan soekanja, menoendjoekkan

Wadjah
djoega

serta oentoeng

nja. Ra'jat Nederland poen soeka poela.
Poeteri Oranje menoendjoekkan tjinta
nja kepada toenangan moeda teroena.
Segenap bangsa Nederland poen toe
reet tjinta poela.

gembira
dengan

diatas ini,

bidjaksana.

ini,

S.B.

disamboet

|

tia

peraja'an besar besok pagi 7 Januari kedoea Pekanten

Agoeng

Prinses

dilang-

Juliana

dan

S.B.

Prins

BerMilard,

Weilikan

£

ep

A

Ka

MRI,

5

walaupoen

didalam

zaman

jang

ta

ki

disebabkan oleh djasa2 T. Sulthan dan

an
SI
.&

Mes

bantoean,

kedeangan jang tetap sehat

ta betapa sadar dan bidjaksana peme
rintahan keradjaan Soeltanaat-ini,
Adapoen sebabnja maka Seri Baginda
Maharadja Ratoe berkenan menganoe
.Igerahi tanda Kehormatan itoe, ialah

NI...

oleh sekalian rakjat seloeroek K“ Mja'an Belanda,
/

toean telah memberikan

serta

sesoekar ini, memboektikan

koe:

soengkan pernikahannja.

-

—.

Keadaan

(Cliche Pera : ghazar" js

| ganggoe oleh bimbang atau ragoe-ragoe

Pe

maka

pertolongan

dia dan kehidvepannja jang telah
laloe. Soeka dan sjoekoer tidak ter

bahagia

dan rakjatnja dengan

Dalam pada melakoekan matjam2
probahan2 dalam berbagai bagai per-

Tidak ada tanja atau periksa, siapa
dia toenangan itoe dan bagaimana

dan

negeri

tjara jang amat

kedjadian soeka didalam keloearga dan
. roemah tangga sendiri.

senangnja

bagi kita dalam

atas kewadjiban jang Loehoer tetapi
berat itoe, dimana toean telah menosn
djoekkan betapa besar perhatian toean

bagian ke-

| radjaan Belanda bergerak merajakan
.kedjadian jang soedah lama diharap

soekatiita, oleh

kenimatan

mengetahoei bahwa toean Saeltan telah melakoekan dengan bidjaksanan

gembira. Radio mengilatkan beritanja
keseloeroeh doenia.

S3

soeatoe kewadjiban jg menjenangkan,
t, Soelthan, atas nama segenap pendoe

terdengar nama-

poeteri

doea

Bagi kami adalah hal ini mendjadi

nja oleh ra'jat Nederland.
Tapi toean

tembakan

pertoean Besar G.G., Seri Soelthan dan
P.T. Goepernoer, maka P.T. Goeper
noer laloe melakoekan choetbahnja

Achirnja dengan tiba-tiba pada wak
toe jang tidak disangka-sangka 'tersiar berita telah djadinja toean poeteri
itoe bertoenangan
dengan seorang,
jang

melepaskan

kali, jang didjawab dengan salvo oleh
tentara di Benteng.
Sesoedah diadakan conities kehada
pan Seri Baginda Maharadja, jang di

nama2 anak radja, jang disangkakan
atau dikira2kan akan diterima oleh
keloearga radja akan toenangan anaterpaksa

Sri Soel

than sedang sementaraitoe terdengarlah
soeara muziek melagoekan Wilhelmus,
serta .per
Agoeng
gamelan
soeara

dalam 3 benoea, Huropa, Asia dan
Amerika, akan bertoenangan. Soedah
Kan

menjampaikan 'per-

loengkan versierselen kepada

poeteri

mahkota itoe, jang mendjadi harapan
kaoemnja dan bangsanja akan mewa-

7

Goepernoer

ma'loeman,
tentang terima Firman
Radja (Kon. Besluit) jang dibatjakan
oleh Gew. Secretaris dan diterdjamah
kan kedalam bahasa Djawa oleh seorang ahli terdjamah.
Kemoedian P.T. Goepernoer menga :

(Lihat samboengan di pagina
2)
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. FONDS KEMATIAN

OLEH:

TEA

DITERBITKAN

Batang

Main di N.I.R.O.M,
perkoempoelan muziek lagoe2

Ini

Melajoe bernama

PERSEDIAAN

TIDAK

DAMAI?

TERBIT

“Berhoeboeng dengan hari Besar
Pernikahan S. B. Poeteri
ra selaloe bersendjata, oemoemnja pi- Juliana, maka besok pagi 7 Janua'sau belati. Waktoe itoe kita doedoek ri 1937, soerat kabar ini TIDAK
“sebagai moerid Mulo kelasI di Soe- TERBIT.
Harap pembatja dan adverteer| rabaja. Dari semoea teman-teman kita|
2
ders
kita ma'loem.
ketjil.
jang paling

| Ada kebiasaan anak poelau Madoe- Perajaan

s9

seorang

doedoek

“Dibelakang kita

besar dan koeat dari

' sSinjo jang lebih

Poelang

| pada kita, Dia selaloe meloekai hati dan

ke

—

dai main boksen. Karena hati selaloe

|.

diloekai, maka pisau belati tidak tahoe
meninggalkan sakoe dalam dari djas
kita.
Pada soeatos ketika, sedang ada les,
“si sinjo tadi mengolok-olokkan kita,
sambil memperlihatkan kepelannja.
Zonder dipikir lagi, pisau belati kita
taroh diatas bangkoe. Si sinjo mendjadi

R.H.O.

dari N.I.R,O.M,

Rahmatoellah

Djoenaedi

Begitoelah
soedah

dalam

barisan

administratie

maka

, Batang

Arau"

moelai

tadi malam

per-

populair

mendapat

samboetan

1

co

d.LJ.

“dikasih
ehen :

dan

serta personeel

masoek sekolah lagi, roepanja atas per
. tolongan toean goeroe tadi.
»

Demikianlah fikiran kita melajang
da kedjadian seperti kita loekiskan
Hatas

kita menerima be

itoe, waktoe

negeri

hiboeknja

'fita kawat tentang

— 0 —

w

ri publiek

roet
Kaat

oleh

tahoe

dan segala orang

nonton,

danikoet

boleh toe

arak2an

terse

—DH ——

Tadi malam moelai djam 9 di City
Theater telah dilakoekan pertoendjoe
kan premiir daripada tjeritera ,Kaat

Hadiah dari Wali Negeri:
Boeat Asib dan
traalComite.

Mossel.«

Gedoeng penoeh sesak, menandakan

Cen-

Berhoeboeng . dengan
perkawinan
besarnja perhatian. Serta permainan
j.m.m.
Poeteri
Juliana.
maka
Wali
dan
indah
berlakoe dengan sangat
Negeri
akan
mengaroeniai
hadiah
di
poela
apa
mengagoemkan,
amat
—.()

Memperingati

Istana

hari

lahir

|,P.

Coen.

Atas perintahnja Jang Dipertoean
Besar Goeverneur Generaal dengan Per

Loesa, Djoem'at
$ Januari
1937
djam 9 pagi bagi memperingati hari
Jan

Roes tidak disampai

telah mengoendang redaksi Pemandangan serta isteri oentoek hadhir dalam
perdjamoean avondmaaltijd di dalam
Istana Koningsplein kelak pada hari

- Perantjis dan sebagai
itoe

dalam

—

nomor
li ma

mor tiga Djerman, sebagai
ampat Itali, sebagai nomor
Djepang.
Tentang

Bersantap

anam

nomor

maisjoeri, maka Adjudant yan Dienst

dalam

2

Lembag

2

oentoek mendirikan tjabang Perserika
tan Pensioenan Boemipoetra jang di
St.

toean

oleh

andioerkan
Toeah,

Itoe kepala kabaran sebetoelnja salah
correctie, sedang jang betoelnja ialah

Pensioenan

Tp

Fabriek

L

R. H. ADJHOERI
R.H. A. TADJOEDIN
R. H. O. DJOENAEDI
Manondjaja 6 Januari

agaknja oleh pendeedoek jang
asing akan peroesahaan itoe,

teroetama, karena bikinannja tjoekoep
menarik

hati.

Atas kiriman itoe tidak loepa adm.

sampaikan

terima kasih.
—O

—

Berita

V. 1 J,

Berhoeboeng dengan hari2 besar,
maka tanggal 8, 9 dan 10 “Jan. 1937
V. IL. J. tidak mengadakan pertandingan pertandingan,
—@ ——

Lahir

ke

350

dari

Pieterszoen

pada j. m. G.G.

Coen,

maka

j, m. m.

Wali Negeri akan menarohkan
dipatoengnja j. m, Coen itoe.

ngi oleh ra'jatnja. Pada tanggal 13
Februari 1849 dia boeka sidang Staten Generaal oentoek
penghabisan.
Kesehatan mengganggoe Koning Wil
lem II dan pada tanggal 17 Maart

krans

telah

-poelang kerachmatoellah.

Poetera Koning Willem 1I jang pa
ling toea adalah Koning Willem III
dilahirkan pada tanggal 19 Februari

1817 dinegeri Brussel. Koning Willem

III ada seorang radja djoega jg amat
disajangi oleh ra'jat Nederland, kare
na djika ada kesoesahan moesti ada
Koning Willem III.

Koning

Willem III menikah

perta

ma dengan Prinses Sophia Frederika
Mathilda yan Wurtemburg, dilahirkan
tahoen 1818 dan meninggal doenia
tanggal 3 Juni 1677. Dari pernikahan

ini Radja, Willem III

dapat

poetera

Willem (lahir 1840,

meninggal

1880),

Maurits

meninggal

1850)

dan

(lahir

1843

“Alexander

(lahir

25

Augustus

1937

Parker

terbitnja Kalender itoe akan lebih di
kenal
masih

sekalian

keloearga

Boemipoe | #g

, Shamsoedin”
Cheribon.|

ROGAJA

k,l, 82 tahoen.

Atas nama

tea

tenoen

H. SITI
oesia

Karena menderita sakit toea
jang beberapa. hari lamanja

terkenal diseloeroeh Indonesia, Dengan

1849

negeri loearan memperlengkapkan alat
perang. Roepanja boekan oentoek per
dengan biasa dan pakaian jg kepada Asib dan Central Comite Pe.sediaan perang melainkan oentoek men sertai
npganggoeran masing2 f 1000.—,
sepadan benar dengan maksoednja
djaga2, soepaja perang djangan cam—6 —
pai timboel. Kita lihat sebagai nomor

satoe Amerika Serikat: sebagai no
“mor doea Inggeris-Raja, sebagai no

Nji Rd.

berkepala
Perserikatan
Indonesia",
ialah isinja adjakan atau oendangan

Nippon

boet dengan djalan kaki.

Mossel

"

Telah sampai ke medja Administraie
"Japan toeroet meramaikan satoe Kalender boelanan th 1937 dari
awiman het Koninklijke echtpaar. peroesahaan tsb, salah satoe Fabriek
rakdkan diatoer dengan tjara jg tenoen di Cheribon jg soedah tjoekoep

»Pemandangan” berdo'a moedah-moedahan segala "amal iboenda semasa
bidoepnja diterima Allah Soebhanahoe

tersenjoem
kita boleh

Januari 1937, iboe kami jang
tertjinta.

Indonesia".

DARI PRINS WILLEM VAN ORASesoedahnja
arak?an
terseboet
am
dalam
aian
NJE SAMPAI PRINSES JULIANA.
- 'mendjaga, soepaja perdam
Amin, ja Rabboe'l-Alamin.
bil djalan G SecretarieEscompto Noora
kelas dan sekolah tidak terganggoe.
—
H ——
wijk Hotel De Galaris moeka Java
Peringatan berhoeboeng dengan
'Tjoba saja tidak bersendjata pisau be
Bode dan kembali di Gg, Chaulan di
pernikahan agoeng.
'Iati tentoe soedah timaboel perkelahian
Dr Amir.
roemah koempoelan terseboet.
hebat antara si sinjo... dan saja, dan
Di sini dipertoendjoekkan lagi Ja- (Samboengan dan penoetoep artikel
saja jakin tentoe salah seorang dari
Dari DVG. ditetapkan, bahwa moe
kita berdoea ada jang mati, karena lai 31 Maart 1937 atas permintaan pansche dan nationale, soedah itoe Realist di lembaran kedoea pagina
3 dalam ini hari).
“kalau saja berkelahi tentoe tidak maoe sendiri, dengan hormat diperhentikan boebaran.
Optocht jg seperti ini beloem pernah
berhenti, soenggoehpoen saja ada lebih dari pekerdjaan Negeri toean Dr. M,
Koning Willem II seorang radja jg
ketjil dari sinjo...itoe.
Amir, arts Goebernement dari DVG. di pertoendjoekkan di Batavia : soedah baik sekali, seorang radja jang disaja
tentoe
bakal
dapat
perhatian
besar
da
Medan.
goeroe terseboet
keesokan harinja

sa malam Rebo tanggal 5-6

mesajasaan

Dalam ini soerat kabar tanggal 31
December jbl. ada dimoeat berita jang

KESAN

Telah berpoelang ke Rachmatoellllah pada hari Sela-

bikin perhitoengan dimoeka hakim di
toedoeh telah Jlakoekan penganiajaan,

,,Perserikatan

Tg

nnalillahi Wa inna
ilaihi Radjioen

itoe orang gila semoea baik,
Tidak oesah heran itoe doekoen akan

Boekan

Ma

tra“.

4 Arak-arakan Japan
ji Bakal loearbiasoe.

"pernah dipertoendjoekkan di
@m
Yaitoe sekoempoelan basar dari
kembang? diatoer atas kereta ditarik
poetjat dan kepelannja disimpan dalam wa Ta ala.
bangkoe. Tetapi kita dioesir dari seko
Moga
moga
Allah melimpahkan oleh beberapa orang pemoeda Japan
lah, karena . , .. membawa sendjata rahamat karoenia atasnja serta mela pakai costuum nationaal , Goenoeng
tadjam. Zonder ditanja, kita dioesir pangkan arwahnja dan menganoeger2 Puji“ jg terkenal dan 200 orang pe
gang lampoe2 lampion:
dan zonder protest apa-apa kita mening hi hoesnoe' I-Chatimah di achirat.
galkan kelas dan pekarangan sekolah.
|
Berkah didikan boenda jang salab |: Diramaikan poela oleh muziek jg
segala2nja diatoer menoeroet
Nata: pemoeda mana tidak senang inilah, maka hampir semoea poetera mana
:
?
Japanschestijl.
boekan
merdika,
nja telah melakoekan kewadjiban Ha
Djam 6 percies berangkat dari roe
dji, dan berkah boenda ini poela poe
Diantara goeroe goeroe adalah seo- teranja dapat berboeat “amal saleh, ber mah koempoelan Japan di Gang Chau
rang, jang mentjintai kita. Dengan oesaha menjiar2kan 'ilmoe dengan pe lan, ambil djalan moeka Hotel Des Indes-Ratkamp-Rijswijk-Koningsplein.
perantaraan teman sekolah kita di rantaraan soerat kabar.
Djam 7. percies moeka GG, disa
panggil keroemahnja dam beliau berdidajang
pahla
Insja Allah segala
na
di pertoendjoekkan oleh pemoeda
bawa
kau
sebab
| tanja pada kita : apa
sampai
pat dari amal poetera2nja,
Bangsa Japan
Japansche
pisau belati? Kita djawab: oentoek poela mendjadi pahla boenda jarha- pemoeda
nationale dans.
.mentjegah perkelahian, djadi oentoek moellah itoe.

Tosan
dan....

-

Dengan tidak membikin poesing po
litie doekoen itoe akoe soedah delapan
orang jang ia perboeat begitoe, lanta' BM
ran sakit gila, dengan tjara begitoe| gk

Perserikatan

—. 9. ——

oesia

redaksi

Radio

teroetama kalangan Radja Radja Se
tube ng seperti di Soematra Timoer,

»Inna lillahi wa inna ilaihi radji'oen”
segenap

,Ba-

koempoelan muziek tsb memperdengar
kan boenji boenjinja Melajoe jang

boelan lamanja.
Kita

Seloka

landjoet mempedengarkan
lagoe2nja
dengan perantarsan NIROM.

82tahoen telah poelang ke Rahmatoe'l
Lah, setelah menderita sakit hampir se

direksi,

Madah

tang" Arau"“, seperti publiek soedah
mengetahoei, biasa memperdengarkan
lagoe-lagoe Melajoe dengan perantaran VORO.
Oleh sebab sekarang VORO terpisah

baik dari segenap pendengar2

Dari
Manondjaja
kita menerima
“perasaan kita dengan oetjapan: orang
doera itoe toeroenan badjak laoet, berita kawat, jang menjatakan bahwa
#eeroovers, katanja. Si Sinjo itoe pan- NjiR-H. Siti Rogaja, iboenda dari
|.
toean

Arau.

SERVICE
Pasar

Baroe

STATION

55

Telef.

1298

Batavia-C.

Boeat cadeau jang dihargakan
kasihlah Parker Vacumatic jang
tintanja bisa kelihatan dan penanja bisa toelis: boelak balik, graveer nama atau handteekening
gratis. Prijscourant gratis, djika
diminta.

TAMAT
ee KD

Pemberi-tahoean
Politie
Berhoeboeng

dengan

Pertoendjoe-

kan Keadain Masa Dahoeloe di Stadshuisplein (Kantor Bitjara), maka pada
tanggal 8 JANUARI
1937 kedarain
akan diatoer sebagai berikoet:
I. Mobiel penonton ditaroeh di Kali
Besar West dan Kali Besar Oost.

H. Pada

poekoel 5.45 Buitennieuwpoorstraat moelai dari VoorrijZuid dan Asemkade oentoek sementara ditoetoep boeat kendarain, sampai Toean Besar Goebernoer-Djendral liwat.

Ul. Moelai poekoel 5.45 Magazijnweg
ditoetoep oentoek semoea kendarain, sampai diberitahoekan terboeka lagi.
IV. Moelai poekoel 8.30 di Molenvliet West hanja dibolehkan ken-

darain

menoedjoe

ke

Oetara

(milir), dan di Molenvliet Oost
menoedjoe ke Selatan, tetapi ba-

gian

djalan

batan

jang diantara djem-

Thalia

dan

Buitennieuw-

poort Straat sama sekali tertoetoep
oentoek kendarain, moelai kirakira poekoel 7, sampai Toean
Besar Goebernoer-Djenderal liwat,

Hoofdcommissaris

Politie

terang. Tetapi
Oepatjara ini akan dihadhiri oleh 1851, meninggal 21 Juni 1884).
soenggoehpoen demikian, kita jakin,
wakil
tentara darat dan tentara laoet.
Pada tahoen 1879, tanggal 7 Januari,
Kemis malam Djoenvat tg. 14 Jan. ini.
bahwa Roes tidak tinggal diam.
— 9 —
Koning Willem III menikah
lagi deHg
' Menilik nomor oeroet itoe, tampak
ngan
Prinses mma
van Waldeck,
Doea orang gila dirantai, satoe doe dilahirkan pada tanggal 2 Augustus Dus, salan seorang rechtelijk ambtelab pada kita, bahwa tiap tiap nege
Kacem Militer lama
jang termasoek dalam golongan 6
|
koen ditangkap
1858, dan pada tanggal 31 Augustus naar dari Landraad Bogor dan Ismail
negeri jang besar itoe tidak berdaja
zawaarnemer.
Ini pagi dengan disaksikan oleh
Di Meester Cornelis kampoeng Ke 1880 Koning Willem III, dapat seorang
apa apa, djika tinggal seorang diri. poeblik jang besar maka corp reserve
Sebagai telah dichabarkan dalam Pe
Poeteri Ratoe Wilhelmina,
Dari itoe tiap tiap negeri senantiasa dari pada kaoem Militer toea di Ko- bon Pala beberapa hari berseiang polimandangan, padal djalan 2 Nov.
Pada
tanggal
23
November
1890.
“berichtiar mentjari kawan sendiri sen ningsplein berbaris memperkenalkan tie Tjelilitan Besar. telah lakoekan
1396 di kp. Tjiletoek desa Tjikereteg-

|. kan angka angka jang

sendirinja ia menim

diri dan dengan

diri kepada Devisie-commandant Ge
'boelkan adanja lawan.
neraal Majoer Bakker.
Troep ini akan ikoet poela pada de
“Ada lawan ada kawan, boekan ?
Tn
tjerdik dalan memilih kawan, fille jang akan dilakoekan bagi meng

itoelab jang akan berkoeasa dan di hormat
mana timboel perang ialah jang akan Juliana.
menarg. Dalam keadaan sekarang ma
ka timboel tidaknja perang itoe sebe
toelnja tergantoeng pada anam negeri

| tadi ditambah

di

poela dengan

Roes, dja

7 negeri jang soedah me-

totaal

| njiapkan diri itoe. Boleh djadi tempat

perkawinan

Agoeng Poeteri

Inila do'a jg timboel dari pada hati
jg ichlas daripada kami dengan sege
bap pendoedoek Djokjakarta.

perang diloear dari 7 negeri itoe, tetapi jang pegang hoofdrol atau jang
»k
mendorong ialah sebagian atau semoea
Setelah
selesai choetban padoeka
negeri jang kita seboetkan itoe.
Bijleveld ini, maka
Goepernoer
toean
«Tidak heran, djika orang berkata:
terima kasihmenjatakan
Soelthan
Seri
kita hidoep dibawah atau diatas goe-

noeng

sedang

jang

berapi.

'soedi kiranja toean.
Djadi nja, serta meminta
menjampaikan oetjapan

| tiap2 waktoe bisa mendjadi korban
'dari goenoeng jang meletoes itou,
M.T,

Goepernoer

terima kasih kahadapan

Mabaradja.

Kemoedian dengan diiringkan oleh
segenap hadhirin, maka P.T. Goepernoer

(Samboengan

dari depan)

.. djoega oleh kesetiaan dan ketjintaan
je tegoeh dam koeat terbadap Keloearga
2.

2.

Oranje serta“terhadap kepada Gouver-

mement

Hindia-Nederland.

Toeankoe

Multhzn, moedah2an Toehan Allah me

ngaroeniai

oesia

landjoet bagi toean

dan waktoe jg lama goena meneroes.

melangkahkan

Noesa

dan

rakjatnja.

kaki

ke

Bangsal

Kentjono dimana diadakan perdjamoean dan dimana dilakoekan poela
selamat oleh Pangeran
pernjataan

Pakoe Alam atas nama keloearga dan
oleh
Komandan Militer atas
nama
segenap garnizoeD.
Acbirnja P.T. Goepernoer
diri serta sekalian hadhirin.

kan kebidjaksanaan pemerintah dja- lamnja
“ djaban Toean, goena kemaslahatan dan Kraton.

kesedjahteraan

Seri Baginda

dilakoekan

meea

resepsi

meminta
Dan ma

didalam

Koning Willem III meninggal doenia
di
Het Loo, setelah mendjadi
Radja
koen bapa Djihoen bin Timan. Peng42
tahoen
lamanja.
gradahan mana politie terseboet dalam
Karena Koningin Wilhelmina
beitoe roemah ada dirantai doea orang.
loem
tjoekoep
18
tahoen,
maka
Seri
Waktoe dilakoekan itoe penggradahan, kedatangannja
politis
ada di Boenda Emma djadi Regentes.
Pada tahoen 1898 Koningin
Wilwaktoe jang betoel. Dalam itoe roemah
helmina
djadi
Radja
dan
pada
tahoen
ada terdapat satoe orang rama Drahim
dan dibelakang itos roemah ada
ter 1901 menikah dengan Prins Hendrik
dapat djoega satoe orang lagi
nama van Mecklenburg Schwerin, dan pada
H Saimin bapa' Saomab. Oleh politie tanggal 30 April 1909 dilahirkan Prin
seketika
itoe djoega diboeka rantai ses Juliana jang sekarang maoe menipengikat mereka, danitoe doekoen di kab dengan Prins £Bernhard.
penggradahan

diroemahnja

satoe doe

procesverbaal,

Tjoekoeplah

kiranja

dengan ketera-

ngan ini dari Prins Wilem van Oranje

Pak
lh

"5.

Ga

JANUARI
Minggoe|

3

Ta

|

Ka

1937

TJATETAN

Senen

14

Selasa

|5

Rebo

|O|,... Bajar koran

Kemis

|7 |, Pemandangan”

Djoem'at| 8
Saptoe

|9|

Tjiawi, Bogor — telah terdjadi satoe
drama pemboenocehan atas diri seorang
kp. nama Saptoni, selagi ia ber
djalan nendak menoedjoe ke Tjikeretek.
Roepanja dapat dilihat oleh Oenan
dan Mainan jang laloe menjoesoel
dari belakang.
dari belakang

mengenai

tepat didjan-

toeng.

Saptoni,

jang

kena

serang

masih

sempat
melangkah beberapa
meter,
dan sampai diseboeah waroeng kopi
ia tertelentang dengan berachir mele

pernikahan jang dilandjoetkan

lan ini kita memperingati sedjarah
keradjaan
Nederland, betoel singkat,

karena djika moesti memboeat satoe
persatoe tentoelah boleh. djadi akan
mengambil bagian banjak. Kita harap
kan
kan

ngan

3

Dengan tidak ditanja lebih djaosh,
kedoea mereka menjerang dengan arah

paskan djiwanja jang penghabisan,
setelah
dapat berkata sepatah doea
pada tanggal 7 Jan. 1937. Kita djoega
siapa
jang
menjerangnja. Waktoe itoe
toeroet beriang hati dan dengan dja-

sampai

o
Dg

Ps asng KanbAnn me nam

sadja pernikahan ini dilandjoetdengan selamat tidak kekoera

apa2, amin.
——

Gg ——

Kemaren

Landraad.

Selasa 5 Jan.

1937,

Lan-

draad Buitenzorg jang dipersidenti oleh
Mr, Peters

telah

bersidang

perkara pemboenoehan,

toesanja berada diwaroeng itoe

sedang minoem

kopi

dalam

Pesakitan: I Oenan dan II Mai:
nan. Kedoeanja dibela oleh Mr. He n-

|

baroe habis be-

landja dari Bogor,
Ha
Penjerangan ini dilakoekan, karena

sakit hati hendak bereboet seorang pe
rempoean

doger.

Besok malamnja oleh Mantrie Politie

dan Loerah telah ditangkap pemboenoehnja seorang diantaranja menjerah

diri sesoedah minggat beberapa hari.
Kedoea pembela mintakan, djika

Pemboenoehan
Dimoeka

saudara

dihoekoem djoega hoekoemlah dengan
hoekoem jang seenteng9nja.

Sesoedah raadkamer, didapat poetoesan, karena terang salahnja, masing
masing

dihoekoem

ena m

di potong selama dalam
Merek terima.

tahoen,

tahanan.

Bamnpoar

Out

.

|

Ba

aa

na

na
z

j

2

2

gai tertanggal 23 Dec. jl. dalam soal djadian Sekeloearga, karena mana di derland baginda telah bersoet
perdengarkan lagoe Duitsch disamping tia, dan moederiand 1 ma ada
vrywilligers ke Spanjol.
Semalam

minister

kedatangan

Eden

lagoe Wilhelmus.
1
Tn
|djadi pengharapon
. Pemerintah Nederland, menjatakan bagai djoega. tiap2

menerima

Ambassadeur Fransch dan

Spanjol.

akan menghilangkan semoea tampaan jang De baik
jang keliroe dan disampingnja me- Duitscber. dapat dimen
|
noenggoe
poela
agar Pemerintah
D,N.B, menjamboeng poela , deng:
Duitschland seteroesaja akan. mene- keterangan ini kita mengharap hapoes

Wa

&

Djawaban

Portugal.

Atas oesoel
Fian kek,

pian babak

Lissabon,

5»

Inggeris-

Janu.

tapkan

erita bahwa ,,Estrib”
an pada tanggal 4
isebabkan timboelnja

|Aneta-Ha

Memeriksa persediaan
Oepaljara

DenHaag,

3

Madrid telah 1

#

Hertog

Adolf Tiba.

Haag,

4 Jan.

(Aneta J, Ini

Haag, 4 Jan. (Aneta-|, Di

hari telah masoek beramai2 pada peringatan, bahwa manakala pe bagai penggantinja ialah Buesse Ahmo
tanggal 4 Jan. jbl. didalam roemah2| noempang dan moeatan kapal ,, Palos" Van Heeckeren Van Kelle.
di Lasrezas, dan poela telah mendoe- sebeloemnja tg. 8 Januari djam 8
1 poesat simpang-djalan antara dimerdekakan
kembali,
maka

rintah memberikan

rial

dan Cenrunna.

kapal

, Aragon“

Pendirian

dan ,Martajunguera

baginda

Prins

Berlyn, 4 Janu. (| Aneta-Transocean).
D.N.B, mengoemoemkan berita
Madrid dan Valladolid telah dipoetoes dihantam,
dalam
satoe
interview dari NederlandPemberian
ingat
itoe
seteroesnja
ber
ikan.
3
:
Ags Kemaijoean langsoengnja kaoem 'kata , manakala Pemerintah Duitsch- sche Correspondent, atas dirinja baginat s nasionalisten dalam tempoh sesoedah land tahbe
bahwa
timboel
lagi da Prins Bernhard, diterangkan bahwa
'Inja
2
hari
diadakan
serangan2,
ada
sesoeatoe kedjadian pertentangan ter baginda soedah tentoe sadja kelahiran
gagah berat
nasionalisten .
'kira2 7-10 K.M. langsoeng kedalam hadap pada kapal Duitsch, maka sebagai seorang Duitsch, dan tidak
'#dan 16 K.M. loeasnja.
4 Duitsehland
terpaksa
akan me akan pernah merasa senang kalau naj

mereka, walaupoen |. Djalan spoor

jang melaloei antara

joega dengan koeat

ygan

oleh

Pemerintah

ngambil

tindakan2

Escorial akan diserahkan ?
Brunette,5

Janu.

akan

Ima Duitschland
akan direndahkan
walaupoen seketjil bagaimana djoega.
Seteroesnja baginda
meneroeskan

lebih djaoeh",

—
9 —

(Aneta-Ha

| vas), Pembantoe2 Havas menerangkan

'Kacem merah (fihak Pemerintah) di

..

Duitschland

HEBscorial roepanja akan menjerah sadja

karena disitoe 3/4 bagian telah dike

ih. poeng oleh moesoehnja.

“ 'Londen, 5 Janu. (Aneta-Reuter)

(Sekarang dipastikanlah bahwasanja se

ri lain dari 4000 orang2 Italie jang telah

rasa senang

Dalamsoal

soldaten-lie-

nja telah mendjadi sebab timboel beberapa kekeliroean salah tampa, baik

bendera.

4 Jan. (Aneta-)

memainkan

djes ,, Lippedetmold“ hal mana roepa-

Nederland — Duitschland.

Den Haag.

ter):| 10,500 orang Italie ke Spanjol:

bahwa baginda beloem selang berapa
lama pernah lebih dari satoe kali me

Nederland
Pe-

di

Duitschland

ataupoen

di

Hol-

merintah Nederland telah: mengirim land. Tetapi baginda dengan officieel
ikan Nota pada Pemerintah Duitsch- telah memberikan
perintah soepaja
land, Agama yaana dinjatakan, berhoe seteroesnja djangan lagi memainkan
boeng
engan pemandangan2
pers, lagoe tsb. teroetama didekat baginda,
jang katanja hai kedjadian2 jang te- maksoednja soepaja dalam segala wak

pemogokan ini teroes djoega, maka '
akan lebih poela banjaknja fabriek2
jang akan ditoetoep.
"0
orang

mogok

Flint, 5 Jan. (Aneta Havas): President Roosevelt ikoet tjampoer, seba-:
gai djoeroe perantaraanantara kedoea
fihak G.M.C, (Gen. motors) dan UAW. atau Union-automobile-werkers, jaitoe
sesoedahnja kemaren President GMC,
Sleoan menolak tidak maoe bermoefakat dengan ,Arbeiders-dictators,«
Sloan mengatakan bahwa manakala
didapat dengan segera persesosaian,

maka

GMC,

terpaksa menoetoep

se

moea fabriek2, hal mana akan dapat
menjebabkan boekan 135.000 kaoem
boeroeh
jang akan mendjadi werk

loozen tetapi 41.000 orang.
:
Ditoenggoe bahwa U.A.W, djam 12

akan memoetoeskan sikapnja.

Dalam

pemogokan oemoem ini tersangkoet
250.000 orang (kaoem boeroeh)..
Ketika kemaren terdjadi pemogokan
maka seorang Luitenant Politie dan 2
orang pemogok telah mendapat loeka.
Kaocem pemogokan masih sadja men
doedoeki 2 boeah fabriek, walaupoen
perintah menoeroet wet telah didjalankan dengan baik.
G.M,C. minta soepaja kasem -boeroeh pada kedoea fabriek itoe masing2
bermoefakat, tetapi tidak

oesah dengan

perantaraan U.A,W.,

mendarat di Cadiz pada tg. 1 Jan. ini lah timboel dalam waktoe 'hari2

pertadi, djoega pada tg. 22 Dec. jl. telah sediaan oepatjara perkawinan, hal ma
ada 6500 vrywilligers Italie jang tiba na sebagian roepanja memang dilebih |
lebihkan sedang sebagian tidak benar
an|di Spanjol.

toe djangan sampai lagi timboel bebe
rapa peroempamaan bahwa baginda| #8
memainkan lagoe itoe dalam maksoed |
akan mengganti lagoe kebangsaan 25
: Diterima berita bahwa mereka itoe sama sekali.
Duitschland.
Dan pada perwakilan Berlyn diminta
beralatkan selengkapnja sebagai mili |
Baginda sangan mentjintai tanah
soepaja sueka mengemoekakan pada toempah darah Baginda, pada siapa R3
tair, tetapi tidak bersendjada.
Pemerintah Duitsehland, oleh karena beliau merasa berhoetang boedi, tetapi
Pemerintah Nederland memandang hal memang poela soedah semoestinja ber | &

ekat Madrid
ak“sedid
dja 3 K.M. dari

itoe sebagai satoe soal jg penting jg
berhoeboengan dengan tersangkoetnja
bakal soeami baginda Poetri dalam

Eunaga "5
| Fihak Italie membantah

tentara ini menoedjoe GP

pers Duitsch. Demikian

hoeboeng

»

2

poela bagi Pe

ea

&

5 Km, pandjangnja didja|

'soednja agar dapat

menoedjoe ke oetara
kapal

meneroeskan

:
3 A aa

“ Dalam

telah menarik kembali

(Aneta-Havas).

Juitschland sama sekali ti 'semoea perselisihan dengan baginde
an

hanan

engadakan lagi tindakan Prins Beruhard,
as berhoeboeng dengan: . Pers Duitsch menjatakan

,

bahwa ba
ginda Prins menjatakan ketjintaannja
pada Duitschland dan sangat poela

kap

berniat akan

memperbaiki

perhoeboe-

(ngan antara Duitschland dan Neder(land.

oerat2 kabar itoe menjatakan poe
emoea pertikaian, sekarang soedah
dan mengharap soepaja hal itoe

Ihabis,ggirangkan

mati Seri-Maharadja Ratoe dari kebang
saan Nederland dengan senenoeh2nja,

na

tjiptakan dengan satoe kepoetoesanhati

P

telah beliau

jang pasti.
Tiap2 perbaikan dalam arti moederland baroe dalam lingkoengan ma-

na baginda berada, baik oleh pera—
maocepoen

terhadap

oleh karena keadaan | Hi

|Ratoe, dan karenayitoe artinja terhadap pada seloeroeh
kebangsaan Ne—
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1937,

DRUK

KERIJ mengiring berdoeka'
tjita dan mendo'akan moga-moga dilapangkan arwah
nja iboe beliau jang berpoe

lang

dari

negeri

Fana

ke.

negeri Baka“ dan selamat
poela segenap keloeargajang
ditinggalkannja.

4

antara kedoea belah

#
#

SEKARANG zaman berhemat.
BOEKOE
jg. bergoena, peladjaran
Toean tidak oesah beli saboen man- bikin obat njamoek danstroop zonder
jdi lagi tapi Iebih baik beli ini boekoe goeroe.
. Dengan djelas dan gampang toean
Gampang dingerti, dan fjampoesendiri bisa bikin
sSaboen
mandi rannja tertoendjoek dalam ini boekoe
T oilet Lijmzeepen|.
Pemoeda2 perloe simpan ini boekoe
Dalam ini boekoe tjoekoep tjara dapat beroesaha sendiri dengan ondembikin saboen mandi dengan'sedi- kost sedikit tapi oentoengnja besar.
kit ongkos. Dan djika boeat didjoeal Harga tjoema f 0,75 keterangan pada
lagi toean makin oentoeng,
No, 1020 diini soerat kabar. Lain on|
Harga
tjoema f0.75.
Keterangan kost kirim. Rembours tidak dikirim.
pada No. 1030 diini soerat kabar. Lain
onkost kirim Rembeurs tidak dikirim.

OEWANG GAMPANG
|

Ke Italie dan
Duitschland.

den, 5 Jan, (Aneta Reuter)
ntah Inggeris telah mengirim-

PA

i 2

pada baginda Seri Maharadja

£

dibelag,

8

tanggal

perhoeboengan

' berkoeasa diterima be Kaoem Nazis

5 Jan.

kewadji-|

berarti

saan2

ke

jang menderita sakit toea.
Dengan ini kami segenap

bagi baginda oentoek menghor

hal itoepoen memang

berpoelangnja

da hari Selasa malam Rebo

banlah
dan

Atas

Rachmatoeli'lah iboe Toean
R.H.O. DJOENAEDI pa-

'Duitschland—Nederland
5 Jan, f(Aneta Reuter)

tentang

soeatoe

Berdoekatjita

pela

Tg

ba Ona ak
'Berlijn,

dan

poela

V engiring

bagiuda se

lander,

merdekakan itoe, tidak benar adanja,
,Grafspec“ menjoeroeh kapal itoe
'berlaboeh dipelaboeban nasional, mak

“pertentangan jang maha jarannja.
(eh
a Pemerintah jang

keadaan

karang di Holland, dimana beliau te| "8
lah pindah mendjadi seorang Neder- | SM

merintah, memang telah diketahoei
barat dengan maksoed soe-|Rom €, 5 Jan. (Aneta-Havas). pers. bahwa baginda Prins telah mengirim
'tempoh jang sama dapat)
oengan dengan djalannja tentara propaganda ministrie kembali menja- soerat pada Fucbrer dengan maksoed
perbantahannja dengan pasti, meminta akan tjampoeran tangan, teta
enoedjoe ke selatan dari Sierra takan
artinja membantah kebenaran kabar pi Pemerintah Nederland berpendapa
jang mengatakan babwa tentara Italie tan bahwa masih perloe agaknja oen
at jalan ini, maka
tentara telah berlaboeh di Spanjol. :
toek mnoendjoekkan pada Pemerintah
telah begitoe djaoeh
Duitsehlant bahwasanjasesoenggoehnja
satoe hal jang keliroelah djika dipan
Tentang kapal , Aragon"
lodones dan Colmenar,
dang bahwa perkawinan agoeng itoe
Berlyn, 5 Janu, (Aneta Havas). bersifat lain, sebagai djoega atas per
dd:
'inipoen telah
berarti:
ka doedoeki poela, dengan-adanja Lingkoengan-Jingkoengan jang berkoe mintaau H.M.S. jang sepenoohnja, soe
1
oepa nyptang ini ter asa menerangkan bahwa kabar jang paja dipandanglah sebagai soeatoe ke
atau moesti meng menjatakan kapal , Aragon” telah di|
ala

dengan

tjhia, Tjap Go Meh,

Deket hari Sien

Pesta perkawinan

H.K.H, Prinses Juliana. Lekas beli Mor-

rislette pada Autohandel Mascotte-Molenvliet, Oost 4,

DJANGAN
kinnja. Ini

orang

bisa pakai, tapi bisa biboeckoe zonder goeroe

tentoe bisa bikin ,, Obat-gosok

balzem) dan Hoofdpijn Eau de Cologne
dan Minjak Poko".,
Beli sadja

ini boekoe,

DJIKA toean pertjaja pada diri sendiri
tjoba tocan perhatian ini boekoe ,Pe-

noentoen

Zonder

boeat

bikin

saboen

goeroe toean

tjoetji,

dapat bekerdja

dengan ongkos sedikit sadja beli pa-

toekannja,

Kerdja

toeroet- kemaoean

ini boekoe tanggoeng mendjadi keoen-

toengan. Pokok sedikit—oentoeng besar
Harga

tjoema

F 1.— tanja pada No.

1010 di ini soerat kabar. Lain ongko

4
kirim. Rembours tidak kirim.
»BEVOEGDE LEERKRACHTENS,
Ditjari beberapa orang goeroe 'jam:
berdiploma H.I.K, atau H.K.S. oentoe!
le, 2e, 3e, ,Unie“ School, Lamaran
ditoelis dengan minimum salaris. Directie
“
Djatibaroe 85 Bat-C.
“

MASIH ADA TEMPAT: Boeat 4 pemo

da2 peladjar jang oemoernja tidak les
djadi ba- bih dari 14 tahoen, bocat mondok ini

baroe

toean

'

-hebat “akan

13 pari Gen.
motors,
69 fabriek2
kemaren diberhentikan, sedang kalau

250.000

terima kabar bahwa Prinses Sophi
Saksenweimareisenach
roe
panja berhalangan oentoek mendjadi
bruidmeisjes ketika perkawinan-agoeng
kelak dilangsoengkan, karena itoe se

roet penjiaran Jean D'Hospital, demi di laoetan Spanjol telah mengirimkan
kian: Kaoem nasionalisten pada sore pada Pemerentah di Valencia soeatoe

(Aneta-Reu

ter), Roepanja antjaman

Tentang Bruidmeisjes.

Den

York, 5 Janu.

Tn

teroes timboelnja aksie pemogokan dari.
fihak kaoem boeroeh di Amerika-Seri
.Ikat masih sadja ta mpak, dan tidak »
berkoerang.
Kena Man

boet oleh Seri-Ratoe.

menoendjoekkan gigi

Berlyn, 5 Jan. (Aneta-Reuter).
Kepala angkatan armada Duitschland
jang sekarang sedang mengambang

t

. nasional din

Den

New

mengoendjoengi

pagi Hertog Adolf Mecklenburg dan
Hertogin-nja telah tiba dengan disam

Antjaman2 dimadjoekannja. “

defensie Junta
pembela

5

Duitschland

(Aneta-Navas)

st. Jacobskerk, dan memeriksa perseDuitschland " | Idiaan2 oentoek oepatiara,

Dalam soal Spa
k
Berlyn, 5 Jan. (Aneta-Havas)
Pen

pal Estrib terseboet.

sore

Pemogokan hebat.

aa

5 Jan.

Seri Ratoe ini

Djawaban

kanlah semoea kekeliroean fahansitoe,

: Amerika

Maharadja Ratoe

an bahwa kapal itoe ialah satoe djawaban Duitschland jang mengenai
tetapi roepanja tidaklah soal vrywilligers akan dienia nanti
etachement itoe pernah masoek ke pada tg. 6 Jan. di Parys
dan Londen.

£ — Nasionalisten makin madjoe

sikapnja jaitoe sesoedahnja me

minta keterangan seloeas2nja bagaima- |dan achirnja satoe kesenangaulah
na kedjadian2 itoe telah terdjadi, pa 'kedoea belah fihak“.
da Pemerintah Nederland.

i |Aneta-Reuter). vas). Pemerintah Portugal telah mei
Admiraliteit bahwa njerahkan Ambassadeur2 Inggeris dan
Grafton” mengoen- Frankryk djawaban Portugal jang me
iberikan salinan2 ngenai soal pengiriman vrywilligers
pal2 patroli nasio- ke Spanjol dan soal ,mendjadi peran
n bahwa perintah taraan“dalam pertikaian di tanah Spa

ang men
pelajaran kapal2 .njol.
is di daerah Gibraltar, ada se

bagi

e Rome dan ke Berlyn telegram
| telegram, dalam mana diminta soepaja MAOE DJOEWAL Roemah dari gen- tahoe, sedikit 'poko, bisa
njak Mn
& kost pada famillie Indonesier di Gg
dari Italie dan Duitschland teng, tiang kajoe terpilih, depan papan
: djawaban
paling
Harga
ini
boekoe
tjoema
f
0.50
Sentiong, bajaran tjoema f12. 50seboe f
lambatnja penghabisan minggoe dan bilik getegels, adanja di Petodjo sadja, keterangan pada “No.
1040 di lan, soedah teritoeng tjoetjian besar dan
ini
dikirimkan, jaitoe jang mengenai Sawah Noord Gang II No 173, contant ini
soerat kabar, Rembours tidak di- ketjil, Keterangan, Adv, no 51 dari ini
pertanjaan pertanjaan Engeland seba- f 500. bitjara ditempat terseboet
"Ra
kirim, Lain ongkos kirim,
soerat kabar.
“

Djangan

toeng-

Boeat hari REBO
Jdan KEMIS 6-7

goe lagi
Dan Sekarang djoega kirim postwissel
«ta
Beladjar ilmoe falak.
magnetisme 3 0,75

em pengabisan
Kita “poenja

:

3

SG
2

Directie persembah-

ken lagi -

»THE SEVEN
“SINNERS“

Kalender

| Terkarang

Satoe film jang
ketawa

dan

'Disini

penonton

Ngeri

Moelain

10

besok malem : :

tentoe

Noordwijk 6 B Telf

Y|Jang terkenal

WI, 3340. Batavia-C. Bisa dapet beli pa
da ADM. PEMANDANGAN en uitgev.

8| Sinar" PORT DE KOCK ISumatral

satoe auto

Dateng saksiken

Sawah

dengan

BARBARA

film loear biasa, jaitoe tjeritanja Annie Oakley, satoe nona jang
hidoep dalam abad ke 19 di Amerika. Tjerita satoe nona toekang menembak jang termasjhoer dari komedi koeda (circus)
kep enjaannja Colonel Bill Cody atau namanja jang terkenal

LA LSN
LL
AN NAN ON

fa

|...

boenga,

dan

Soedah

terkenal

Minggoe

Minggoe pagi djam

10.

CHAPLIN

dalem

-M ODERN

TIMES

tempat,

goerih dan

didjaga

sampe

resik

PASAR

anfero

bersih.

diroemah

ini

CARE

AN
UAN

pondok,

nam

bikin

fotonja pada:

dan

oesa

SUNS

pergi “ioehg,

Senen 127
127| Batavia-C.

bikin fotonja dalam

Studio-nja THE SUN, fotograaf jang tjc ekoepterfa'ossah dipsedji dan direclamekan lagi.
Muitifoto jang rirgkas- tjepat dan bikinannja djoega sempoena (natuurlijk)roepa2 cekoeran bisadiambil semoea badan.
far
kenal,

perhiasar

pesenas

Njonja MAKASSAR
Tinggi Pontjol gang
Batavia-Centrum

F5

Hadji Bain
Bisa dapat beli alatz
oenloek keperloean pan
dos (padvinder) dam

Adres jang paling terkenal moerah dan kwaliteit

perkakas

Boekan

—

dan

boekoe

4

Bahasa Inggris.
— Oentoek

Type

Cursus

pengalaman,

kita.
bisa

NNANAN

Asamara

kita

typist

jang

Goeroenja
ketek

zonder

pandai

toeroetlah

bangsa

kita,

barjak

Atoeran Sarikat dan Rapat.f 0.70

liat

letters

segala

Djan Sediarah Doenia.
Kintamani, roman

bahasa berhoercef Latijn, dengan ketjepetan

8 lsiters

Watangan

per minute. Saksikenlah !!

NAN
Metropol'tan

English

doega terima pesenan
segala maljam pekardjaan besi menceroel

Night School,

Boentaran,

.

haroes berikoet oeangnja

POESTAKA

PASARBAROE.

atawa

tjonle

pada :

M.

Tadjoedin

p/a

PER USA,
Kampoeng Djawa wijkAmbon Batavia C.
Tentang pembikinan dan kekoeatannja ta" perloe diterangkan lagi, baik
saksikan sendiri, harga menoeroet zaman.
Boeaf didalam Kolla Betawi, atas perminfaan kila sanggoep koendioengi
Toean-loean poenja fempat kediaman oenloek memperlihatkan barangbarang keloearan peroesahaan terseboet.

Memoedjikan

dengan

hormat.

f 1.25
.4 0.70
.f 0.30

pada:

10 Schoolweg Noord,

gambar

Gama

boekoe peladjaran bersetoeboeh
dari zaman bahari oentoek mendapat toerocnan jang baik-baik.
Pesan sekarang, sara
tidak
HA
f 0.45.
- kehabisan
BELI Dj OEGA BOEKOE2:

lain-lain keloearan:
Svekaboemi

Tetapi afa'ah boekoe peladjaran jang patoet dibatja oleh se
(rang sosami dan tidak haroes
d:batia oleh anak jang beloem
Gewasa, jakni boekoe

besar oentoek mempeladjari

IA

mendjadi

(Land-

»PAKAS"

#jaboel!

Boekan poela boekoe terlarang !

bangsa koelit

fani

Pbatwek bada buana

bagoes boeat djoeal perabotan roemah tangga.

Satoe -satoenja sekolah dimana

2

Hooidagent:
#tTanah

soeda mendapet perhatian

keboen

tocan dan njonja

ampoenja

SENEN

Perhatikenlah soedara!

KA

“

orang bisa

sI HE
Tidak

tempat.

penjakit koelit

7

:

dan

Fotograaf

Djoega bisa dapatbeli bedak tjap ,, BOE-$
NGA ROOS“ jang paling moestadjak
Menoenggoe

0 N

rasanja enak, kental

pembikinannja selaloe

Diharap foean dan njonja pembeli saksikan sendiri (joba beli satoe kali tiade
terboekti
ogang kombali.
Ini kefjap,
soedah banjak dapat poedjian dari toear
€|loean dan njonja njonja jang ternama
i|di

EL

terkenal dari semoea pembeli d-

mana-mana

oentoek

| Eau

Stanwijck dengan

oedara, dalam hoetan besar, dalam

Semoeanja
dan

Djoemahat Saptoe

Barbara

|
Diatas

soreh djam 4.30

CHARLIE

OI ETSTAU

Tiants ja

al em"

Kania

eleh

sampoerna,

| di antero doenia
Tran

telah dimainkan

Bill,

menjesel

Satoe Sia jang baroe taoe maen di Batavia dan soeda

Kinderwoorstellingen,

STANWLJCK

Dengan ini film R.K.O. Radio Pictures membikin lagi satoe

Great Inpersonation"

»The

OAKLEY

MUND LOWE—VALERIE HOOK,

An

1937

Basar

ANNIE

Buffalo

bikin ngeri

Anak2 tida boleh nonton
—Tida dateng

Tabib

bisa liat kreta

dengen

Ngeri

Prof

bikin publiek

djoega

api bradoe

oleh

K. HASRUT

8

.dengen

. EDMUND LOWE
CONSTANCE CUMMINGS

3 Spiritisme ..,, 0,75
» Kebatinan . , 0,75
» Abdjea
2190
mimpian Teen 0,75
POOyaar
au
3 OTO

. Januari

.

NASIONAL

Paviijoen G.N.I. (Pem) Seerabaja.

Banjak

minjak

ramboet

mandjoer
Awas

sel

manja

tetapi

djarang
Hat

merk

jang

se-

belah,

kepala djadi e@nien: tida
koreng,
ramboet djadi gemoek,

P Berapa

np

Ikan djoemblah

Toean

roepiah

kali depoakaah

haroes menjimpan

sebesar . "10 060.-— ?

ten)

lemes, matiken
ilangken

koetoe dan

ketoembe,

Aa boelan gan mempoenjai kapempeak oenfoek memperTh Na
dengan djalan membeli lot dari LOTERIJ) WANG BESAR?

eh

ja dari itoe LOTERIJ wang
Kega

PN

BESAR prijs2 dibawah ini:
!

prijs2

7 Or 000

10

“aris 10.000

DO

ia

Jen

5.000 Jl 250

,,

ed

Oa

akan

Roemah
a

f 1.000

B

TNI

ak

500
100

. Djoemblah 313 prijs — f 150.000

RIJ WANG BESAR
goenanja oentoek
| 'Algemeen AArmenfonds

voor Nederlandsch-Indiz"
bi

Klosaran

di Batavia-Centrum
Hi

48

Jo

Tek

obat

Tjoe

Kwitang— Batavia-Ceatrum

Zi.

£ p

dari oetara,

bacenja

menghamboer
ke

2

Itoe semoea bank2tentoe sadja dapat

persoonlijk maoepoen -atas
pimpinan L.T. atau D.P. ha

Ikampoeng2 2 jjang terletak ditepi pasisir kan wang contant dari Javasche Bank
itoe, dan kalau berdjalan2 di pesisiran hingga sebeloemnja Kertsmis
itoe bank |
Jitoe mereka mesti merasa djidjik. Bo- soedah mengeloearkan wang contant
ba 2.
'leh djadi disitoe mendjadi tempatnja njaknja f 800.000 dan pada tg 28 Dec.|
mijnworm. Siapa tahoe, barangkali jglaloe itosbank soedah mengeloearkan
ada djoega anak2 jang telah dihing f 1000,000. Totaal. dalam tempo tiga |
gapi itoe. penjakit-

dalam

ap dapat
:

kampoeng

hari Javasche

Bank

soedah

mesti

ba

na

perhentikan,
ne
Dari L.T,atau D.P. haroes mem

ajak2kan penjiaran tentang“S
HIDJRAH di soerat2 kabar.
Sikapkedalam.-

b.

25

perhatian 'dari jg. jar koerang lebih 3 millioen rcepiah| J5 L,T. haroes memberi instroeksi
wadjib.
kepada segenap anggauta D.P. dai
E
Na
dan orang haroes
perhatikan djoega |
Lain dari itoe, banjak djoega tem- bahwa Javasche Bank di Palembang|
LT, serta Gedelegeorde leden dan
'pat2 jangta' ketinggalan dengan air djoega mesti oeroes kasnja bank2 dil F Ress. Commissarissen,: oentoek me'hcedjan jang tiada bisa mengalir, air- Djambi jg mendjadi djoega satoe bi| lakoekan pemeriksaan ditiap-tia
nja kelihatan kehidjauan jang letaknja langan
. deeling tentang pengaroehnja pil
karet.
dekat sekali sama.kampoeng2 seperti
opposisi, dengan sedapat2 memagari
Gampang dimengerti sekali jg Java
dikampoeng Raghoeng, Tadjhoeng ... :sche Bank di Palembang dengan lantas
Barisan kita soepaja tidak kemas
jang katanja orang banjak njamoek kekoerangan wang contant karena itoe
kan pihak opposisi didalamnja.
ja, njamoek malaria,“ 2. Melarang pada L. A. tidak bobank dalam tempo 3 hari mesti menge
— Dipasar ketjil R.R. dikampoeng Pe loearkan 3 millioen roepiah. Ini hal sa| leh melajani apabila ada perminta-

- litoe ? Har

tjinan kelihatan ramai, adanja tempat ngat loear biasa tapi dengan begitoe
pasar

an

ti

kala hoedjan dipasar itoe, ketjoeali |watirkan, teroetama lantaran pada tg
(tanabnja betjek dan t
ketinggalan 1 Jan. jl itoe bank mesti oeroes dioega
Jairjang ta" bisa mengal . Mmenimboel pembajaran gadji dari amhtenaren.

“ Ikan

baoe

jang

tiada enak, Jantaran

dari kotoranZikan laoet dan .sampah2

opposisi

sehorsing

boeat mengada

Ibalah jang wadjib perhatikan.

djadi

“Terdapat djoega
Barce2 ini Agent politie Banjoeotes,
telah menangkap perkara pergendakan.
. Ketika soeatoe malam pada boelan

Ijakan dengan

Poeasa,

sedang

kijai

'kapnja. Kedoea bangsa laki istri itoe
teroes di periksa di kantoor A.W. Ban djoega : njoeotes.

erdja dengan

'a-

Hal ini, mendjadikan terkedjoet dan

heran orang banjak, karena seorang
istri kijai (njai) kedjadian bermain
tiktik-tik, kena pengaroeh penggoda
|iblis,

menoeroet

koem

seboelan.

dari

dakan debat

kabar

sama

terhoe-

. Djalan desa jang penting
Tiap2 hari di djalan prapatan Petji
nan Tlagabiroe terlaloe ramai, berhoe
boeng dengan adanja pesar R.R. disi

toe. Walaupoen djalan jang keselatan

ja|itoe, djalan desa, akan

tetapi

Java

nantang

oleh t.

contant baroe.

PERGERAKAN

Pengesahan

Afdeeling

P.S.LI.

PSII Tjipari.

Madjelis Pers P.S.I.LI, di Batavia-0.
mengabarkan :
Sesoedah lampau
masanja
Candi

dat-tjabang PSII Tjipari

(di bawa

dengan kita, maka

d. Schorsingatau
ment,

ea Ga

DOENIA

vergadering atau me-

sambil mengosatkan pendirian kita
(poetoesan Kongres) dengan zakelijk.
2. Dari pihak kita tidak haroes.nja mendahoeloei menantang dengan
mereka (pihak opposisi).

ada berdjoem

bang sebelcemnja tg 1 Jan. denganba

wa voorrsad wang

debat

kita wadjib
melajani dengan sekoeat2
pikiran dan
tenaga kita,

lah bilang millioen, 'T. Ohlenschlager
tentoe sadja soedah balik ke Palem-

R. desa Batioh

e harganja wak- bertaraweh di soeraunja, istrinja nama
srasaan tang 23
telah. kedajoan seorang pemoeda
endek kata: Tionghoa dari Tlagabiroe. Ketika Njai
een Janboel, D. dan tamoenja ada di dalam rcemah
lordig, tidak pakai | nja taoe2 datang Ag. politie menang-

pline, keinsjafan, |

wang contant jg diambil

Ana

1. Apabila pihak opposisi menga

t Ohlenchlager dengan lantas per

Ohlensehlager

L, A. tadi.

cs Sikapkalauadatanta-

Agent dari Javasche Bank di Palem

bang

pada

ngan.

. Hang terendam air (ta' kepanasan). se gi ke Jaya pakai satoe pesawat terbang
hingga banjak pendjoeal jang berdjoe 'bocat membitjarakan ini oeroesan dan
Jalan dilpear pasar ditepi2 djalan. Tjo djoega bosat ambil wang contant.Boleh:

anap

pihak

disitoe mendjadikan senangnja simpanan wang contant dari Javasche | kan rapat di afdeelingnja.
pendoedoek seoemoemnja, ka ena be 'Bank djoega soedah mendjadi ampir
Djikalau L. A. melanggar ini, ma
toel centrum. :Tjoema | sajan,ng, mana habis. Keadaan mendjadi sangat menge | .ka L. T. haroes mendjatoehkan

Roye-

Poetjoek Pimpinan D.P. atau LT.

. tidak boleh mendjatoehkanschorsing

atau royement terhadap kepada pi-

hak epposisi jang
ketjoeali dengan
segenap anggauta
Sekian poetoesan2
pihax DP dan LT

mana poen djoega,
kemoepakatannja
D.P, dan L.T.
Conferentie antara
jang bertempat di

ban Garoet) berdiri sebagai candidaatafdeeling, maka pada tg. 30 Dec. 1936 Soerabaja itoe.
ia disahkan oleh L. 'T. boeat berdirinja
' Maka dengan ini ma'loemlah hendak
sebagai Ladjnah-Afdeeling (LA) PSII. nja pihak ramai betapa sikap pihak
Besar harapan kita hendaknja sesoe Poetjoek-Pimpinan
terhadap kepada
dah mentjapai hak dan kewadjiban se opposisinja
pihak jang manapoen
bagai fjabang itoe, makin terang tjosa djoea adanja.
tjalah Noer-oel-Islam di sekitaran tem
Boleh sekali-djalan kita tambah kepat itoe choesoesnja dan di antero terangan sedikit, bahwa oleh pihak
Tanah-Air kita Indonesia oemoemnja. kita telah diberi intsroeksi kepada ce
genap tjabang PSII, dengan pengha.
Pemboekaan
tanah
di
rapan jang amat sangat, apabila dalam
bawahan Tjiandjoer. -

tiap2 ba

Dari

berdoejoen-doejoen orang dari doesaen2
i (jang sama berkeperlosan kepasar. Akan

paikan
sebagai

LA.

PSII

Pateken

dan

ri berilir-ilir orang jang laloe lintas, |(Gand. Lapsii Bodjong-Loa
" Iteroetama djika pada bari pasaran, kita mendapat berita soepaja disamkepada pihak jang berkoeasa,
demikian:

sesoeatoe

afdeeling ada timboel daja-.

oepaja orang
oentoek
melakoekan
obstructie (mengatjau dan menimboel
kan hiroe-hara), maka dengan tjepat
dan bidjak L, A, jang bersangkoetan

haroes melakoekan sikapnja jg TETAP
lak. |tetapi sajang terlaloe sajang itoe-djalan, | Pihak ra'jat oemoemnja dan Kaoem dan TEPAT, djangan
sampai pekerdja
apabila hoedjan tiada ketinggalan de- PSII choesoesnja di daerah2 terseboet an afdeeling mendjadi terhalang oleh
ngan
air jang tiada bisa mengalir:
karena di
kanan kirinja ada toko2,

maka itoe djalan memang terlalos ren

dah, sehingga poeblik jg laloe disitoe
sama
mengomel,
lantaran selainnja

Idjidjik, mereka tertjioem
baoe-jang
ta“ enak sedang kakinja laloe gatel.
Moedah-moedahan

jang

wsdjib

atau

kini sedang mentjari oesaha dan ichtiar betapa
djalannja mereka dapat
memboeka sat»e tanah hoetan jaitoe
goenceng-toetoepan
bernama
Goenoeng Artja (G. Soesoeroe).

Niat mengoesahakan
itoe tidak lain
karena sangat terasa oleh Ra'jat-oewoem

betapa soekarnja mentjari rezki,

karenanja.

Kekerasannjapena
rikan

padjak,

Dari pihak LA.P.S.I,I. MOEARA
DOEA kita mendapat berita sebagai
dibawah ini:
Sdr. Sjamsoelhamid,

-.
secr, LA.PSII.

pada tg. 28 Dec. jbl, oleh
wakil R.R. soedi memperhatikannja sehingga djatoeh pandangan ke goe- RANAU
polisi Moeara-Doea ditahan di detahal itoe, jang memang sangat perloe noeng itoe kadar menambah hasil jg.
chement veldpolitie Moeara-Doea, de
bagi pendoedoek. Siang-malam
:
:
ta dihadjatkan.
poetoes2 mengharap baiknja.
Istimewa djika goenoeng toetoepan ngan tidak diberi tahoe lebih doeloe
:
S3
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itoe boleh diboeka ra'jat dengan idzin akan sebab2nja.
Pada
waktoe
ditahan
sdr.
itoe kebe
nja pemerintahan negeri, hendaklah
itoe. Boekan pimpinan
toelan
sakit
deman,
sedang
dalam
taDedjan
Emas
di
Palembang
.
diboeatnja akan bertjotjok tanam.
tangan besi, melainkan |
hanan terseboet ia tidak mendapat
n
ng bermaksoed. memberi
Mengingat
pengharapan
Ra'jat
jang
Javasche Bank hampir
makan sebagaimana
mestinja
orang
soenggoeh2 dibawa karena sebab ke
ongan dalam memperbaiki tjaranja |
ai aDamn #kroe ts.
jjang ditahan. Oleh ksfena
detache. Itoe'hal bahwa Javasche Bank ham |koerangan itoe, maka pihak kita poen ment veldpolitie itoe
tidak
ada
kamar
salah faham. Dimana perloe ipir ,bankroet“ orang tentoe sadja ti imemadjoekan pengharapan
kepada
tahanan,
maka
sdr,
terseboet
ditahan
aksa jaitoe oentoek kepenti- |dak oesah pertjaja, tapi bisa ditoetoer koeasa negeri, kiranja dileloeasakan dalam wachthui jang terboeka.
s

Tjoema sadja, orang djangan

1 ata

“disini

An jang

soerat kabar tentoe kita tidak|
akan segan memegang tangan besi
babwa tava jaitoe
oentoek mendjoendjoeng tinggi
n gan

kan,

bahwa

Agentschap

dari

bank

di Palembang soedah tidak bisa meme
noehi semoea permintaan oeang dari ba
njak orang. Bagian bawah dari petioeang
nja itoe bank soedah hampir kelihatan,

permoehoenan
djakan

mereka oentoek menger

tanah pegoenoengan

Moga2

tambah

terseboet.

ma'moer

poela

ka-

discipline tadi. Semoea tenaga haroes
oem ketjil jang hidoep di sekitarnja
tempat itoe!
seia-sekata, sehidoep
semati. Ada
ic keb eratan boleh didamaikan pada kita. begitoe M.H. toelis.
Poetoesan D.P. dan L.T.
Ti tiap waktoe kita sedia oentoek | Bagaimana itoe bal bisa terdjadi di
di Soerabaja.
adeni semoea hal jang mengenai
perbaikan

bedrijf

lahir

ini moesim? Doedoeknja perkara ada
dan. batin. seperti berikoet. Seperti pembatja soe
tidak diloear dah mengetahosi di gewest Palembang

Oentoenglah sdr, Pangkoe, Res. Com.

PSII Moeara-Doea

dan

sdr. A. Sjoe-

koer Pres, LA Moeara-Doea dan sdr.
A. Hamid datang menghantarkan selimeet dan aspirin serta makanan,
Maka agak terhindarlah sdr. Sjamsoelhamid itoe dari godaan sakitnja.
Hari Senen

tg. 28 Dec.

'36

baroe-

Sekedar hal2 jang berkenaan dengan lah saudara itoe dihadapkan
Asal masoek akal dan
organisasi Party S.I. Indonesia kita H.P.B, Moeara Doea, dan ternjatapada
di
kekoeatan bedrijf, pertjajalah semoea soedah dimoelai 'boeat berikan oogst beritakan disini, bahwa pada tg. 18/
sitoe
bahwa
ia
ditahan
karena
peroorstel tentoe tidak akan kita tolak. vergunningen karet dan ini kertss ter 19 Dec. jbl, di Soerabaja diadakan per mintaannja
HPB. Kotaboemi tentang
Menoedjoe perbaikan!
njata ada mempoerjai harga besar temoean antara D.P. dan L.T., ja'ni sangkoetannja sewaktoe ia berada di
toelah sembojan kita sebagai direc- sekali, Sezainnja begitoe segala waktoe pada waktoe kedoea sdr. S.M. Karto- Lampoeag (heeren-,
margadienst dan
'itoe sepotong kertas bisa ditoekarkan soewirjo dan Aroedji Kartawinata da padjek tah. 1936).
dan an
dengan oeang contant. Soedah men- tang bersinggah disana melangsoeng-|
Hanja sadja jang mendjadikan he
'djadi kebiasaannja di itoe bilangan, san perdjalanan ke Kongres PSII di ran kita, sesoenggoehnja sdr, itoe sg
f

sar2 dagang,

M.

-

jang

hampir

djoeal-beli itoe oogstver- Gorontalo.

orang

kese gunningen.
- Kiranja dapat diketahoei poela oleh
.
Ma
kepoelauan Indonesia. Ditepi
Menoeroet keterangan jg bisa dida cemoem poetoesan Conferentie D.P,
agabiroe, ada beratoes ratoes patkan, di Sumatra Selatan sadja soe dan L,T,itoe, jang antara lain2nja
hoe dagang dan perahoe majang. dah ada disiarkan 150.000 oogstver- mengandoeng isi sebagai berikoet:
2 hari disitoe, ramai dan riceh gunningen dan boeat- Palembang sa
1. Sikapterhadap kedatang majang, memperbaiki |dja itoe oogstvergunhing ada mempoe|
pada pihak opposisi.
perkakas2nja, menaikkan dagangan:| njai harga jg sama harganja dengan
emboe kambing dsb. keatas perahoe 6600 ton karet.
rn
Ke Tika beton
— Harga karet dari itoe oogstvergun- 1. Polemiek didalam soerat kabar ber
ning ini waktoe ada f 40,— per 100
hadapan dengan pihak opposisi, baik
kg. djadi dalam satoe tempo jg pen
oedik, ada jang berkoem
ong omong dipasir2 ka

ketika djam4 amat mepemandangan mata, berhoe
anginnja,

timboen

timboen

disepan-

dek

soedah

disiarkan

kertas jg mem

poenjai harga 2 setengah millioen roe
piah di Paleribangantara pendoedoek,
Seperti soedah ditoetoerkan diatas, di
itoe bilangan sering kali terdjadi djoe
al beli dalam

itoe oogsvergunningen

dan boeat itoe semoea tentoe'sadja o-

i pantai dan kampoeng itoe, rang perloe dengan wang contant ba
pir

2g

p

2

semoea

toe, sama2

pendoedoek

boeang

air ke

njak.

Lantaran

begitoe djoega, semoea

bank diitoe bilangan soedah kebandji
ran chegues, jg berharga sangat tinggi

Itepi pantai: amat dekat keroemahnja
Itidak koerang dari 5/6 m, menimboel- hingga orang bajangkan poela itoe
n baoe jang sangat boesoek pada djaman makmoer dari itoe bilangan
| siapa jang laloe disitoe, djika
angin karet diwaktoe doeloe.

al

dah membajar kepada keria desa Pa-

gerdewa (Ranau), tapi dengan tidak
ditanjakan lagi kepada wakil pemerin

tah di Ranau, ia lantas ditahan sadja.
Hari itoe djoega sdr Sjamsoelhamid

terseboet dimerdekakan kembali sesoe
dah

njata

ia tidak bersalah soeatoe

apa.
Kita bertanja:

kan

tjaranja

sedernikiat

ea

Set
2
dilongga

penarikan pedjak jang

iboe

on

an

ena

Pa

1
Electro

Technische

School

Cursus baroe moelai 1 Februari 1937
Mintalah keterangan pada Directie, Prospectus gratis,

.

MERE

Bete al

koerang daripada hari Djoem'at dan water-meter sadja sekalian toean2 pem
bstja dapat mengira2kan berapa besar Saptoe jl.
nja
kesengsaraan dan keroegian Ra'jat
Tetapi
meskipoen
begitoe
air
di
boSegala pertolongan dan pengobatan
bagi orang jang tidak mampoe, gratis. 'berana kali dan Bengawan-Solo masih didaerah goebernemen Soerakarta se.

mempoenjaispengalaman,speciaal bosat
memeriksa orang jg hamil.

ke loear kali, te karang

besar, tidak meloeap

mana
Gg semata

tapi pada hari Senen siang kita mengetahoei sendiri air di Bengawan itoe
Perajaan di Tjiamis
Programma di Tjiamis antara lain masih penoeh.
Keadaannja kampoeng didalam kota
lain, ialah tanggal 7 Jan. menanam
Solo
(diloear tanggoel) pada hari Senen
beringin dan memboeka patoeng, Aubade, sembahjang soennat, selamatan pagi il. soedah tiada satoe roemah
dalam mesdjid, pasang meriam, serim sadja jang terendam air, hanja tinggal
pi dl.l. tontonan di pendopo. Djoem- beberapa ratoes orang mengerdjakan
“at idem (tontonan), Hari Sabtoe di pemeliharaan dan membetoelkan roeadakan perarakan dan matjam2 kera- mahnja masing2, dengan mendapat

ini haroes dan

derita. Pada tiap tiap
moesim

bah

(Westmoesson)

Solo jang didekatnja
tentoe

terpeksa

tahoen

men-

waktoe

didaerah

Bengawan

itoe

ada sebagian jang terendam

air bandjir.
Tetapi soedah

15

tahoen

sampai

sekarang ini, dan malah boleh djadi
|sedjak di Solo diadakan bandjir-kanaal

|dan tanggoel-kota (dijk) tinggi-tinggi.
nja air-bandjir itoe hanja 5,50 M. hanja
satoe kali jang waktoe itoe soedah di
bantoean
orang
dari
pemerintah.
maian sedang malamnja diadakan per
y III soedah beri tabce| arakan dari kalangan Tiong Hoa.
Baoenja tempat jang bekas kebandji- Ikatakan bandjir jang besar (tahoen
a jg menggantikan dia,
Ha sad RA
“Iran itoe sangat boesoeknja, jang kalau 1927/1928) itoe wektoe tingginja air
Luka
ame
|
0
Oranje dari , Friesche
orang tidak terpaksa haroes bekerdja hanja 5,90 M, Tetapi sekarang ....,
dilahirkan
Friso,
n Willem
Jang Seng le.
ditempat itoe tentoe tidak dapat tahan 6,70 M. Tingginja air-bandjir sampai
mn 1687. tetapi masih moeda.
lama ti nggal ditempat jang boesoek 6,70 M. itoe teroes tetap sampai satoe
'Dengan bilang banjak terima-kasih baoenja itoe.
Ia tanggal 14 Juni 1711 Jan
hari satoe malam, jalah dari malam
Friso tenggelam di Strijensche Bestuur , Jang Seng le“—Batavia me
Menoeroet berita opisil jang telah Saptoe djam 10 malam sampai malam
pada tanggal 1 September nzabarkan soedah terima derma akan diterima pelapoeran oleh prijaji BB Ahad djam 8 sore, baroe ada tceroen
an

Ka

hirkan Willem Karel Hendrik goena vereeniging terseboet :
karena

ra'jat

Nederland

1 peti Ceylon thee, pemberian dari

tjoema

ada

10 orang sadja jang

hi

atau meninggal doenia, tocan moe
& Co, di Batavia, lang
ja
kepada kekoeatan Oranje, ma Firma Jagannath
lelaki perempoean, Boekan
atau
da
ka pada tanggal 16 November 1747, bosat Hoospitaalfonds pemberian dari jang didalam kota sadja, tetapi terhi
didjadikan lagi erf Stadhouder dari S.T.IL.M, via Firma Khouw & Lie di toeng djoega jang tinggal diloear kota.
oeang
banjaknja Adapoen berapa banjaknja chewan pe
Holland dsb. Pada waktoe itoe ada Batavia-Centrum
Oostenrijksche Successie Oorlog dan f 100,— dan boeat Keukenfonds pem liharaan atau kerbau sampi jang hi
Nederland waktoe itoe djoega ada da berian dari Toean Go Djin Djik di lang, tak dapat kita mengabarkan, kare
Solo,” osang banjaknja f 25,—
lam kesoesahan.
na dari pihak BB sendiri beloem da
Pada 18 October 1748
van Aken dan selesailah

ada Vrede
peperangan.

pat mengatakan

nja sedikit.
Meskipoen begitoe, orang kata, wak
toe kesengsaraan masih ada rasa bahagia, jaitoe oentoengnja jang datang

aja air bandjir itoe dengan pelahan2,
tidak mendadak jang tidak diketahoei

lebih doeloe.
5
Moelai hari Rebo pagi djam 4 itoe
orang di tepinja Bengawan soedah da

jang tertentoe, kare

pat merasai sendiri, bahwa air bandjir

na orang tidak Jaloe lekas melapoer
kan itoe kepada pemerinteb.
Tetapi banjak sekali, itoe soedah
tentoe. Keadaannja roemah, meskipoen
ada satoe doea jang rebah, tetapi ta”
boleh dikata banjak sekali jang hilang
atau rebah, melainkan banjak sekali

akan datang, naiknja dan

pemerintah dan B.B. djoega memberi
pertolongan
baoe atau koeli setjoe

soenggoeh
datangnja air jang sangat
banjak dan tinggi itoe,

RN

ba

besarnja air

Frederika

terinja

eming

Wilhelmina

Sopia

anaknja jang paling toea pergi

lem II menikah denga
Groot-Britannie.
ns Willem sesoenggoehnja se'Prins jang amat baik dan pan

sat djadi kepala dari balaten-

ida tahoen 1672, waktoe Neder

soeb dari 4 pendjoe-

pada th 1806

doenia

meninggal

tidak

ini Nederland

waktoe

tidak loepa sama

Oranjenja

dan setelah Nederland mempoenjai
oel maksoed, soepaja dapat menjingkiri
"perintah

Frankrijk diboelan November

1813 datang lagi di Nederland dan
Nederland memandang Willem I, anak

'nja Prins Willem V. djadi radja dari

INederland.

7 October 1840, dia toe-i
“Willem Il tidak | Padadaritgl,tachtan
ja dan beri itoe ke
roen

19 pada Anaknja Koning Willem II. Kodi ning Willem II dilahirkan pada tgl. 6
1792

Haag

Den

di

dan

'December
SANA
nster Abdy.
ikoet djoega sama sama kakeknja ke
Prins
anja
gan meninggal doeni
|
Engeland,
III, toeroenan dari Oranje dari
Koning Willem II dengan bersama
di
bis. Prins Willem III
i
Willington dan Bliicher menga
sama
tidak
ja
doenia, naman
.
karena dapat men 'lahkan Napoleon di Waterloo (Belgia)
akan,
dengan
h
bernika
II
Willem
IKoning
.
dari Lodewijk XIV.
Rus-

dari

Paulowna

'Anna
a sidang pembatja and,

3

ja Prins Willem 1/1
Koning Willem II djadi radja wak
ang 'pembatja ambil
of
times
toe ada kesoekaran dalam hal keoea
Trevor Life and
.|
uly
Maca
di Nederland, dan dalam periode
ngan
ngan
kara
Prins Willem II pada tgl 14
aan
'keradj
A3
nd“.
l
ngga
October 1848 ada grondwetherziening.
illem III meni
tidak ada stadhouder

an dinamakan waktoe itoe

stadhouderlooze tijdperk“.

ernia Maharadf8 armpoenan

penoetoep

(Samboengan

liat

lemba

ran 1 rubriek kata ini hari.)

( Polikliniek P.K.V.I.

tjabang

Djacarta

patitenten.
'Djoemlah
Pengoeroes polikliniek P.K.V.i. tjabang

Djacarta, di Tanah Tinggi Pon50 BtC, minta dikabarkan.

soedah ber
#jol no.
nan
pada |

"
Ne
. Bahwa djoemlah orang jang dapat
pertolongan dan berobat dalam Polik-

Miniek PKVI,

dari boelan

September

'Isampai boelarr December 1936, masing
masing

patient baroe.

23, 67, 105, 89.

Consulten, 90, 213, 393, 308.
Djoemlah 118, 280, 398, 397.
kwartaal
Djadi djoemlah dalam
pada |moela2 berdirinja polikliniek terseboet
ari |adalah 1193.

Sebagaimana jg soedah kita kabar|kan dahoeloe, bahwa poliklinik tsb. di
pada tg. 7 Jan. datangi oleh Dokter, saban hari Senen,
ean Besar Goe- Rebo, Djoem'at, jg mana nama Dokter2
boe itoe soedah tidak asing lagi, bagi ra'jat
Ba

vinciaal-Congresnja
boeat seloeroeh
Selebes berpoesat di Gorontalo.

djam

4 — djam

RAN
Sa
ala “

disebabkan letaknja me-

rendah,

itoe tak seberapa kesoe

i

sahannja, dan malah kebanjakan soe-

dah

sama

sedia perahoe, meskipoen

TA

ketjil. Tetapi bandjir jg sekarang ini
kesoesahan itoe jg sangat pada Ra'jat

B

€
LA

24
3

jang letaknja ditepi Bengawan
Solo.
Oentoengnja jg tanaman padi atau

bang2

di

daerah

itoe

oentoek

ikoet

mendapat kesengsaraan jg ta' disenga-

menghadiri Kongres di Gorontalo. Ma- dja, maka ja akan dibebaskan dari
ka soedah semoepakat Poetjoek Pimpi- pembajaran padjek atau separonja, me
nan L.T, Sehari hari bahwa ketjoeali noeroet pemeriksaannja prijaji B.B.
Boeat daerah jung terseboet diatas
Kongres di Gorontalo itoe selesainja
nanti akan poela dilangsoengkan Prov. itoe, jang sampai pada hari penoelis
Kongres boeat daerah Selebes-Se nja pekabaran ini masih sama teren
Tatan
berpoesat di PARE-PARE. dam air, djadi soedah lebih dari 5
Maka menoeroet boenji kawat tsb, Kong hari dibawah air, sawah dan tegalan
res itoe akan didjadikan pada perte- jang demikian itoe soedah tidak dapa t
ngahan boelan Februari 1937. Sebabnja diharap lagi boeahnja tanaman.
antara Solo
Djalannja kendaraan,
hingga
Prov.
jang teroetama sekali
Kongres Selebes itoe dibagi mendjadi dengan Wonogiri, jang moelai hari
mengingat akan tanggal 1 Januari j.l. ditoetoep sama
2 daerah,
jaitoe
djaraknja jang djaoeh antara bagian sekali, karena tingginja air, moelai
selatan dan oetara, ditambah poela hari Senen pagi ini soedah dapat di-

Kraton

dan anak2

pandoe jang dalam

waktoe bandjir ini besar sekali djasa
nja, karena boekan waktoe siang sadja
tetapi djoega malam sama lari kian
kemari masoek
dalam air dengan
berenang,
datang
di satoe-satoenja
roemah jang terendam air itoe, toeroet

membantoe
membawa
barang jang
perloe, dikeloearkan dari roemah dan
dibawa ketempat jang tinggi, begitoe
djoega beberapa orang jang dipikoel
dan: dibopong olehnja dibawa ketem

pat

jang

kering.

Ada sebagian jang

membawa perahoe, tetapi

kebanjakan

golongan Pradjoerit Kraton dan anak2
pandoe itoe sama berenang sadja.
Sekarang .... . sekarang air-banperdjalanannja soekar dan menoentoet boeka lagi, Dalam waktoe 3 hari 3
djir
soedah linjap (di kota Solo, tetapi
malam
itoe
djoeroesan
Solo
Wonogiri
biaja jang tidak sedidikit.
di
loear
kota masih banjak jang sawah
hanja
dapat
dilaloei
dengan
kreta
api
Moengkin
'poela
setelah
selesai
dan roemahnja terendam air), Sekarang
kedoea Kongres
itoe nanti Wakil (tram).
tinggal membetoel-betoelkan
Dari pihaknja pemerentah
Zelfbe hanja
Poetjoek-Pimpinan akan landjoet menroemah
atau
lainnja jang roesak karena
stuur
(Kasoenanan)
ada
dikeloearkan
datangi 2 tjabang P, S. I. I, Doelolong
ocang beberapa ratoes roepiah, boeat bandjir itoe, dengan .... merasa-raSa
dan Kalabahi di poelau Alor.
Achirnja
oentoek
perma'loeman dibagikan kepada Ra'jat jg menderita kan kesedihannja. Lebih-lebih jang
penghidoepannja sengsara,
pibak ramai kita salinkan kawat di kesengsaraan itoe, dengan dioedjoed memang
tidak
kedatangan
air-bandjir sadja ia
kan
makanan,
nasi,
ikan
atau
sajoeran.
atas itoe.
merasa dan hidoep sengsara,
Tjoekoep boeat djangan sampai mati soedah
»Sesoedah beremboek hpb hari2
tidak makan. Dari persoonnja sekarang tambah lagi (dubbel) kesengkongres ditentoekan 2 sampai kepada karena
ZNH. Sri Soesoehoennan poen djoega saraannja.
6/l 4 openbaar 6 besioten perhatian dibagikan oeang beberapa ratoes roeOrang eat
- menjenangkan stop Selebes-selatan piah, dibagikan oleh Sri Baginda itoe
Titah Toehan jang Maha Koeasa !
pertengahan Februari verslag me- sendiri, ketika mengelilingi tempat2 jg
Dari itoe haraplah seroeannja orang
ngikoet".
|
melarat dan sengsara.
sama terendam air itoe, pada hari jang sangat
Saptoe pagi tg. 2 Januari jl. Ada djoe ini kiranja patoet mendjadi perhatian
| AROEDJIKARTO,
ga sementara onderneming jg letaknj a nja orang banjak, teroetama jang mam
|| —9 ——
didekat bandjir, djoega memberika n poe dan bisa, oentoek mengoempoel
TENTANG BENTJANA ALAM HE- pertolongan itoe kepada Ra'jat jan g kan kekoeatan boeat memberi perto
longan kepadasesama-manoesia
BAT VORSTENLANDEN
DI
RSTENLAND RR sengsara itoe..
Orang jang hilang atau mati karena jang waktoe ini sama menderita ke
Bandjir soedah soeroet beratoes ba bandjir itoe, dalam kota Solo hanj a sengsaraan, lebih dari orang sengsara
hoe sawah dan tegalan jang te3 orang jang dilapoerkan kepada prija|jang biasa itoe|
ji B.B., diantaranja soedah ada satoe
rendam air, dan 10 orang jang
Moedah moedahanlah ini mendjadi
majat jang bisa ketemoe fanak roemah perhatian... !
hilang
atau mati

ratoes roeBeberapa
piah bantoean dari peZelfbestuur

merintah

dan

dari

Z V.H.

Srisoe-

soehsenan,

«

wartakan,

bahwa

moelai

hari

“Ahad

di

Kratonan)

jang

pada

hari Senin

siang ini dikoeboer di Kedawoeng
(dalam-kota). Jang dari loear kota da
pat kita mendengar dari beberapa pri
jaji BB jang sama menerima pelapoe
ran,

djoemlahnja

ada7

orang

jang

mati atau hilang beloem bisa didapat
dimana majatnja.
Berapa besarnja kesengsaraan dan ke
roogian,

sini,

ta'dapatlah

sekalian

menggambarkan

toean

kita terangkan di

Sim

Nio

Gwat

Ind. Tandarts,

Kramat

130

pembatja dapat

sendiri, tetapi keseng

pagi tenggal 3 Djanoewari jl. ini kea saraan jang sangat dan keroegian
jang sangat besar, itoe soedah tenSedang saban bari Djoem'at sore, daannja air bandjir di Solo dan disetoe, Hanja dengan mengerahoei angka
dan
toeroen
moelai
soedah
kitarnja
“didatangi oleh Vroedvrouw jg banjak

dituetoep.

bandjir,

mang

Pimpinan pada waktoe tibanja di Se- Keradjaan Kasoenanan ada peratoeran ngan dimana dapat. Tetapi jang lebih
Bapak-Tani itoe kita hargai, jalah beberapa Pradjoerit
lebes Selatan, sangat soekar bagi tja- kalau tanamannja

Pembantoe kita H. S, mengabarkan
ikoerangi doea 't, Dr Moewardi, t. Dr M. SastrawinaOentoek menjamboeng berita hal
5
r-besar di Solo, Klaten
bandji
ngoen.
oe
| “Polikliniek tsb diboeka saban hari, dan Mataram, maka disini dengan
kita
dapat
sjoekoer
bersoeka
tjapan
dari
a hoekoeman)| dari pagi djam 7 — djam 10, sore
5, ketjoeali hari besar

air

jang tidak mengira2kan jg air bandjir
sekarang ini sampai pada tempat ke
doedoekannja atau roemahnja, jg telah
lainnja
pada
sawah
atau
tegalan
jg
zuidcelebes medio Februari verslag
lama sekali tempatnja itoe tidax
sama
terendam
air
itoe
kebanjakan
sa
volgt”.
ma masih moeda, djadi meskipoen pernah kedatangan air bandjir.
»AROEDJIKARTO“
Pekerdjaannja prijaji B.B. dan poe
Bapak-Tani itoe menderita keroegian ,|
tetapi tidak begitoe besar tertimbang lisi sangat dipoedji, karena ketjakapan
Kawat itoe datangnja berhoeboeng se kalau tanaman hampir waktoenja me nja, dan ternjata bekerdia soenggoehoentoek memberi pertolo
telah ditimbang olek Wakil Poetjoek ngetam. Ada harapan sedikit, jg di soenggoeh
gesteld 2 t/m 6/1 4 openbare 6 besloten
opkomst bevredigend stop

g hoekoeman di (dikota ini, jaitoe t. Dr Slamet Sudibyo,

| atau jang di
@ sekali dari

bahwa datangrja air itoe

lain jang agak lebih tinggi. .
Boeat jg telah biasa ditempat kedoe
doekannja itoe saban tahoen kedatanan

n| Nederland

gan

Esa,

kepoenjaannja atau pergi lari ketempat:

Pada

“di Kensington
dan
rt 1702

maha

tidak mendadak, hingga orang dapat
mengatoer lebih doeloe dari barang2

sihada berratoes-ratoes bahoe
Sebeloem mewartakan lebih djaoeh sawah dan tegalan jang sampai pada
Pada waktoe itoe Negeri Belanda
'semoeanja toeroet girang, karena de- tentang Kongres itoe, baiklah kita koe bari ini (Senensiang) jang terendam
ngan keadaan ini tampaklah soeatoe tip dan salin kawat jg kita terima da air,jang banjak didaerah onderdistrik
perobahan jang membawa djoega ba ri Wakil Poetjoek-Pimpinan (saudara2 Grogol, Soekohardjo, Ngoeter, Tawang
Frankrijk S. M, Kartosoewirjo dan Aroedji Kar sari, Weroe (sama daerah kaboepaten
Injak dinegeri2 sekeliling
Fransche Revolutie ada pada waktoe ini. tawinata) jang kita terima pada tg. 1 kota Soerakarta), Djoewiring, Karangdowo, Tjawas, Bajat (kaboepaten Kla
Setelah Prins Willem V tinggal di Jan. "37, berboenji demikian :
Engeland teroes pergi ke Duitschland
,na overleg hup congresdagen vasi ten) dan daerah kaboepaten Wonogiri
itos.

Ikenal Oranje lagi, karena adanja Napoleon jang tempatkan kakaknja djadi
e- radja di Nederland, namanja Lodewijk.

pada tanggal
dikoeboerkan

diketahoei, pada permoelaan boelan
Jan. 87 ini PSII mengadakan Pro- sebelah Selatan dan

Be-

tg, 9 April di B.unswijk.

ak dan meninggal doe-

Keadaan sawah dan tegalan, soedah
banjak jang ditinggalkan
oleh air
bandjir. Tetapi meskipoen begitoe di
ma-

, Munster dan |dan

.

soedah

seoeroetnja

(ke Inggeris oentoek menjingkiri bahaja

Prins|
Perloe ditjatat, bahwasanja
n Maria

oemoem

orang dalam ke-

ngawan Solo dan Kali Dengkeng

dengan

'M

oleh

meskipoen

Jan

doenia

Sebagaimana

Djadi

sengsaraan, tapi kita haroes mengoetjap
bersoeka-sjoekoer kepada Toehan jang

ON

han dinegeri Frankrijk, maka oleh ka
Irena itoe Prins Willem V dengan is-

koepnja boeat memperbaiki roemab2
jang roesak itoe.

Djam

bitjara

Ita

an tetapi

Kongres-Wilajah PSI! Selebes
Madjelis Pers PSII mengabarkan :

Telf.

LN SER APRK

| di A

karena adanja pemberontakan di Neseperti derland, jalah kerena adanja peroba

5677

Wel.

8—12

pagi

4.30 — 6,30

sore

KAA ANN PA

,

terdapat

ig —

tahoen 1795

«

Pan

1767 Prins Willem

Pada

Bat BaNai aa

(IV soedah dewasa.

N
U

211748. Pada tahoen

De

Polikliniek Tun
Seng le"
dari sedikit. Hari Kemis pagi orang
— 8 tahoen sesoedahnja ada perdamai
mengetahoei tambahuja air jang daan, Prins Willem IV meninggal doeDengan hormat diberi tahoe pada
tang, begitoe djoega pada hari Djoem'at
nia pada tanggal 22 October 1751. publiek, bahwa polikliniek , Jang Seng
pagi. oltve waktoe Ra'jat dapat diberi
Dalam periode ini kita selamanja ke Ie“ pada hari. Kemis, tg. 7 Januari
tahoe oleh prijaji BB dan irrigatie,
'Itemoekan pengganti jang beloem dewa 1937. berhoeboeng dengan hari nikah
bahwa air masih akan datang lebih
— Isa, djoega anaknja dari Prins Willem nja H,K.H. Prinses Juliana dau Prins
jang roesak, itoe njata, Dari itoe pihak besar lagi, dan sorenja (malam Saptoe)
s Fe-|IV dilahirkan pada tanggal 8 Maart Bernhard, ditoetoep antero hari.—

Tin aa

5g

'

:

-

-

-

La

an

Pa AAN Aa

La aa

Ren aane apem pan
2

Moeslimin, maka apakah salahnja di
ini soerat kabar djjoega oemoem madjoekan pertanjaan ?
dah djadi dengan hargaf 1,60, boeat
Sesoedah dimoeat saerat kiriman
lain lain lev. rata rata f 1,60 per Kilo dan keterangan pandjang dari pengoe
nom.
'roes P.M, kiranja hal itoe soedah
sampai tjoekoep terang diketahoei
bal digelindingkan oleh Poernomo dan
oemoem, dan apa perloenja berita itoe
diterima oleh Tjipto serta diteroeskan
ditarik kembali? Apa kesalahan penoe
kepada, Amsari jang laloe memboeat
lis dalam hal pengoemoeman pertavoorzet bagoes sekali, bal djatoeh
njaan tentang pembagian. zakat fitrah "
precies ke dalam doel. Djohan ingin|
dari
P.M. Kiranja toean akan ma'loem
membelanja, tetapi sia2 djoega 3 —1l.|
| —ep.
A
dan selesailah ini oeroesan.
|
Tg. Karang beloem poetoes harapan,
Tentang
punt
kedoea:
Itoe
kepala
ingin djoega memboeat tegenpunt.
'kabaran dengan menjesal kita akoei
Dengan moedah H, Djaelani dapat
memang kesalahan correctie, dan ini
mereboet bal dari Sahari dan teroeskan
hari kita moeatkan rectificatienja.
kepada Tjipto. Mahari mengerti bahwa
pemain ini berbahaja baginja.
Tentang toelisan2 mengenai P,P.'Toean St. L.T. Kebon DjeIa mejerang Tjipto. tetapi Refree
Cornelis, kebetoelan itoe hari men
Mr.
tidak mengizinkan—freekick. Tjipto roek Bat.-0.:
dapat tempat dirubriek kota, ta' oesah .

bal diterima oleh Bachtiar dan teroes
Ikan ke doel Mr. Cornelis, Elias tang
Ikap angin. Stand pertandingan bero
bah mendjadi 2—1 oentoek PPVIM.
Dengan
goal itoe Mr. Cornelis seperti koeda ditjamboek. Baroe sadja
P.V.I. M. ta Combinatie

Tg.

| Karang 4—1
Tn

|

Pertandingan

ke

sebeloem me

0000 dosa:

ndingan tsb, diatas telah dilang

n pada hari Saptoe 2/1-/37 di |
Enggal, Tg. Karang. Perha
an daripada

hari per

jam 5 precies t. Sahertian
uitnja dan masing2

koem

nkan pasangannja. Pasa- tembakkan

itoe

bal ke podjok atas,

M ketjoeali Oentoeng jang hingga
Djohan
oentoek
keempat
(diganti oleh Geni tetap seperti pasa- kalinja haroes ambil bal dari dalam
“pada tg 1/1-37, Combinatie Tg. djaring 4— 1. Makin lama makin
ng pasangaunja seperti dibawah lemahlah permainan Comb. Tg. Ka-

Citronella Olie: Seperti soedah tertoelis diatas Citronella
moen
doer kombali, boeat lev. Jan,/Juni soe-

Terima
oeraian

kasih
toean

atas

pernjataan

dengan

teroes

dan

terang,

toean boeat mendoega bahwa redactie
dengan sengadja seperti membelakang

begitoepoen atas poedjian jang telah kan kepentingan berita toean, karena .
toean oetarakan, Tentang toelisan jang dalam pekerdjaan hari hari, kadang2
berkepala ,,P. Moesl.“ tempohari de- berita kawat jang sangat pentingnja
rang, maka tidak heranlah kabar ben|
ngan tegas tidak ada mengenai diri poen bisa tertahan atau mendapat tem
tengnja selaloe terkoeroeng. Oentoeng
“Djohan
seseorang dan poela njata bahwa toe- pat dibelakang sekali.
sadja tembakan Poernomo tidak djitoe,
Dalam hal mengatoer tempat, djoega
djadi
kekalahannja
tidak tambah lisan itoe hanja bersifat bertanja. Djika bergantoeng kepada waktoe datangnja
2
Hamid Haroen Soepeno
satoe kali soedah dioemoemkan p oe lagi hingga babis.
Bachtiar
Sahari Endar Soeprian
1 1 omg 1g ini sebetoelnja Soedin
»
e
:
djian dan seroean tentang P.M, itoe kabaran. Harap toean tidak salah
mma
G ma
soepaja mendapat sokongan kaoem fahara.
Banjaky srselisihan paham. | Kesebelasan Comb. Tg Karang ter- |
ang:
djeboel di. Sri tanja hal itoe. njata lebih gesit dari pada v.v. Marsch.
Voetbal di Bogor

(0

soeratnja :

Ban

Tah

Jth.

— Adik mohon

Ca

Bang

Mahari Djaja

Dalam babakan pertama benteng PP

Sinar

IVIM selaloe terkoeroeng sadja. Orang

Bedjat.

akan dapat

tidak sangka jg PP VIM

djawaban Bang Bedjat,

'Ikemenangan begitoe banjak. Hanja
jang selamanja selaloe kena sadja: ten- Isadja Comb. Tg. Karang tidak memtang pertanjaan adik jg dibawah ini.
jai samenspel
dan samenhang
agaimana baik boeroeknja vtije $poen koerang poela.
adak kita:
0 Gs | Meskipoen begitoe gerebekan Tg.

ana batasnja ke-

Karang hebat

: Ada doea orang

Cornelis tidak

at

djoega,

karena

larinja

Tetapi Kainang back Mr.
maoe

kalah

gesit.

Ba.

rempoean. Sedjak 'pjak aanval jg hebat, ditolakuja dengan

orang itoe soedah tactisch. Pada soeatoe masa Soeprian

Kota

—

Be

Guix.

Kemaren Minggoe 3 Jan. '37 de
ngan bertempat dilapangan H PC Ta
nah Sareal, telah dilangsoengkan per
tandidgan voerbal antara Sin arKo
ta dan Be Guix,
dibawah pimpi-

nan toean Oesoep

sebagai

scheid-

rechter.

Pertandingan
dengan

berachir

serie

Haroes diterangkan,

1—1

EN

MKEUBEL:
GANG

ZECHA

RIJWIELHANDEL

»SEN

S

BATAVIA-CENTRUM

—0—

No. 31—33

Mendjoeal dengan Contant atau boleh djoega dengan Huurkoop
barang2 seperti MACHINE-MENDJAIT (SINGER), LOTJENG,

SPEDA,

'GRAMOFOON,

TEMPAT

(serta lepaskan tembakan

biarpoen per
boleh di

ti de- |tiar dapat mereboetnja dan lepaskan
ling |tembakan poela, tetapi tidak lempang
ong

kata sportief, berasa menjesal dikabar
demi
seorang
Imoesoeh dan kawan) hampir
sadja

keras, tetapi kan, diantara seorang

“ Ingawoer keatas. Baroe sadja bal diten
pal |dang ketengah oleh keeper Elias, Bach|doel. Lambat laoen P.P.V.I.M. moelai
terlepas dari koeroengan Tg, Karang,

Nasehat

berkelahi dalam lapangan,

Kaloe toean ingin taoe beperloean

dan

Na

terangkan

bebas.

hat boeat goenahkan sematjam

-katja,
kita akan
boektikan
pada toean apa sebabnja djoes-

troe katja itoe ada perloe.

PASAR

C. FIELIEN,

BETAWI

Gedipl: dan

O.D.

Specialist katja mata

Pasar Baroe No: 83 - Teli, 159 Wel:. - Bt-C,

Go ela pasir: Terima dari goedang|
pendjoeal, f 8,6 per karoeng dari

102 KG.

Karang djoega tidak maoe

|Sri panggoengnja

rgaoel

dengan bebas",

pemain Tg. Karang,

kasbetoeng

didjoeal dengan

hargaf3,

Kapan toean ada didalam rimba toean
haroes membekel satoe snapan boeat

kemoedian dioverkan pada Soelim jg 77, per blik dari 24 kati bruto.
tidak sabar lagi teroes tembakkan ke
doel PPVIM, tetapi kcerang djitoe,
bal melajang keatas. Dari keeper Elias
bal diterima oleh Tjipto dan teroeskan

bang Dedjat jang
begini : bergaoel

pada Poernomo dan teroes ditembakkan

tapi ketinggian. Moelai saat ini ben

seperti

Bedjat bergacel dengan

teng Tg. Karang

teroes

|kepoeng oleh PP VIM.
se arang.
el bebas dan...
Tetapi soekoer jang
18 vrje

| mendjadi

pembelanja,

meneroes di|

mendjaga diri.
Orang idoep di ini djaman misti sedia
satoe flesch WATSON'S PEPERMINT

Copra: Fabriek disini poenja harga
tetap f 8,25 per picol, noteering Londen

23/6/3 ponist. pembeli.
Katjang

et

Dus:

artinja per gaocelan,
,pergaoelan jang bebas, atau

bat

abis.

kaloe kita kasi nase-

f 2,75, lain lain tjap f 2,55, tepoeng
Shanghai tjap Kapal f 2,45, tepoeng
Baroe sadja bola digelindingkan oleh Japan f 2,25 per baal.
Sahari, jg diterima oleh Endar dan
Minjak
klapa:
Keloearan falaloe diberikan kepada Haroen, jaitoe briek
fabriek Archa, Hap. Goan, Rang

nja. Tg.

ebas, jaitoe misalnja

kedelee:

Kedelee

mendjaga
CURE
boeat
roepa-roepa penjakit.

204

datengnja

Sole Agent :
N.V, Handel My. Seng Tjiang

Ipoetih mata hiiam fob Soerabaja, atau
Probolinggo f 2.70, mata poetih fob
Haroen ada sama
f 2.85, Gendjah Tegal fob Tegal
djika tidak ten
f 3.10 harga pendjoeal : kwaliteit Am-

Tel. 972

Batavia-Centrum

Bat.

toe binasalah. Sekarang berganti Tg. penan f 3,50 per picol nom.
Karang menjerang benteng Mr. CorInelis, tetapi tidak berhasil apa-apa,
Katjang tanah: Kwaliteit Bo
|Endar dapat bal dan lari sekentjang
or
f 6.— per picol harga pendjoeal.
z
'Inja serta lepaskan tembakan kentjang

Itetapi

: “boero Cknja

gadis

dengan

berhak

atas

kesamping.

Soeatoe

serangan

Tapioca: Lantaran ada permin
lagi dari Tg. Karang hanja berhasil
offside. Bal ditendang oleh Kainang taan dari negeri, maka harga tapioca
diterima oleh Noerdin serta teroes di roepa-roepa kwaliteit rata-rata naik.

bawa lari ke doel. Tembakan Noerdin

jang keras dapat ditolak oleh Djohan,
tetapi tidak dapat dipegangnja, hing
ga Poernomo jang tidak didjaga itoe
Ipergoenakan kesempatan ini, tendang
teroes ke doel. Djalanja Djohan berge
tar. 2—0 oentoek Mr. Cornelis. Tidak

. Hama

kemoedian

laloe mengaso,

Sesoedah masing masing membasahi

ngan kebatjoet, alias kee
aik taksi ke Zandvoot,
ak apa-apa, toh 'ad:t

“Ikerongkongannja
ngah lagi.

bal

ditaroeh

dite

sakit.

:

2

BANG BEOJAT,

2

Machinale
Seeds f 4,85, Machinale
Pearls f 5,10, dan tepoeng tapioca

menoeroet kwaliteit f 3,30 sampai f3,60
per picol nom.
Bawangmerah:

Partij baroe,

Tiongliap f 4,—, .Tiongtoaf 4,25, par
tij lama boeat kwaliteit sama f 5,50,
Australi8 f 6,— per picol.
Lada item Lampong, Pasar
masih diam, ini hari harganja e,k, Be

Poernomo gelindingkan bal ke Tjip tavia lev. Jan./Maart f 15,50 per picol
to den dengan samenspel jang bagoes nom., e.k. Telok lev, sama f 15,—

achirnja dikirimkan kepada Amsari jg nom, Noteering Londen naik lagi 1/16,

laloe memboeat voorzet bagoes sekali.
Noerdin pasang kepalanja tetapi bal
melaloe goalpaal. Djohan tendang la
gi ketengah diterima oleh H. Djaelani
Tan kasihkan pada Tjipto. Poernomo
melepaskan dirinja dari moesoehnja jg
an dapat bal dari Tjipto. Ia
kemoedi
ialah seperti omgang
teroes ke doel tetapi men
kan
ma empo' Bedjat, tjoe- Itembak
ong.
Meskipoen
banjak serangan2
t salahnja, jaitoe sooka ma- ti
dapat memper
Djohan
PPVIM,
dari
En dat is: vrije pijnigenBal melajang
clubnja.
ng atau pergaocelan bebas di- tahankan nama
kian kemari dan achirnja Haroen da

...

ke

biarlah

menjerah begitoe sadja,

“Lo, lo, Io, ini bagoes ijocga. Tapi
Vrij artinja

toean,

Tepoengterigoe: Harga etj
permainan Mr. Cornelis makin rapi
ran
boeat tjap Kodok, Boeroeng kaleng
poela, seolah2 sebagai tjamboek bagi

“hormat ilari adik

Bedat

sampe

Dan

IV.LM. jg terdiri dari Noerdin, Poer-

bang

mata

kita preksa. Kita akan kasi nasehat sedjoedjoer-djoedjoernja

Djaja bimbang apakah bal dikasih ke
s
'Ipada
keeper apa ditendang sendiri.
| Kalau dilepaskan keeper, bola ada de
kat tempat back, sedangkan trio P.P.

doeloe

boeat

' toel tentang keada'an dan

laloe memboeat voorzet kedepan doel.

'nomo dan Tjipto soedah dekat disitoe
'pada tempatnja diseboet poela. Voorzet tadi diterima dengan
lain keloear-der .hatas? dan dadanja.
jestinja disebottott jang
jan boekan |
sehingga Gencan sekonjong
menendang, |
Sebeloem ia sempat
poetoes persawtaraannja itoe'? 'Dadoeng soedah ada disitoe lagi dan
samber itoe bal kedoel. Djohan ambil
smMI
dan seoedahnja adik
dalam djaring, 1—0 oentoek
(bal
toerkan terima iasih.
ta |Mr. dari
Cornelis. Dengan kemenangan ini

kita
toean

Beroentoeng lekas diselesai, sehing
ga tidak membawa ketjilakaan dianta
ra kedoea belah pihak.

ka memakai tjara schortpassing. Dari H,
'Djaelani dioverkan kepada Noerdin
(serta diteroeskan kepada Dadoeng jg

apa artinja ,vrije omgane,

terseboet diatas.

dapat terlepas dari pendjagaannja Geni mainan kedoea belah pihak
dan lari kentjang ke doel Mr, Cornelis

berdekatan roeh
mendoedoeki

“lebih

MEUBELS.

dan

TIDOER,

Datanglah saksikan kita poenja kwaliteit barang2

eh mereboetnja serta overkan kepada
oeprian, Dengan

harga tengah 3'/, d.-boeat

lev. Jan./

Barang

Heeren
Topi Vilt moelai dari
Tope Helm
ng
Dasi2
ae
Kemedja
1
»

Pijamas

Maart.

“ Ladapoetih

Muntok:

Al

Fob.

TOPI

Pangkalpinang lev. Jan./Febr, pembeli

f 23,265, pendjoeal f 24,—. Noteering
Londen 5 5/8 pendjoeal lev. Jan./Maart
Koffie Robusta:

Tinggal sama,

liteit 15pCt e,k. Telokbetong
pembeli, f 13,75 pendjoeal.
Karet:

Java

Sid,

kwa

f 13,50

Sheets 37 dan

voorzet jang bagoes Java Std, Crepe 38 per 'I: KG.

Harga

Baek

SPATOE:

mode
|

f 1.25
be
uan
5019

artikelen
Kaos Kaki moelai dari f 0.15

Sepatoe

wira
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Moerah

»

ny 200

Djas Oedjan
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BATAVIA-CENTRUM

memanas ena

aa

man Lea

adaan

mendadak keloearlah rantjangan pem
bikinan irrigatie (pengairan) oentoek

2 nnja.

Tn

:

e dioelang-oelang. sebab bohong senantiasa
!

'boet. Soedah berboelan-boelan ini, itoe

Goethe.

pekerdjaan didjalankan. Masih djaoeh

bertoekar-toekar. Apakah oekoerannja

alangi

ak

kemadjoean

deradjat

ketentraman

kaslah

keoe-

.dan- persa

an rajat dalam politik,
ja dapatlah paham politik jang
oep
a'jat jang dapat menjam
1 kesempoernaan.

“Ja'ni persatoeun

imanan, jang

ketentraman,

tidak memboenoeh

selesai, agar soepaja mendjadi

:

ke
mati atoe

karang ini fultimo Dec.) banja 10.40
per 100 KG./ Kerapkali poela koeradjatoehnja
ngan dari ii, », Mengingati
M
|
harga tsb banjak keboen2 sampeu jg
tidak dibongkar dan dibiar
nja. Keadaan tsb memang sebetoelnja terpaksa
apalagi tempat sebagai di Madjenang kan sadja dengan menosnggoe harga
ini: terdapat banjak kesoesahan2 jang naik. Bagaimanakah nanti harga sam
diderita oleh bapak tani. Tidak lain peu sesoedah /5 boeah pabrik tsb ber
ak Imenerimanja? Itoe ha
'hanja dari itoe perboeatannja Sang: Isi:
itoeng kepada pimpinan ka
Belakangan
ini
harga
sam
j1
Kapitaal !
|Nanti jang berwadjib soe
peu sangat merosotnja. Oleh karena da
kan dan mentjampoeri
ri kelebihan sampeu (over productie),
lon2 sampeu da
kendjoea
'
dan masih koerang paberik jang me
ngerdjakannja. Hingge- beberapa kali jri
4

makanan jang biasa teringatnja |

apabila

moesim

koerang makan.

Begi

“pertikaian paham dan ke toepoen waktoe di Kroja itoe, ber
Telainkan mentjari kepoetoe
boelan2 hanja gaber-lah jang men
risan- bersama, setelah membentangkan,
djadi pokok makanuja. Terbajang2lah |
u | menerangkan, mempertahankan tiap- pikiran
kita senantiasa teringat ke
endapatan masing-masing pihak (pada bahaja kekoerangan makan, apa

panrajatramai.

t

Soepaja 'bila

ra'jat ramai mengetahoei, mem

perkataan

banding, menimbang, memilih, mana
dibenarkannja, dikoeatkannja.
De jangBegitoelah
hendaknja matjamnja
'persatoean, ketentraman dankeamanan,

Han

akan pemandangan

Gaber

jang menggelap-

ra'jat, jang menjem

boeatan

itoe,

dan chianat

sekalipoen

atau

gaber

adalah

kekoerangan

" (boenjikan hakikat kebenaran dari pada
rajat,dzalim

mendengar

itoe. Gaber ada

per-

dilakoekan

makanan

menolong

makan.

kepada

Gaber termasoek

nista (hina). Karena

Apakah
gaber itoe? Dari anak ketjil
sadja
dapatlah soedah mengetahoei

asalnja dari boeah sampeu atau ketela,

serambahnja

poela ada jang menamai

boedin atau djendral, Semoeanja itoe
jaitoe niat
seroepa dengan sampeu, sebagai pokok

Beda

dengan#doeloe2,

waktoe

Tapi

Idalam genggaman, tidak memberi hak moesjawarat dan kelaloeasaan

“'bab mat

Iakangi matahari toeroen. socara kepada ra'jat.
“Ada poela pemimpin, jang mem-j — Dalam pada ito9 ra'jat soedah bosan
pi melihatkan pemimpin2 jang berpang
kat seperti dewa2. Seperti doeloe pang
didalam diri, dengan kat Resi dan Bhagawan, habis sepoel
mendjaga : nja, begitoe djoega gelaran penggan| dan per- tinja, Mr., Ir, Dr., jang beberapa ma
nemaksa perasaan sa menjilaukan mata ra'jat mengalah

h mati tiaptiap perbedaan

an pendapat, Memboengkoes
3

sekali

Masih hina anggapnja kepada orang2
persatoean memaksa, jang jang maoe menanam atau memakannja,
ra'jat dan
mengikat
i | memboetakan
Tetapi dari oesaba jang
berwadjib
ga!

- ' kemadjoean ketjerdasannja. Persatoean

Haa

—

jang

rasaanuja, Me kan pemandangannja,

m, kalau hatinja

saktiannja.

hilanglah

-

pada dirinja. kemoeliaan.

a itoe ada| Ra'jat soedah pseas dipoetar otaknja
: dengan

ak bagi perge

Fs

p

€

kata

ekouemi,

jang

— jang

mesti

me

betoel2

sangat

berhasil —

kini telah mendjadi sebaliknja! Kepala2 desa jang sebagai perantaraan
contactnja Pemerintah
kepada pen
doedoek didesa-desa, goena mempropa
gandakan soepaja mereka radjin ber
keboen menanam palawidja djagoeng
atau sampeu. Betoel kita memoedji
sikapnja jang wadjib tjaranja berpro
paganda. Memang begitoelah tjaranja
apabila di Madjenang..,. Ratoesan

ke- HA.

an ra" | Ra'jat soedah bosan melihat pemimpin pemimpin bereboet kebenaran dan

an

tanaman sampeu disekitar Ma-

djenang.
Tiap-tiap seroemah-tangga
tak asing padanja sampeu. Apabila
pada periode panenan sampeu j.a.d.

ini, mesti akan berlipat ganda
bang dengan

reka sendiri

doeloe2.

telah

insjaf

mn

(ideologie),

4
at tidak akan

jang acbirnja oedjian !
meroc
Tahan
timbang.
Ra'jat
| Ipemoeka

Jang

doea

bocah

letaknja

ada dise

belah Timoernja Madjenang: dan se
boeah
iagi ada disebelah Baratnja
| Madjenang,

:
:
:
periksa, pikir, banding dan
Dus kalau ta' berhalangan, dengan
:
mesti pandai
mengikoet 'pembikinan2 baroe ini disekitar Madan pemimpinnja, karena djenang djoemlah semoenja mendjadi 5
'Plkebenaran dan ketjakapan
belaka.| 'boeah pabrix sampeu. Semoea diper
Dengan mata terboeka dan boedi jang hatikan betoel hasil sampeu oleh ka
ocm kapital di Madjenang.
Sedjak
| ekalipoen 5 mengerti.
|Isampeu beluem berpengaroeh, pabrik
ang djelas
|. Tidak terkedjoet karena tjela! Tidak masih tjoekoep2 boeah sadja. Toh me
tersesat karena poedji! Sebab cepat noeroet verslagnja orang jang telah di
dan poedji ada kescedahannja. Tidak pertjaja membilangkan hidoepnja sa
lia menolong kelak dihari kemoedian, ngat repot, hidoep tidak mati poen ti
apabila harta dan anakpoen tidak ber dak, alias Senen— Kemis. Sebab2 dian

goena,

ketjoeali

(bagi)

dan

siang

12,30

|antaranja,

Sedjak

.——

— Hatjap

dengan

kaboepaten

ji

mengalami kekoerangan

nja
atji hanja dengan tenaga manoe
sia
biasa,
jaitoe diparoed (Java), dan
Madje—
Kroja
'Ikok jalah daerahnja
didjoealnja
soedah beroepa atji, Peng
an,
kesoesah
mendjadi
tidak
nang
'bahkan meskipoen barang sedikit ia gilingan sampeu didesa2 dirasa akan
(dapat membantoenja kesoesahan2 jang lebih sempoerna dari jang sekarang.
oleh ia poenja orang toea Karena baroe2 ivi atas oesahanja P,'T,
“Ididerita
c libaratnja. Pendoedoek didaerah Kroja Wedono Madjenang kini telah dimoe
pada emoemnja tidak akan loepa! rai pembikinan penggilingan sampeu
.|Althaps senantiasa teringat-ingat pa jang agak modern, tetapi sederhana.
kajoe2 dan sementara
systeemnja tjado- Terbikin dari
tentang
'danja
Ditaksirnja akan banjak
ngan. Berboelan-boelan membikinnja dari besi2,
borot kast regentschap Tjilatjap, Ka terpakai didesa2 karena harganjapoen

— Ikan — diantaranja jang

mendjadi

po

diambilnja tin
mang
ada rena oleh jang wadjib
tjadongan
beroepa
yang ada|dakan memberi
og

Ll,

tidak akan lebih dari f 15—

Alat tsb

masih didalam oesaha lagi, soepaja da
pat
tambah
ketjepatan bekerdjanja.
|
makan
paten | beras didalam sa'at kekoerangan

masoek

|itoe. Keketjewaan

tentang|

Kroja

'itoe

ta'

koerang. makan

lain

dari

di

merosotnja

sawah),

jang

Karena dalam sehari ditaksir palivg

dapat menggiling hanja 3 a 4 datjin
sampeu sadja. Masih beloem sepadan
dengan keloearan tenaganja jang men
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(Tambahan PMN)
wa ia itve ada|beberapa kali dan bertoeroet-toeroet, djalankan. Moedah2an lekas sempoer 10.30,
Krontjo'ng|11,20
Meneroeskan
| tentang perta-|Incident koerang makan didaerah
|
Lagoe Barat
ketjil tetapi. 11. —
“kita dalam| Kroja itoe, sangat mendjadi perhatian (na, artinja bertenaga
0
(aa
|
Toetoep.
Menilik gelagat dan ke 11.30
jang berartikel:Inja

wajang

zender Djawa

Pa

Orkest Nirom

menjimpan

di- atjilah orang dapat menjimpan sam
peu agak lama. Melainkan dengan pa
ma- brik banjak didesa2 jang membikin

kemoekakan

pernah kami

“telah

dirasanja,

6.—

',

moea akan
mementingkan
penggili
ngan sampeu bingga mendjadi atji. Ka

rena

R3

3 Boetoep

Jubelklanken

Da

pereconomiannja”

“ I,Madjenang

:

Pa

Siaran geredja

mereka jang taranja oleb karena penanaman sam
(Band.
mendatangi Allah dengan hati jang peu
beloem begitoe loeas dan kerap
sempoerna.
2
kali bersaingan harga
(Concurentie)
”
J
Ijang satoe dengan lainnja.
Bandoeng 29 Dec. 1936.
11,10
Lima boeah pabrik tsb. diatas, se| 11.30
:

'

Meneroeskan
rang

:(Semoea
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aa
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Idem Djawa Barat
siang
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Defilef

IS

akan hasi!|

pemimpin atau pemoeda
tjaja dan ditjintai, Soedah ada toedoe akan membikin lagi tiga boeah paberik
han dan goegatau jang menggambar- sampeu. Rantjangan mana kini ber

smang moestahil. Mela| . Tapi rajat mesti sadar! Pertjaja
b kekatjauan paham: nja dan tjintanja haroes tahan

—
2

Hochzeitsmarseh

6,50

menggembirakan: jaitse tentang ran.
jang diper |tjangannja, beberapa orang Tionghoa

ioe tidaklah akan| Ikan dia sebagai pendjahat, penipoe,
atau persa pengetjoet, pengchianat. .., spion,

(Djokja, sm, Sbj, Solo)

192,

Kemis, 7 Jan.
1"
(Sbj I, Sbj Il)
dnapagi ng
1:o|
5-—
orang
6,45
Naa : dan Mein. Lip
5.30,sore Wajang
Lagoe “Tionghoa

lagi

kesentosa::

Ke L hs, 1 Jan.
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e

lam pada itoe soedah tidak ada

. :

Timoer)

(Djawa

Barat

rabaja III 196, Semarang 122, Malang 1239
1, Djokja 181, Solo 188, Tjepoe 186.|
”

ditim

Melainkan

i

PENJIARAN TIMOER

NIROM

108, Pekalongan 92, Soekaboemi

nimboelkan kemadjoean. Pada hal ia nja sampeu, poen djoega menambah
— ketentraman | merasa djalannja tambah sempit, pe- | keras nafsoe menanam setelah melihat
an jang rioek nasinja tambah toembang. Da- keadaan2 di Madjenang, jang kembali
to

Penjiaran

sa

2|

Archipelz. 99 (dari 11.00 tym- 12.00

sa |ra'jat itoe aman, tentram, menoeroet, beloem diadakannja oleh jang wadjib
.Ftidak mempoenjai kehendak dan toe- tindakan2 jang perloe. Sebeloem itoe, So
an, :djoean sendiri2, selain jang diizinkan rata-rata ' pendoedoek Madjenang asli 11.—
oleh pemimpin.
beloem kenal betoel kepada sampeu. 12,—
Inipoen satoe persatoean ra'jat djoe-

0. jang satoe,

.

menoe | Oostdan Midden—Java: Soerabaja 131
roet ilmoe dokter, apabila dimakannja
25 m.) Soe
dapat meroesakkan anggauta badan. dari : 7.30 sampai 2.00 atas

atau artikel jang akan kita kemoeka
kan ini. Di daerah Madjenang kini
Alangkah djaoehnja pendirian pe- ada
sangat pesat kemadjoeannja ten
ni mimpin jang hendak mengoeasai ra'jat tang penanaman sampeu didesa desa.
jang dipimpinnja. Jang menghendaki

—

PROGRAMMA

“aan

|

-

atas 05 m). West-Java: Batavia 126,
si |Bandoeng,120
Buitenzorg 182, Cheribon

niat jang baik,
ik dengan
'@-'mendjaga persatoean ketentraman dan
keamanan itoe.

Ea dimoelia
kan

Moedah-moedi han !

Penjiaran

membatja

soeatoe makanan jang sangat berdjasa.

"melengkapi sifat penerangan, bagi pen
didikan ra'jat dalam segala hal.

'Tiap2 perboeatan

kita

Tetapi se

f 0,60.

bersih-per 190KG K

semboeh kembali tentang pertanian
nja. Apabila kita mercendingkan ten
tang kekoerangan makan, teringatlah
kita tentang makanan jang berdjasa.
Beras atau padi,sangat tinggi barganja. pembelian distop, dan harga ditoeroen
Hingga ta' kosatlah pada oemoemnja | kan dari sebab pabrik tak memoeat
pada itoe waktoe oentaek membelinja.
Akan
tetapi dari kehendak Toehan
jang Maha Koeasa moentjoellah soe-

g melengkapi sifat penerangan

ce

selesai!

Kini masih didalam pembikinan2
soemoer2 (wadoek)nja. Moedah2an le

tidaklah ia menjam

kepada

:

dari pada

Pertama harg : | sampeu basah dan

itoe, bagaimana nja,

di Madjenang

kah nanti nasibnja bapak tani atausi
Karena adatnja
sawah2 didaerah Kroja seloeroehnja. penanam sampeu ??
Kini sedang dikerdjakan ! Air soengai dimana kapitaal meradjalela, silemah
'Serajos jang dirantjang dapat oentoek radjin mendjadi perkakasnja, dan sang
menjoeboerkan kembali sawah2 terse goep poela oentoek mendjadi oempan

Boris Lensky trio
Regal Cinema Orkest

Lagoe dansa

Woetoep

Lagoe

gramophoon

Ytralak Perkawinan
Lagoe perajaanPidato perajaan

Lagooai Bramophoon
Ta dengan

,

Lagoe gramophoon

,,

Disamboeng

pitol

Toetoep.

Ga-

dengan Ca-

soenggoeh2 indah. Teroetama eerepoort KEBOEROEKAN
dari
bangsa - Tionghoa
di Djam
batan merah. Disepandjang djalan nam

pak pada kami bola2 lampoe

jang berwarna oranje.
Boleh dibilang semoea

GEMEENTE

elektris

toko

meneroeskan

Semarang.

langkah

kami

djang lebar, boleh dibilang sampai
tempat2 jang ketjil kelihatan persedia

ni, kaoem tani,

inijan, baroe

soedah

sadja

ditoetoep.

setahoen

Madjoenja

oemoernja

memboeat ki“akan tetapi

mereka itoe

Semarang

kami

meneroeskan

perta tempat2 jg ketjil itoe perhiasan tiada
goe
berarti. Soenggoeh tiada .mempoenjai
roenja, mengadakan permoesjawaratan smaak
orang jang menghiasi kota Tjidengan pendoedoek daerah.
rebon,
“B.B. ambtenaar moesti dan sewal 'Tjirebon
kami tinggalkan, Betawi
djibnja tolong hal ini. Sekolah kelas kami toedjoe,. Sepandjang djalanan
NI soedah diperserahkan kepada
loca
nampak pada kami persediaan2 jang
|le raden dan dengan adanja penjera indah2
tiada seperti kota Tjirebon.
ban ini tentoe djoega diwadjibkan boe Apalagi sesampainja di Betawi. Perat memadjoekan sekolah, B.B ambte hiasan jg molek2 kami lihat di Betawi.
naar serta goercenja moesti bekerdja
Goena perajaan Perkawinan Agoeng
nian, hanja tergantoeng

kepada

dengan keras, moesii mengeloearkan
'tenaga masing2, oentoek siapa?
Oentoek rakjat Toean toean, oen
n|toek bangsa kita, oentoek tanah air

kita, Indonesia. Dengan

jad. soenggoeh diadakan persediaan
jang indah2.
Persediaan itoe tentoe boekan akan

makan ratoesan roepiah sadja tetapi
seko 'riboean. Soenggoeh loemajan, apalagi

adanja

lah ini, moedah moedahan sadja ka (di ini djaman soesah,
4 joem tani dapat penoendjoek djalan oen
Lantas kami ingat pada perkataan
toek pendapatannja sendiri.
Inja t. van Slooten anggauta RR Pmk.
| Adjunct landbouwconsulenten
ini dikalam rapat RR waktoe membitja-

lah pekerdjaan Toean

batja kitebnja

inja

a, memang kitab

'haroes dapat didikan,
mengetahoei.

tetapi,

djoega. “Rakjat rakan tentang soembangan RR Pmk.
ra'jat

haroes

memang

ada. soe

pada comite perajaan di Pmk.
Disitoe Voorzitter R R mengoesoel-

lit sekali, ra'jat moesti mengetahoei, kan soepaja RR menjoembang f 200
dapat di dengan sebetoel betoelnja, maka oleh (doea ratoes roepiah) pada comite peIV dengan land- karena itoe dengan perantaraan Toean rajaan. Semoea anggauta moefakat tjoe
djoega

slas
Boeat menjempoernakan boleh djadi rakjat tahoe sekolah ini.
terlekat dalam sekolah — Pemerentah memboeatlah lagi seko
lah kelas II dengan pakai vak perta
nian, betoel

sekarang soedah

banjak,

tetapi pada pendapatan kita beloem
mentjoekoepi.

ma t. van Slooten. Dia bitjara seperti

berikoet:
Kalau saja bilang tiada moefakat,
boekan saja tidak tjinta pada saja poe
nja keradjaan: djaoeh dari itoe. Teta-

pi saja ingat pada keadaan djaman
kirimlah candidaat goeroe sekarang, saja tiada moefakat dengan
— Ike Bogor lagi
da tahoen jang akan adanja itoe soembangan. Sebaliknja
tang boea
Pertama

5

pakai
mmat dari|
rena itoel

ah toelage|
alam kelasj

t

lapat didikan

lagi dan

di

ke

:
D.
Regentschapsraden, inilah kepenti
ngan kita. Sebagaimana kita tahoe
oentoek mengadakan kelas ini tergan
toeng poetoesan dari rapat regentschap.
Tentoelah toean-toean jang terhormat
mengetahoei, bahwasanja ra'jat perloe

itoe. wang

digoenakan

bosat tambah

gadjinja personeel RR Pmk. jg seka-|
rang djaoeh

dari sempoerna

dan soe-

paja tiada kedjadian lagi seperti jang
baroe2 terdjadi itoe (jaitoe opzicbter
RR passer jg menggelapkan oeang).

Tapi djika seoempama RR Pmk.
toch teroes menjoembang, saja voor-

stel soepaja itoe oeang djangan digoe
ini,- nakan
goena
pesta, tapi saja harap
alam school-|djika diadakan ini permintaan kita. soepaja dibikin selamatan (beli sapi,
ekan,
pengetahoean, Toean-toean haroes setoedjoe dengan
beras dil.) dan oendang semoea orang
3 3/4 djam dan oen-| maksoed terseboet.
miskin miskin soepaja itoe orang2 bisa
4 djam sepekan. Oen | Adanja sekolah ini ra'jat Indonesia gembira dan bisa toeroet bergirang.
id akan menerima dapat didikan pertanian jang ada har Sekianlah pembitjaraannja t.v. Slooten.
ah oentoek dikerdjakan: ganja. .
Commentaar atas itoe pembitjaraan
tentang per-

Ija waktoe jg diberi|

mempoenjai

sekolah

Didikan

sematjam

pertanian!

Djoega

boeat kami

jakan tanah sadja,j orang dewasa telah diadakan cursus,
i oentoek
pergi seperti di Soemedang dan Koeningan
poen

soedah

ada sematjam

tiada

boeboehi, Terserah pada

sidang pembatja.
da
9 sm

cursus oen

an dan goeroe-goe- toek Volksonderwijzers. Penting seka
katakan disini, bah li. Djika kaoem goeroe maoe bekerdja

Pertanian

di daerah

Pemalang

tanah

tamah

particulier.

Karena

tentang pergoeroean

jan disekolah

rendah,

|ta akan moelaikan
J:

raan

kita

tentang

Ingahan dan

sekolah

sekolah

Berhoeboeng

karenasja itc

oentoek

menjampaikan

kemaksoedan

nja kepada jang berkoeasa.
Wiik Kramat

Poelo

dengan timboelnja ni-

latan itoe, tidak ada salaknja dikemoe | Kira2 1 tahoen jang laioe, maka '
Ikakan satoe hal jang wadjib diperhati pendoedoek kampoeng @G. Sentiong,
G. Masigit, kb. Sajoer teroes Kramat
Ikan oleh jang berkoeasa.
telah mengirimkan rekesan kePoelo,
. Tanah partikoelier Gang Lonpada
Padoeka
T. Ass. Resident Betatar Sembilan, wijk Kramat (Sa
Iwi,
mereka
minta
soepaja diperbaiki
emba) letaknja terdjepit antara tanah2
kampoengnja,
kemoedian .
Jang soedah mendjadi milik pemeren djalanan
mendapat balasan: rekesan tadi haIroes ditoelis atas Zegel ma'loemlah
orang2 kampoeng: setelah" dibalas be

taka 1mereka habislah

gitoe sadja,

pengharapannja.
Toean2 pendoedoek

kota

ini,

ter-'

|babnja tanah jang tidak seberapa lagi oetama 'pembatja Pemandangan, ba- |besarnja itoe tidak dapat dibeli sama rangkali tidak asing lagi apabila men:
sekali, waktoe terdjadinja pembelian (dengar adanja kampoeng terseboet di
tanah jang terachir, jalah tanah Gang | samping sebelah barat dari itoe kamSentiong,

Dari
pernah

tidak

doeloe

diketahosi.

Kampong

diperbaiki.

ini beloem

Djika hoedjan moe

poeng berdjedjer gedong2 ialah kramat
Straat sebelah kidoel straat G. Sentiong
sebelah
kaler straat kramat Poelo,

lai toeroen, maka pendoedoek iditam- jang beloem lama abis diperbaiki spe
bah dengan segala kesedihan, Kalau ciaal boeat djalanan sado dan grobak
jang teroes ke Senen.
djalan terpaksa angkat kain, poendak

Sedang
dibelakangnja straat2 tadi
itoelah
namanja
kampoeng jang dise
berhentinja hoedjan, kobak-kobakan
air mendjadi penoeh, sedang airnja me boet diatas maka dalam itoe kamngalir kemana-mana serta menimboel poeng amat mengetjiwakan bagi kese
orang
pendoedoeknja,
teroe '
kan bebacean jang tidak enak. Kini hatan
mereka terantjam kesehatan. Dalam tama apabila kita masoek dari G.
teroes milir, disitoelah namkeadaan sematjam itoe, ta'loepoet pen Masigit
pak
beberapa
ketjomberan jang tidak
doedoek ditambah satoe beban, jalah
semendjak dari tahoen 1925, sewa ta bisa mengalir karena tidak ada djala.
nan air, djika penoeh alias loeber ke
nah dinaikkan.
Sesoedah dinaikkannja sewa tanah tjomberan tadi teroes ngalir dimana,
orang,
demikian bace bos
djika dibanding dengan keadaan kam djalanan
poeng, maka sewa tanah itoe tidak soeknja ketjomberan itoe tentoe toean
berbandingan.
Dari itoe karena toe toean telah ma'loem,pendeknja pileg
malaria setiap hari terasa oleh
roennja penghidoepan meliwati batas dan
wadjib sekali pendoedoek mendapat orang orang disitoe, apalagi di moe
sim
hoedjan
selain dari menderita
pertolongan.
roepa
roepa
penjakit.
Apa jang dioesoelkan, pertama, ka
rena
keadaan kampong tidak sebera
Maka apabila orang2 maoe keloear
pa lagi besarnja, dan memang mendja ke Straat soedah tidak aneh lagi, se-di niatan pemerintah akan membeli patoe atau sandal ditenteng dan spe
tanah2 particulier, pautas seketjil itoe dah didondong, pendek kata ada bedibelinja,
atau, karena terprosotnja nar sekali, menoeroet keterangan toean '
soedah semestinja penambahan sewa M,T., orang2 boekan menjingsing le ditjaboet.
ngan badjoenja, tapi menjingsin
kag
Lain dari pada itoe, berhoeboengan innja atau tjelananja, oleh karena 'itoe
dengan ditambahnja begrooting boeat moedah2an sadja, dan mengharap de .
perbaikan kampoeng2 dari. Gemeente, ngan sangat atas koernianja Gemeente, '
fiets dan lain lain lagi, Karena

tidak

dan melihat telah ada rooilijn2 dalam
kampoeng

dah

Gang Lontar

Sembilan, soe

sepatoetnja kampoeng

dapat giliran perbaikan,

toe sadja lantas ditanam.

itoe men

Kemoedian

soedilah mengalirkan sedikit wang
begrootingnja jang f 100.000 boeat th
Ha kekampoeng jang kita terangkan
iatas.
x
ngan

tanaman

crotalaria

(sematjam

setelah toemboeh padi jg bermatjam2 orok2). Kemoedian seorang prijaji disi.
itoe hidoepnja koerang baik, Jang sa ni jang soedah pensioen bertjotjok tatoe oemoernja lebih lekas, "sedang Ia nam. Berhoeboengan dengan jang ach-

ivnja lebih lama baroe boleh dipotong, | li pertanian dilakoekan, beberapa per
Oempamanja padi Andel oemoernja k. toendjoek jang penting soedah diterima
| 4 boelan, tapi kalau padi Kretek3 satoe diantaranja meraboek dengan
boelan soedah toea dan lebihnja dari chrotalaria tsb.
5
djatoeh
tiga boelan boeahnja soedah
Ketika itoe moesim menanam ka-.
ketanah. Tentoe sadja ini matjam ke tjang paman tani rata? menanam ka
adaan toean Adj, Landbouwconsulent, tjang. Diantara tanaman katjang jang
apakah itoe keadaan jg meroegikan seloeas itoe hanja tanamannja itoepri
bisa diperbaiki? Tentoe sadja bisa dan jaji sendiri jang menggoenakan raboeg,..
haroes diperbaiki djawabnja.
dan bagaimana kesoedahannja ? Dan kita mendapat keterangan, bah
Selagiitoe katjang toemboeh disawah
wa boeat mendapat benih jang toelen soedah: bisa dibedakan mana jang men
selainnja berichtiar sendiri dengan me dapat. piara'an sempoerna mana jang
milih bibit jang soedah ada, djoega tidak. Dan setelah dipaneni tentoe sabisa mendapat dari t. Adj. Lanb, Con, dja hasilnja berlainan.
sulent itoe, baik dengan djalan mem
Dari hasil jang diambil oleh prijaji
beli maoepoen dengan djalan memin- itoe adalipat doea lebih dari jang tidjam.. Tjara memilihi sendiri masih dak
memakai raboek. Dan effectnja djoega koerang memoeaskan, karena djoega baik, setelah paman? tani jang

pertani

tani

tani

perte :

tinggi

di

“ Sebab boleh dibilang setiap disrtict
ikan mempertoendjoekkan Sronen, jaicatoe pertoendjoekan jg memang

opulair dikalangan ra'jat djelata. Se
ang
di aloon2 Soemenep soedah di

dirikan waroeng2 dan panggoeng2 goe
a openbare pasar-imalam. Sepandjang
an Soemenep — Pamekasan

nam

ak pada kami gardoe2 jang amatin
hnja. “Memang kalau perkara gardoe

Regentschap Soemenep

ada

dan

teroes

meneroes

melihat banjak

perbe

daan itoe laloe baroe insaf jang hal
itoe patoet ditiroe, karena mengoen

sekarang ki

nep kami lihat beberapa bendera2
|soedah dipasang. Sedang di kawedanan
kawedanan di bagian Soemenep orang2
sedang hiboek membikin terop.

tiada

g
ts

takan. Padi Sampangada lain dengan toengkan. Sekarang di (Bantarbolang
roegikan pada dirinja sendiri.
sadja
Soekamandi, tapi toch masih
loeas sekali tanaman raboek croSebetoelnja tanah Pemalang ada sa disamakan, dan ditanam bersama2. ada
dengan pembitja
talaria
boekan kepoenjaannja mantri
ngat loh, dan hanja sedikit sadja sa
dan

wah jg tidak bisa mendapat

boleh bangga.

perajaan

memang

soedah bagoes2 ditimbang dengan lain2
Regentschap. Moelai Pamekasan sam
i Kamal kami lihat persediaan per
asan jang amat lengkap. Teroetama
soedah kami sampai di Soerabaja,
Disitoelah kami lihat perhiasan? jg

air. Ini

Orang djoega akan merasa koerang poe
as djikalau melihat beras hasil toeton

landbouw

enz.

tetapi kepoenjaannja.

pendoedo
disebabkan djoegaoceroesan irrigatie/di dari kampoengan jang rata2 tidak toe minta ek kampoeng sendiri. Mereka'
boekti doeloe, baroe soeka tiroe,
sini jg begitoe loeas, teroetama dalam ton satoe matjam sadja. Dengan ini se
Dan roepanja boekan tjoema dalam

djadjahan

Biar

Lontar Sembilan,

dapat dibeli.

0edah bertindak dida begini roepanja, tentoe nantinja dapat Pembantoe kita menoelis.:
penghargaan. Patoet kita beri sjoekoer
Sebagaian pendoedoek
disini ber
:
emblahnja keada diadakan ini.
tjotjok tanam, teroetama menanam pa
Indonesia, tanah air kita, perloe ada di. Tetapi sebagai dilain tempat "disi
jang pakai vak
voorlichtingsdienst ten- Inipoen mereka masih menggosenakan
oen tambah, Poe' mempoenjai
ar didalam gedong tang pertanian jang ada harganja dan fjara2 koeno, dan djarang soeka men
1
memberi boekti, bah: dapat membahagiakan ra'jat kita. Ini dengarkan nasehat dari jg achli, dan
edjoe dengan kea Ilah pergoeroean jang kita kisahkan, dengan begini tentoe sadja penghasi
jalah pergoeroean rendab tentang per lannja masih tetap sadja beloem ada
ndbouwschool!
Itanian,
kemadjoeannja. Begitoe poela tjara
mengiehtiarkan| . Sepintas laloe soedah dianggap oleh memilih bibit, memboeroe #waktoe jg sering2 paman tani sendiri ada koekelas II de
'kita penting Sekali. Penting semoea2 baik enz, koerang dimengarti dan di rang paham tentang matjamnja padi,
nja. Sampailah kiranja boeat membi indahkan, jg mana tentoe 'sadja me seperti apa jang sekarang kita bisa ka

'tjarakan

da

itoe timboel nijatan dari pemerintah, dapat mereka menjoesoen satoe bada

perdjalanan kami ke Tjirebon, Disepan
Idjang perdjalanan Semarang— Tjire
Ibon kami lihat djoega persediaan2
ang indah2. Sesampainja di Tjirebon tah, jalah tanah2 Kampoeng Poelo,
kami speciaal keliling goena melihat Gang Sentiong, Gang Paseban dan
keadaan kota Tjirebon.
Gang Tengah. Sedang besarnja tanah
Disitoe kami tikak lihat perhiasan Gang Lontar Sembilan itoe poen tidak
jang bagoes sedikit. Jah, ada sedikit seberapa lagi. Taksiran pandjang k.l.
seperti dimoekanja kaboepaten Tjire- 150 M. dan lebar k.I. 100 M. Apa se

bon,
“Tetapi
boeat Tjirebon, soeatoe
sekolah| kota
jg agak besar ditimbang dengan

oa |kelas II dengan pakai leerplan

1

“Dari

oeraian terseboet

dapat terhindar dari segala keb

pertolongan

lebih baik tanah tanah itoe dibeli kem
bali, dan didirikannja satoe badan com
an2. Di sepandjang djalan Sb.—Sema 'missie boeat. menjelidiki dan mengayang kami lihat banjak
eerepoorten 'toer, tjara bagaimana tanah tanah itoe

jg indah2. Teroetama eerepoort dari Se
marang jg dihiasi dengan antrekkelijke
figuren. Kalau perkara perhiasan Se
marang tiada akan kalah dengan Soe
rabaja.
:
3

Moedah2an

Iperhatian dari jang berkoeasa
lachirnja pendoedoek kampoeng

Sebagai penoetoep segala og!
Pembatja kita mengabarkan :
moedah2han oeraian ini dapat perb
Sering sekali timboel kerewelan da tian poela dari pendoedoek Gang

ke lam

Tiada oesah kami toelis pan

BETAWI

Menoenggoe

,
dihiasi

Sekarang kami tinggalkan Soerabaja

dan

DI KAMPOENG2

kali Tjomal. Doeloe

sepan

hal

raboek itoe sadja jang moelai di.
djang kali ini banjak sawah jg ta'da kesoekaran. Boeat dikota Pemalang
perhatikan oleh mereka, hal lain2nja.
pat air karena tanah ada lebih tinggi mentjari beras toelen ada sangat soekar, lagi moelai
poela menarik pikirannja
dari kalinya, tetapi setelah irrigatie baroe bisa kalau pergi ke Moga sebe boeat
tiroe.
Oentoeng
djoega, mantri2
mengerdjakan kali itoe sekarang beri lah oedik atau ketempat loear kota lagi.
landbouw sendiri biasanja boeat
me. 2
boe2 baoce jg kena dan bisa mendapat
Memang dalam hal ini pendoedoek nambah hasilnja sendiri mereka djoe
air jg tjoekoep.
dioedik, seperti Moga, Randoeaongkal, ga bertjotjog tanam tentoe sadja de| Hanja sadja sajangnja, jg pertanian
pendoedoek disitoe disini masih terla Bantarbolang dan sekitarnja ada lebih ngan tjara jang modern jang ini ha
laloe
loe boeroek. Mereka hanja begitoe sa mengarti dari pendoedoek paman tani poela. mendjadi perhatian pendoedoek
Biar sedikit moelai ada pengha
kareIni
kota,
Pemalang
disekitarnj
a
dja menanam, roepanja tidak ambil
ina
pertama
mereka
hanja
meloeloeyrapan
madjoe,
perdoeli tjara baroe jg dipertoendjoe
ikan oleh landbauwconsulent lebih me mempoenjai pentjaharian itoe sadja,
Dilain tempat dalam ressort Petarg
ngoentoengkan. Berhoeboeng dengan kedoeanja mereka lebih rapat perhoe- kan lain dengan itoe. Apa jang ny
boengan
dengan
achli2
pertanian
itoe.
ini bagi didaerah sini jg mempoenjai
Raboek jang disediakan oleh mantri pak disawah sekarang ads tanajha
tanaman padi jg loeas, tetapi ,orang
oebi kajoe, jang sangat loeasnja:di
merasa soekar boeat mendapat
bibit landbouw makin th. lakoenja makin moelai dipetik hasilnja. Harganjz pr
keras, oleh mereka itoe orang dioedji,
ig toelen jg tidak tjampoeran. Padi
dluct ini ada rendah sekali. Se
babnja
:
jang terkenal ada Sokanandi, tetapi
Satoe bal jang menjenangkan boleh jang teroetama kira2 begini:
orang akan merasa sajang karena ha dikemoekakan disini. Banjak pertjobaan
Dalam tahoen jl. djoemlahnja
pa man
5
sil2 dari itoe soedah tidak toelen lagi jang achlij pertanian dipertoendjoek- tani jg menanam oebi kajoe ada sedikit
Sebabnja mereka ada koerang ,perha kan, tetapi sebegitoe lama pendoedoek sekali, kebanyakan mereka menanam
tikan pada pemilihan bibit. biasanja desa beloem berani mentjoba tjara jang djagoeng dan lainnja polowidjo lagii”.
mereka begitoe menerima
bibit begi baroe, jaitoe dalam hal meraboek de- Berhoeboeng denganini maka harga og
ring sering orang

mendjadi

mendapat

Permainan2

Na

Ti-

p

P.B.

onghoa, dan Menado, (di|

a.
b.

Sore

C:

a
dalam tjinta itoe
ngat akan kepen|
In itoe

ta"

Pada hari Minggoe tanggal 10jan.
aloon2)
37
diroemahnja toean Soetoro Potro
Pertoendjoekan militair
Pemasangan boenga api 'hardjo, akan diadakan openbare ver
Igadering PP B “oleh para pensioenan!
di aloon2
Pertoendjoekan wajang di Poerwokerto dan daerahnja, kalau
orang oentoek ocemoem |dapat akan mendirikan afdeeling P P
B, vergadering itoe sedang minta toen
di Kaboepaten

ma (di Alhambra).

AN pg

Stok

kejakinan

dan

lal bihalal

me

pat

hidoep jang

ELEKTRIS?
» Telah bertahoen- tahoen pengalaman

memasang
Sang

Antenne, 'bel listrik, mema-

pompa

soemoer,

demonstratie

radio, mendjoealradiotoestel 2d e hands

oentoek

digedoeng

oemoem

bioscoop

Vertegenwoordiger Pemandangan, afd.

bitjara disana.
—

baroe la-

dari me loe ini oleh Comite telah Ndak

an zaman

itan

' Pada hari Minggoe jang

Bata

/

boeat nicus dari roespa2 oeroesan elektris.

jang akan datang dari Batavia

Ohalal- bichalal.
ni

DAN

masih baik dd.l, boleh Toean2
Gambar hidoep pertjoe- toenan dari Hoofdbestuur P P B Djok jang
bitjara
pada T. A. Hakim gedipl. Techjakarta, tentoelah toean R. Pranoto

d,

mel

RADIO

Drukwerken

9 —

Tel. Weli.

1810.

ha
bertem

Alhambra,

oemoem “diseloe Jang datang banjak, sehingga gedong|
“kaum
iboe dan | PN ATA pemoeh.
Djam
sembilan
ketoea
Comite

memboeka
pertemoean
itoe.
La
Haa oleh t. Sajid Sagaf diterangkan

:Idengan pandjang riwajat alal bihalal.

dengan ke Islaman. Misalnja: Soal ia|
lah sebagai

sport, larangan

jarak, makan

daging

ga

minoem

babi,

Ai

koea Meankaan dita
tah ditoedjoeka

itoelah

n tadi berdasarkan Kedaulatan

sempoerna “daripada sekarang ini bagi anak2 kita. 'Dengan seorang diri

tak akan ini dapat ditjapainja hanja
dengan kita bersama-sama, Melihat
gelappja

nasib anak2

kita ja.d. tak

seorangpoen jang akan menjangkal
pendirian pergoeroean
kebangsaan.

Dengan pandji kita diatas semoea de
ngan bertjita-tjita sama, kesempoerna
jan dan perdamaian zaman, tak akan
segan kita membanting toelang memng peras tenaga dan Ta
mendjalankan
oesaha kita.
| 'Toean2 Pn
pergoeroean ke'bangsaan. Peganglah tegoeh azas dan
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