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Losse
a
|
dalam soe'al iRd.
djika Hindia

Salah soeatoe factor
monetair ialah, bahwa

tidak

Biaja hidoep naik, oepah haroes dinaikkan,
sebenarnja.

jang

2

bekerdja dengan

bantoeannja

ang hari. De regeering is gedekt

' |voor eventualiteiten.
Menoeroenkan gadjih bisa, menaikIkan gadjih bisa djoega. Inilah jang

“diplomatie” alias “litjin“.

Tetapi mereka jang minta perlindoengan tidak mendapat bahagia apa-apa

dengan taktik demikian itoe, demikian
ergaoelan

seanteronja,

boengan financieel dan ekonomis pada
“cemoemnja.
:
:

jang

“seperti - sekarang

Sebagaimana doeloe pernah diterapgkan oleh Wakil Pemerintah Oe-

ikap jang keras dan
satoe sikap bertjap: roesan

Hindia dan Nederland,

Dalam

kedoea2

bagian Keradjaan

itoe rekening jang toenggal, jang sa:
antara

xaikannja. Maoe toenggoe apa lagi

ma, adalab roepiah emas.
entoek menaikkan gadjih itoe?
Dan
ikatan jang
tegoeh
ita -chawatir nanti nanti telaat.
atoeran-keoeangan

Dari itoe kita inginkan, soepaja peme-

antara Nederland

rentah lekas lekas mengambil! poetoesan: dan Hindia itoe telah menjebabkan
dalam keadaan sedjabtera.
Ta tentang ini. Kita akoei, pemerentah Hindia
Oleh karena ikatan itoe Hindia
'|bertindak keras
— teroetama jang megenai beras —soepaja biaja hidoep tidak hanja terlepas atau loepoet da
ri akibat2 terpisah-pisah atau terham'
| tidak begitoe naik loear biasa. Kita 'boernja
atoeran oeang perak, jang te
ek topi atas beleid demikian itoe.
orang haroes akoei djoega, roetama sekali dilakoekan dinegeri
e telah

negeri Asia, tetapi negeri inipoen de
ngan
tjara jang sangat tepat telah

pemerentah

memboektikan tidak dapat

AA

barang.

barang “terikat

harga

mentjegah kenaikan

itoe,

maka

dari schroefnja.
Dengan djalan demikian, maka rente
dan

pembajaran

segenap

ngan

| Oleh karena itoe pemerentah haroes ang,

atas

persediaan2 perhoeboe:

doenia,

sehingga

sokongan oe

baik atas peroesahaan2 partikelekas mengambil tidakan sebagaimana lir jang tambah hari tambah loeas,
maocepoen
bagi
oeroesan Roemah
e.Imestinja jaitoe: tjepat dan tepat.

hoetangnja

2 Redaktour

bang nailnaik

I dari

kapal oedara , Douglas

moengkinan,

bahwa

dikeloearkan

didalam negeri akan naik

jg telah ditetapkan oleh directeur van
Economische Zaken, menetapkan har
ga2 pasar oentoek barang alatalat hi
doep, grondstoffen oentoek
itoe atau

harga2 barang jg

djoega.

:

Pemerintah
toek

tidak

sewaktoe2

akan loepa oen

memboeat

tindakan

boeat moeat mengadakan pergantian
dalam soe'al gadji dan oepah. Peme
rintah

telah menerangkan,

bahwa

da

lam tindakan itoe kaoem onderneiners
poen soeka akan ikoet.
'Adapoen

tentang

berapa prosen na-

iknja barang2, tidaklah bisa ditetap
kan dengan tjotjoknja.

hoetang jang te pemerintah

masih

asing, beloem

menggantoeng

diri itoe masih

segala

keperloean belandja

Dari

barkan.

Geneve

Aneta

Dikabarkan

me

Di Geneve
Reuter menga

bahwa

NEGUS

telah membeli seboeah gedoeng-istana
didaerah masoek bagian Frankrijk di

pada itoe akan datang poela kapal
|oedara ,,Sikorsky-amphibi“ kepoenjaan: ikatan financieel itoe maka kehidoepan Geneve, kira-kira 15 myl djaoehnja
doenia perniagaan atau peroesahaan dari batas Zwitserland, setengah djam
(Mo Air Company.
:
25
disini akan menderita kesoekaran jang perdjalanan auto dari gedoeng Volkhebat.

ng . Tenbond.
Sebab dalam beberapa hal, inakake |
Didoega bahwa beliau haroes lebih
hidoepan peroesahaan itoe sesoenggoeh 'doeloe
mempoenjai idzin dari Peme

oeang

— Dari Soerabaja Aneta memberitakan,
bahwa

kemaren

nja diadakan dengan berdasarkan per rintah
sitoe.
3

t. Wedono

kat Sepandjang

Taman di samaan deradjat oeang antara Nedermenangkap dan land dan Hindia ini, hal ini tidak

I memboeka— rahasianja
orang2 pamalsoe wang.

koempoelan

hanja

berlakoe boeat kontrak djoeal-beli

Koempoelan 'sadja, tetapi djoega bergoena boeat me
Iterseboet ternjata mempoenjai banjak modali beberapa banjak onderneming2
Itjabang, jang anggauta2nja kebanja- 'boeat mentjoekoepi modal oesaha dan
@ kan terkenal sebagai orang jang baik 'boeat mempertaroehkan (menjimpan)
Olbaik. Antara lain lain ada
2 orang oeang persediaannja.
5
hadji jang ditangkap, jang kedoea2nja
'1mengakoe dengan teroes terang akan

“ Djika roepiah Hindia, berlawanan dengan roepiah Nederland, ti

Iperboeatannja. —

| dak dilepaskan dari dasar emasnja

. Dwarsliggers boeat Tiongkok |

“dengan mengadakan

j wa

ini

dari | partij
kenganggap bahwa tidak
akan tindakan

oento

akan mengirimkan

Tn

akan dilakoekan dengan

beberapa)

perantaraan

» Vejahomij", jang nanti di Tiongkok

pe

tentoe ta“ akan ada
harapan
atau kepertjajaan
lagi
bahwa|
valuta
Hindia akan tetap
ber-|
“sandar atas deradjat jang lama.

Ikajoe boeat me-'

n rail kereta api)
ke Tiong| kok dengan soedah mendapat Laga
toedjoean harganja. Pengiriman2 ini

pelarangan

| Iarangan pengeloearan emas, maka

- Tidak lama lagi Boschwezen di Dja

— Hal ini bisa menjebabkan lemahnja
.

—.ii9
—

Penoeroenan harga garam
Menoeroet
besluit
ini hari maka
barga garam (briketzout) telah toeroen,
jaitoe boeat Djawa Madoera, Lampong,
Palembang, Benkoelen,
Bangka dan

roen

membelandjai

ikatan

ui

barang keperloean roemah tangga, de
mikian djoega oentoek barang2 lainnja

roesan

negeri : dengan tiada mempertahankan

pemalsoe

wissel, jang

beberapa waktoe

Frankryk oentoek berdiam di

Borneo,

dan

Zuider-en

Westerafd,

Oosterafd.

Bor

neo mendjadi 8 s€n tiap2 briket.
Boeat daerah2 Sumatra Barat, Tapanoeli, Djambi, Riouw dan daerah
ta'loeknja, Menado dan Molukken toe
mendjadi

10 s€n tiap2 briket,

Besluit ini moelai berlakoe

October

tg.

1936,—

19

ma(9 ma

Voorzitter

Hoofdbestuur
di Soerabaja

Dari Soerabaja

bahwa semalam

I. E

V.

Aneta mengabarkan

ketika t. De Hoog ber

pidato dalam vergadering I. E. V. jg
telah dikoendjoengi oleh banjak orang
adalah
membitjarakan tindakan frac

tie di Volksraad tentang beberapa so
al jg berselisihan, seperti petitietoean
Soetardjo dan dalam hal verlof loear
negeri,

£

sn

—

Ta

“

Na

Post Nieuw-Guinea

Persbreidel s. k. Tionghoa.
Moelai 19 Oct. ini maka diboekalah
' Dari Bogor Aneta mengabarkan de itoe penerimaan post Kekonaoe (Nw.ngan officieel bahwa soerat kabar Ti- (Guinea) oentoek publiek sedang pengi
longhoa di Medan Sumatra Bin Poh“ riman Radio-grafisch dilakoekan oleh
'dilarang oentoek mentjetak atau me- Amboina. Diensttydnja dari djam 9nerbitkan atau menjebarkannja dalam 10, 11-11.30 dan 4,30 sampai 5 sore.
Pada hari besar dan Minggoe ditoe
tempo 8 hari lamanja.
—
9 sa

toep.

9 mm
Itoe tetamoe agoeng dari Engeland
Manoeuvres besar
Dari Soerabaja Aneta mengabarkan
bahwa Lord dan Lady Hryington ini
Di Japan.
hari tiba di Soerabaja dan teroes naik
Tokio, 15 Oct. (Aneta Domei). Ma
kereta api kemoedian kelapangan me noeuvres armada jang dimoelai pada
sin terbang, dari mana dengan mesin tg. 1 Augt. telah sampai dipoentjaknja,

terbang @antas berangkat ke Australie
lagi | djam 3, Ini hari terbang ke Rembang

'toch mesti memperloekan adanja dimana ia akan menginap dan bosok
— pembeslahan emas, tetapi dalam ke nja akan meneroeskan perdjalanannja
adaan jang djaoeh lebih tidak baik. ke Timoer Koepang.

Hingga

SAN
ah SalaDa Ga

Ke-

ada perloenja bahwa Hindia mempoe- ra pada resident2 dan kepala afd., ke
njai egalisatiefonds sendiri. Pemerintah pala2 daerah dimana2 diberikan koea
poen memperhatikan djoega, akan ke sa dengan mengingat pertoendjoekan2

daerah ta'loeknja, Billiton

|Eilippina akan berterbang mengoendjoengi tanah Djawa, sedang lain dari tjoekoepi

Koempoelan

pada

Tindakan2
sebagai dimaksoedkan
oleh pertanjaan toean Soeroso jang ke
Tangga Negeri bisa berdjalan dengan 6, sedang dalam pertimbangan Peme
aman.
: rintah.
Keadaan menggantoengkan diri ke
Dan tentang konperensi internasi-

koeat. Dengan tiada disokong
escadrille tentara tetap
oleh Nederland tidaklah moengkin men

awal 1937

Kekoeasaan

men tertanggal 15 Oct. ditanah Goebernemen dipoelau Djawa dan Madoe

-Itap dan terlepas dari Negeri dan res ngetahoei akan adanja itoe,
Ke Djawa.! sort ressort jang autonoom, demikian
mada
Opi enis
peroesahaan, jang
JB, jang ikoet poen kehidoepan
Negus membeli gedoeng Istana
tambah lama tambah loeas itoe, maka

kepoenjaan Knilm mewartakan, bahwa

pada

barang

Lebih landjoet spreker mengoeraikan
keterangan, bahwa sama sexali tidak

ipada Iboe negeri itoe, ja'ni dalam oe- onal boeat soe'al keoeangan ini, bagi
“Tenara oedara Filippina

Fine

Harga-harga

Hindia jg ditanggoeng oleh Nederland
pala2 Pemerintah
“Oemoem, make adalah besari acbirnja . tentoe akan djatoeh
atas
Dengan officieel “dari Bogor dikebar
persamaan
atoeran-rnonetair
antara poendaknja Hindia sendiri.
kan bahwa dengan besluit Goeberne-

rga barang barang soedah terang
boleh dikata rata rata 10 pCt.

: bahwa 'semoea ' tindakan

karena

aa

li-

Ida! ih“, wakil pemerintah itoe djempol
leh karenanja pemerintah terlindoeng
ari
pada kedjadian apapoen djoega di

dise
liseboetkan

terbit

mendoega
kedjadian jang sedih ini.
Dalam
oesia
baroe 38 tahoen serta
meninggalkan poetera 9. Beliau ada
poetera
dari Raden Rangga Natanogara wedana Tjibeber, saudara regent
Soemedang
sekarang dan Pangeran
Aria Soeriaatmadja
jang telah wafat

SR

x

-

akan

tentoe menterkedjoetkan semoea fami
lie dan kenalan, karena tidak ada jg

begitoe djaoeh manoeuvres tsb.

dikepalai oleh Chef dgri Marine-staf
Prins FUSHIMI, tetapi sedjak 20 Oct.
dikepalai oleh Keizer jang menaiki
kapal Hiysi.

5
rasa

tah
atas kedoea pertanjaan itoe mem
boeka djalan oentoek menarik konkloe
i, bahwa pemerintah bersikap meInoenggoe tentang so'al gadjih itoe.
,main

tentoe

concern

Inna lillahi wa inpa ilaihi radjroen
Kemaren djam 6,306 malam—tg. 15
boelan ini—Raden Ajoe dr. D. Asikin dalam kota ini wafat. Berita ini

Naa

Kartowisastro itoe

katja mata

|dengan mata oeang seroepa itoe dalam
membeli hasil2 boemi Hindia. Maka
oentoek menjingkiri kekaloetan jang

WAFAT

pelarangan mengelocarkan dan mema- di Mekkah.
|doenia jang terkenal, jang di Tiongkok | soekkan
'itoe - sangatlah perloenja di
Nama ketjilnja ialah
Ratnaningrat
mempoenjai beberapa kantor2nja,
| Nederland, dengan disertai pendjagaan dan bernikah pada
th 1916 dan wakjang tegoeh dan berharga.
Ne
Nan
toe soeaininja mener
Soe'al keoeangan
Kemoedian - perloe agaknja spreker nja di Europa beliauoeskan peladjaran
sekeloearga ikoet
njatakan,
bahwa - pertaroehan oeang dan tinggal disana
Djawa
Pemer
koera
intah
ban
ng lebih 4
.
.
“dari
pensioen fonds, fonds
djanda, th.
Toean de Bruyn Kops, wakilldan fonds Jatim, jang djoemblahnja den. Doea poeteranja dilahirkan di Lei
pemerintah dalam Oeroesan Keoeangan
245.00).000 roepiah itoe terdiri
Djenazah beliauakan dikoeboerkan
berpidato pada hari Rebo atas nama ada
daripada
karga
Pemerintahan, jani berhoeboeng de- Soeatoe depreciatie roepiah Nederland. bari ini djam 3 dikceboeran Karet.
fpenoeroenan harga)
Kita dari “Pemandangan ikoet men
ngan interpellassi2nja toean Soeroso dari. roepiah
Nederland dan Hindia doakan, moga2 Toehan Allah
melim
dan Kan.
2
misalnja 20pCt., maka pertaroehan pahkan Rachmat
KeroeniaNja
atas
“Lebih doeloe spreker moelai dengan oeang
fonds itoe berkoerang sendiri arwach beliau itoe
dan moedah?an jg
pengoeraian tentang sebab- sebabnja dengan 49.000.000 roepiah.
ditinggalkan mendapat ketet
Jg membawa “akibat sehingga roepiah
" Berlawanan dengan itoe, maka nis- didalam menderita pertjobaanapan iman
ini.
Hindia ikoet di sangkoetkan dalam tjaja pembajaran jg mesti dikeloearkan'
oeroesan
M.T,
peroebaha
n
monetair.
Sebab
|
boeat pensioen2tidak diambil, sehingga
sebab itoe adalah terletak pada bagi- segenap constructienja fonds itoe 3eoan techniknja dan djoega pada perhoe lah-olah berada dalam keadaan lepas

“betoel. Karena djawab pemerin-/|

lihat dari

Neder-

kasar dari

dr. D. ASIKIN

cent

bhi

n toean

perak

ngan oeang perak-perak ini dari Nederland sadja, tetapi bisa diharapkan
bahwa lain negeripoen akan membajar

aan

»Bast Asiatic“, jaitoe soeatoe

tindakan

oeang

Nederland akan mengalir berdjoemlahdjoemlah ke Hindia, tertarik oleh pen
tingnja agio (tingginja koersJ.
Tidak hanja langsoengkan kedata-

” SOEATOE PELADJARAN JANG BERHARGA

akan

dengan

maka

AJOE

10

ah

Aanpassingspolitiek”

ikoet

land,

nummer

TOP UNI

TP TA

ebi
ba an ny Da
aa
Lana

Pa
Sa
da aka
ab
“aa Li ab
AE NAN ML

00

weg 7 Bat.-C. Tel. No.368 Mr,-C

2

2

Ba

aa

aan

an

C.B.Zz.

'Perhoeboengan oedara Indonesia —
Philippina

Keadaan janggandjil.
K. Mas menoelis:
Pada tangaal 7 October 1936 kebe-

Kembali dari Manila.
» Mesin terbang ,, Douglas“ kepoenja|
jan K.N.I. L. M.

at Celatar mn

ita dkt an

djam

7,20 tadi pagi

jt

ilAneta,

Ini pagi telah berpoclang
ke Rachmatoellah sesoedah

djoega salah seorang sisakit jg sakitnja
tinggal diafdeeling C. 1, maka sewaktoe

R. DOERJAT

hari bezoek di O.BZ,

'aitoe se

menderita

bahwa penerimaan dan perha familie sisakit ini datang, diterima oleh

hanja terdapat diban
al
tian di Manila sesoenggoebnja besar manteri2 jang dienst diitoe tempat,
dja ditanah asing, diman mereka men sekali, dan pelajaran oedara itoe adalah begitoe djoega zuster diitoe zaal mem
djadi minderheid?“ Apa
pang
berarti mengibarkan bendera- Neder- berikan seboeah korsi kepada familie
Belanda di negerinja sendiri semoeanja land dengan baiknja.
sisakit, sedang sisakit ini adalah seo
Na sia
“1
a, |senantiasa memang ragam ?
Perhatian di Manila sangat besarnja, rang Manteri Politie Tjibinong nama
As -loeasnja haroes djoe
Sebeloem kita mengeloearkan pen Isedang permintaan penoempang2 jg nja perloe djoega kita tjatet disini
dan melihat keadaan?
Imembajar oentoek terbang kembali jaitoe: Hasan Wirijadidjaja.
2
nj
sbagai Pena li Kn kita HN
slitoe sebenarnja melebihi tempat jg di
Apa
kesoedahannja? Sedatangnja
Na
a
Hoofdzuster di zaal itoe lantas tidak
Mesin terbang itoe waktoe kembali menanjakan itoe dan ini, dengan moeka
Inja membawa 3 penoempang extra, jg asam lantas marah kepada famili
aitoe djoerce' erbang Spanjol Ignacio dari si sakit (isterinja) ,zeg” kamoe
1 eat di edaran na
:
'|Jimenez
Martin jang tanggal 17 Oct tidak boleh pakai ini koersi" : kata
perasaan satoe bangsa, dioeroes atau

tetapi
ki
ea

sakit

lama.

Gep. Haltechef, G. Adjudant
No. 30

1 oes Naa Pee

Kwitang,

Batavia-C

Atas nama keloearga
D. Koesoemaningrat
Bt.-C. 16/10-36

an!

akan terbang teroes dengan mesin ter Hoofdzuster itoe. Djawab famili si sakit
(bang
K.L.M. goena mentjampoerkan ,Saja tidak ambil ini koersi, zuster
goeh besar dan tebal“.
diri pada Franco: B.C. Hart Vice zaal ini jg memberikan koersi 'ini keInstinctief, perasaan kebathinan dari president dari Nat-Citybankny jang pada saja tadi. Selangjoetnja dengan
tiap-tiap golongan: 'manoesia, ditempat berangkat ke Singapore dengan me- ma'a jg besar dan moeka jg asam ini
asing atau dimasa soesah menentoekan: sin terbang K L.M. dan Kepala wakil Hoofdzuster membilangkan, ,,kamoe
Curtisswright--motor-en-fabriek brutaal“. Mendengar perkataan 'ini lan
dan menoendjoekkan tempatnja ma- dari
sing-masing, Biarpoen keadaan lahir Leighton jang berlajar teroes ke Austra- ta si sakit sorenja minta keloear pada
utau perboeatannja sebari2 boleh ber lie, dan lagi 17 K.G. post.
T. Dokter jg koeasa di zaal itoe dan
obah menoeroet keperloean
doep di
Ketika tocan Nieuwenhuis makan besoknja lantas dikasih, dan teroes si
sekitarnja, tetapi berdasar bangsa tak| jang disediakan baginja, President sakit menghadap pada Dir. C, B. Z
georganiseerd

“ Indonesia,

Indonesia dan mengetahoei

(dat kita. Tetapi

s danz bal ini, djoega kita dengar akan
diterseskan oleh jg bersangkoetan kepada D. V. G, Entah teroes hal ini di

bahasa

Hotel

adat-istia

djika seorang tadi me

ngarang ataupoen memikirkan soal jg
soekar, makatboeah
Ka
masih

Pavillon

Hotel Pavillon di Betawi dalam boe
lan Januari

1937

ini akan

mendapat

gedong baroe dengan beton besi dan
diberi nama beroe poela jaitoe Lloyd's

djoega adat Europa.
Sebaliknja : walaupoen seorang bang Hotel dan bagian winkelgalerynja di
| bangsa Indonesia |
sa Indonesia selaloe bertjampoer dengan atasnja dengan tingkat 5 beserta kag Me
banga Europa dan mendapat peladja mar2 hoteldisertai ligbaden (bak mandi)

ran setjara Kuropa, maka seorang jang sedang eigenaar2nja bangsa Arab dan
directie
Hotel.
telah
menjetoedjoe'i
: Tenantja. begitoe boleh djadi sehari keseharinja 'rantjangan itoe.
Disini berlakoe setjara bangsa Europa, tetapi
5
ark:
ik maoe mengatakan coneclusie perasaan kitimoerannja ta'dapat lenjap
—

ini sama sekali, djika mereka menghadapi
-Ibahaja

atau kesoekaran dari loear ka

Satoe

apakah

hal

hatian,

maka

Satoe scene
doegaan,

ini tidak
kita

mendjadi

djoega

ilngannja, dan
chawatir

oleh

karena

itoelah, maka

perasaan

mereka

lebih

jang

bin Hadji Sjapi'i.
Programwa pembantoe kita itoe ialah:
Arab, Mesir, Afrika-Oetara, Amerika,
Buropah teroes ke Roeslan, laloe me
njeberang
ke Japan, kemoedian ke
Australia, Filipina, India dan baharoe

per

akan

me

adalah

diloear

terserah

roehnja

DR.

penga-

hoofdzuster2

di

Berhoeboeng dengan dienst D.V,C,
ialah moelai dari th. 1935, cursus man
bah. Dan, perasaan bathin inilah jang
teri Verpleger diterima lagi, sedang th.
jang tidak senantiasa kelihatan dan hanja
Satoe orang lelaki berpakaian satoe ini djoega moelai ditjari Candidaat
an | moentjoel dimasa soesah atau djika|. stel serta berkatja mata, soedah tjoba Manteri Je Klas, sedang kita telah
(mereka menghadapi bahaja jg besar menoentoen satoe sepeda dari fietsen- mendapat chabar angin, bahwa jang
| dan dari loear,
diambil boeat candidaat, hanja orang
pg ndard Padangsche Buffet,
jang
dienst moeda. Diantara mereka
Tiap-tiap golongan manoesia jang | . Apa malang, “actie itoe gentleman
xl mendjadi golongan jang terketjil di memang soedah diperhatikan siang? dipilih ialah menoeroet kesoekaannja
dalam masjarakat, vormt de minder- oleh pegawai Buffet terseboet, hingga (orang jang disocekai) oleh Hoofdzuster2
n|heid in een maatschappij,
selaloe dengan zonder begitoe banjak rewel itoe. Boekan sedikit diantara manteri2
lagi, itoe dandy soedah dapat ditoen di CBZ. jang telah toea dienstnja ada
terdesak
kepenti.I merasa chawatir,
satoe scene
sangka.

bantoe kita islah t. Hadji Oemar Sjam

Nasib manteri2
dan leerling verpleger di C.B Z.

sepeda

alau bangsa Indonesia jg ,ver Euro“Tadi malam di Kramatplein pada
itoe, sesoenggoebnja hanja poe kira kira djam 10.30 soedah terdjadi
en
tak akan bero

a.|fasan belaka, bathinnja

Kemaren doeloe telah berangkat ke
loear negeri salah seorang dari pem

noenggce.

1

Belanda jg »verinheemseh

pasar

—

daridy menjamber

(jangannja sendiri.
Bangsa

9

meloeaskan
»Pemandangan“.

madjoekan,
entahpoen beloem, kita
beloem mendapat kabar lagi
Sebagaimana kedjadian ini soeng
goeh
soedah berarti jang loeas, bahwa Hoofdzuster2 di C.B.Z. ini selaloe
senantiasa berboeat dengan sekehen
daknja
dan mana segala jang disoe
kai oleh hatinja, walaupoen segala
perboeatannja tidak menoeroet atau
melanggar dari kewadjiban dari DVG.
Dari pehak
jang. berkewadjiban

lama-kelamaan

akan dapat bertjakap dengan

Bei: Den

Goena

mao De en tidak soeng-

dapat dihapoeskan dari sancebarinja. @uezon mengatakan pengharapannja
Jaga perhoeboengan oendara K.N.I.L.M.
Misalnja: seorang bangsa belanda jg ke Manila segera hendaknja diadakan
senantiasa bertjampoer gaoel dengan
ban
bangsa

REDACTEUR KITA TERBANG
KE PALEMBANG.

ta“ dapat

disangka

toen oleh politie dengan lebih dihoe-

jang sampai dients 12 th. lebih tidak

djani kepelan.

diambil,

'

sedang

kita

melihat diantara

T. H. Oemar Sjatn.
lah akan poelang kembali ke Indonesia. Toean itoe pergi spesial sebagai
wakil

, Pemandangan.

Bessk

pagi, djam 6.30 dari Tjilili-

tan dengan menoempang
mesin ter
bang dari K N.I,LL.M, eerste redacteur
kita teean
Zain Sanibar
akan
berangkat menoedjoe Palembang
goena. memperloeaskan
pasar
, Pemandangan“ didaerah Palembang itoe.
Hari Selasa tg. 20 boelan ini toean

Zain Sanibar baroe poelang kembali
il merasakan pentingnja bersatoe oentoek
ke Djakarta, djoega
dengan mesin
Inempertahankan kedoedoekannja, se- |bahwa si maling sepeda tersebuet ada
terbang
dari
K.N.LL.M.
|hingga sifat bersatoe tadi tidak sadja| seorang penjewa dari Hotel Loh Hwa
“kita mera dsn ke terdapat dibathinnja, tetapi kelihatan di Kramatplein kamar No 8 dengan dapat toeloeng boeat-candidaat tsb.
Sedang segala voorstel2
boeat Ie
diloear tanah kita, mi djoega didalam segala tingkah lakoenja| menoelis didatatn boekoe hotel seperti
klasitoe adalah ditangan Hoofdzuster2
5
land, China d.L.l,-nja, sehari-hari: de onderlinge gehechtheid, berikoet :
Tg. datang 12 10-'36, nama T. H. diserahkan poen jang menimbang ia
geri mana kita sering solidari teitsgevoel, yan een kleine groep
Go,
pekerdjaan verkooper, da- lah Directrice, sedang Directrice ini
menschen,
is
steeds
grooter
dan
die
van
an La
jg. betah
een groote groep, artinja: didalam kala- tang dari Soekaboemi, kamar adalah diangkat dari zuster sadja (boe
Lebih

djaoeh kita

bisa

kabarkan,

ngan jg ketjil, maka perasaan menja-| No. 8.
Dan dalam
toekan bangsanja, lebih diboetoehkan

: mengambil Nederland
ng aan. dan kita

roeangan dibelakangnja
pada didalam bangsa jang terbe dia poenja tanda tangan laloe tertja-

dari
sar.

Ini

pat

sifat, boekannja

dibangsa

Belanda

sadja

terda| tat:

belaka, tetapi|

15-10-36 ditahan politie,
Ada jang berkata: ,Bandiet

mofadoresia,
dern“ ...
, rvlakkig) kita akan berPertanjaan nomer satoe sekarang|
ap A3
egeri Belanda itoe ada soedah kita djawab dengan teladan
kekal atau ko- jang terang, pembatja boleh fikirkan
nda semoeanja sendiri.
Kenaikan hampir 100pCt
:
longan jang soeng
Bagaimanakah keadaan jang betoel | Desa Tandjoeng Pasir adalah letak, €&&u homogeen geheel,
nja dipinggir laoet dekat Poelau Batok,
pa agi, djika kita melihat keada- antara bangsa Belanda dinegerinja sen onderdistrict
'Telok
Naga,
district
diri?
Dan
bagaimanakah
keadaan
bang
an kelakoean mereka di Indonesia
Tangerang.
Kampoen'
terseboet
ada
sa
Indonesia
disini
'
p bangsa lain, maka mereka
Imempoenjai
I.k.
100
roemah
sadja
ggoeh berlakoe dan bertindak raKedoea pertanjaan itoe akan kita dan hanja ada ,seboeah . waroeng"
roendingkan besok.
Tionghoa.
maka “dari! disemoea

HN Iding

machloek Toehan.

itoe, acnirnja

Pa'i djatoeh de-

Pendoedoek- disitoe pentjariannja
'oemoemnja
ialah menangkap ikan,
tetapi
orang2
jang
tiada bersero

ngan keadaan jang sangat membaha (miskin) pekerdjaannja hanja mentjari
bibit ikan bandeng dan didjoealnja
Haa
dirinja.
. Oentoeng kedjadian lebih hebat da seharga f 0.25, padahal doeloe f 1.—
pat ditjegah dan si korban dioeroes | Dengan tidak mengindahkan kemis
kinan ra'jat, ta' berperasaan kasihan,
sebagaimana mestinja.
Sa A3.
maka

—
9 —.

“waroeng

harganja

hingga

terseboet

ag

Demikianlah
orang jang sangat
boleh dipertjaja mengabarkan kepada
| Pidato t. Micbielsen tentang comite- kita, dengan pengharapan soepaja jang
'| pendjagaan: oemoem oentoek negeri, berwadjib segan mengambil tindakan
tentoe2
djika perloe boleh meini malam akan disiarkan oleh Nirowm jang
njelidiki akan kebenaran berita ini. —
Kldav BRV.
v
mean
Gy comume

pembelaan

mmg

9

—a

Negeri

s9

——

kan Dokter) sebagai Semarang
atau
di Soerabaja, tentoelah pengetahoean-

nja atau poen segala neratja jang

di

pegang itoepoen tidak lebih ataupoen
koerang dari Hoofdzuster terseboet. Se

bagai seroean ini moga2 jang berwadjib soeka memperhatikan, dan kita
mengharap nasib manteri manteri jg
toea dienstnja, djoega akan”toeroet can
didaat boeat manteri le KI.
itoe, sedang dari peratoeran D.V.G.
manteri jang diambil boeat candidaat
Ie klas itoe sekoerang2nja soedah ber
dienst 5 tahoen.
Begitoelah kedjadian diatas, atasdiri
nja seorang manteri Verpleger nama

Natawirijajg mana divoorstel oleh
Dokternja di Tandjoeng

Pinang

ke C.

BZ. geschikt boeat vandidaat

cursus

Ie klas,

beliau

baroe

sadja

4

boelan

disini, lantas dipindahkan

ke K ali-

anda (Lampoeng). Hal mana disebabkan persoonnja tidak disoekai oleh
Hoofdzuster2 itoe,—
9 si

Kabar hawa

menaikkan

semaoe2nja

n | Dept. van Binnentandsch Bestuur| misalnja: —
Diangkat mendjadi commies pada
1 Algemeene kantoordienst dari Binnen| 1 botol minjak tanah 40.06 datl men
djadi f 0,121/z
andsch Bestuur dalam provincie Dja
1
botol
minjak
kelapa
f
0.10
naik men
"Iwa Barat Mevr. G. van der /waan,
djadi
f0,17'/2
'Jambtenares dari buitenlandsch verlof |
1
kati
goela
pasir
(005
naik
men
(jang ditoenggoe kedatangannja kemba
djadi
f
0.10
Ili, tadinja commies pada
Algemeene
1 batok beras
f
0.04
naik
men
kantoordienst
dari
Binnenlandsch
djadi f 0.06
Bestuur dalam provincie Djawa-Barat,
Selain daripada itoe banjak lagi
'|dengan ketentoean, bahwa ia akan di
dinaikkan
hingga
hampir|
tempatkan pada Kantoor Gouverneur jang
100
pCt.
P
e
n
i
:
Djawa-Barat di Betawi.
Tentang

mereka per—jaannja geschikt boeat
candidaat manteri le klas, tetapi me
reka tidak Jisoekai, keroean sadja tidak

Ini hari.
Kabar hawa ini hari adalah: Tiong
kok tinggi, Philippynen dan Laoet
Tedoeh hingga Goeam dan Japan-Se

T.

'Topan 22” oetara, 129"
oetara 136” timoer.

timoer,

Sanibar.

Teranglah
bagi sidang pembatja,
bahwa kita bekerdja keras. Programa
lain-lainnja sedang diremboek. Semoe
anja oentoek kemadjoean ,,Pemanda
ngan", jang berarti kepentingan pem
batja seanteronja dan toean toean adverteerders. Dari itoe tjobalah toeantoean lengganan menjokong oesaha
kita itoe dengan beramai-ramai ikoet
mentjarikan nama-nama baroe, jang
soedi mendjadi lengganan atau adver
teerder.
Kepada mereka didaerah Palembing
bersama ini kita oemoemkan, bahwa

toean Zain Sanibar itoe diberi koeasa
sepenoehnja oentoek mewakili ,Pemandangan“ selama toean itoe adada
lam perdjalanan. Beliau “akan sampai
di Palembang besok hari Saptoe tg,
17 Oktober "36 djam 8,30, djadi Beta
wi-Palembang

latan rendah.
16

Zain

dani

5

3

tjoema

2 djam lamanja

DIREKSI
&
HOOFDREDAKSI

ca Dip

Pertama bergerak ke Oetara-Timoer,
5
Pasar Soerabaia.
sedang kedoea menoedjoe ke barat.
Anip-Aneta mengabarkan dari Soe
Hawa di Indonesia rendahnja sedikit
rabaja
bahwa pasar goela tweedekands
sekali.
tidak berobah sepi. Nivas telah men
Di Australia Oetara diroepakan ha djoeal boeat export 1100 tons superieur,
wa rendah. Angin2 tinggi dibagian se dan 203 tons browns, boeat consump .
belah selatan Cattoel-istiwa ialah sela tie 1440 tons superieur dan 300 tons
tan-timoer, sedang sebelah oetara Cha browns.
toel-istiwa barat-oetara-barat, koepang
Rubbersheets
31-1/2
permintaan.
angin timoer, Betawi lemah selatan- Crepe 32-1/4 permintaan sepi.
timoer, Medan lemah barat. Ditoeng
Koffie ready export kwaliteit 13-1/4 .
goe 'moesim pantjaroba.
roepiah permintaan tetap.
s0

—

—9 san

Haa

2

Ilaihi

Rodjioen

kalian familie dari sisakit, begitoelah

naran

'Itelah berlaboeh -malam di Tjililitan
Idengan selamat.
'T. Niuwenhuis menerangkan pada

Innalillahi Wainna

“3
3

3

Tentara Japan kembali masoek
di Chapai
Bestuur
Gemeente
:
Shanghai memprotest.
Dari Shanghai dienst Sin Po me-

| missie dalam keterangan tentang dak
|waan2 atas pelanggaran2 Portugal pa
da perdjandjian2 non interventie.
“Madrid dibombardeer
"

Kemenangan
““malisten.

Jerezdelafi

|(Aneta-Havas).
Ra
mes

nasi o-

ngabarkan :

Berhoeboeng sama masoeknja ke
lagi dari laskar Japan, ge-Jerez menjiarkan meente besiuur di Shanghai telah ma
mesin terbang ke djoekan protest minta soepaja laskar

tera,

15

Oct. Chapai

pat beladjar goena journalist itoe ialah

cabar sendiri. Kita akoei kebei, dari itoe dala'n programma

Tangsi militair dihantjoerkan. Dika
barkan poela bahwa pada beberapa

a soerat kabar harianjang

. Sovjet — Rusland

be-

Akan

Kesombongan disertai dengan ketja
ombong

dan

menjolok

bantoe

dan

kosong,

mata, karena

itoelah

dapatan

moengkin

semoea

Road
—

achirnja

kelak

Sovjet
— Rusland

Dengan

officieel dioemoemkan

oe
cita

pengetahoean oemoem jang kita mak-

se-Isoedkan itoe. Djangan -ditoenggoekan,
i,Isavpai orang soedah bekerdja sebagai

pen

Tokio,

15

Oct.

tingkan so'al didikan goena journalist

lan |itoe.

Pers

mendjadi oekoeran ketjer-

jang |dasan sesoeatoe maatschappij, dimana
Ipers itoe ada. Dan ketjerdasan kaoem

journalist
amma jangdj

G.G.

—

09

Kapal

Oct. (Aveta).
bahwa operatie
Jonge dilakoe
Coolsingel. Ke

—

goe kedatan gannja di Betawi.
Fabrisk

sa- (journalist mendjadi oekoeran tinggike |rendahnja peil persitoe. Ontwikkeling
sn- (si journalist rendah, djangan diharap,
peil pers akan naik.

Parys,

15

Oct.

Lingkoengan lingkoengan

Philips
15 Oct (Aneta-Hol

Baginda Poetri
Mengoendjoengi

jang berkoe

Neutraliteit — Belgie dalam seloeroeh
systeem perang Amerika Oetara dite

M.T.

(Ambassadeur

Rusland) bahwa

perkawinan

teman

nona

Monchy

Mia de

De. Jong.

rima baik, dan itoe pekerdjaan pemba
roean pact-pact antara negeri jang
menoedjoe perdamaian, dipoetoeskan.

ra tem

kerk-

dienst.
5
Rotterdam, 15 Oct (Aneta-Holland). Dengan tiba tiba ternjata bahwa
Baginda Poetri Juliana mengoendjoe
ngi kerkdienst ketika dilangsoengkan

asa di Frankryk berpendapatan bahwa
oleh keterangan Radja Leopold tentang

Beliau

di

beladjar

beliau

dengan

Mr, A.

iringkan

oleh

orang banjak sambil berdjalan dengan
girang dan hormat.
jema

Sedang lingkoengan2 officieel me
oesoel | nolak akan memberikan commentaar2,

Mendapat

Bintang

| Rusland soepaja armada-armada Ingge sedang oemoemnja mendoega bahwa): Aerdenhout,
15 Oct (AnetaIris dan Frankryk akan mendjaga pan pidato itoe adalah berarti poetoesnja Holland). Mendapat hadiah bintang
Itai Portugal tidaklah akan dapat persahabatan dengan
Frankrijk, dan Leeuwridder, dr JD, Bierens de Haan
|dibitjarakan
dalam
pembitjaraan,
Ikeloear dari perdjandjian2 Locarno jg beroesia 70 tahoen itoe.
hingga
tidak
poelalah - diniatkan demikian
poela
berarti
penarikan
'lakan mengoendang commissie
non- kembali dari Volkenbond dengan tidak |
'interventie oentoek
bersidang.
lagi lebih doeloe memberi tahoe.
Maisky

ini sore kembali mengoen

djoengi kantoor departement oeroesan
loear negeri.
:
Didoega bahwa ia kembali akan
Imenoendjoekkan bagaimana perloe
nja soepaja comissie terseboet lekas
bersidang.

iter|

:

—

—gaa

3

:

Belgie tetap tenang.
Persahabatan

Rusland

dalam

commissie

dengan|

Frankrijktidak dipoel $

baroe, karena mana dapat diboektikan
bahwa
perdjandjian non-interventie
'sesoenggoehnja telah dilanggar.
Plymouth sekarang menolak akan
ap
mengadakan sidang commissie tersela boet goena

membitjarakan

Nota

Rus

land, dan ia menerangkan poela bahberita
bahwa
Ply mouth wa Portugal beloemlah memberikan
beri tahoe pada Maishy djawabannja atas permintaan Com: |

Gerakan

kapal perang Japan

Kapal bendera Japan ,Idzumo"

Djadi salah seorang dari mereka
mesti toeroen kedalam soemoer
toek memboeang segala kotoran

itoe
oenitoe.

Satoe2 orang jang berani toeroen
ialah si Ngoro, seorang dari Goenoengsari. Dengan perantaraan tangga ia
toeroen kedalam soemoer itoe. Tetapi
baroe sadja sebentaran ja berada dida
sar soemoer itoe, maka orang2 jang
diatas mendengar ia merintih, Dengan
segera kawan2dnja berlari menoedjoe
soemoer dan melihat kedalam, hendak

apa

jang

menjebabkan

itoe merintih.

ngoro

kepada

memberi

mereka,

nja,

kemoedian
ta'

terang

ia

kita

batja

dalam

,,Ind.

Moela2

bahwa

isjarat dengan

jang

dengan

orang2

tangan

perkataan?

rebah.

Demikian

Crt,",

jang

melihat

menjangka
bahwa
Ngoro
penjakit ajan atau lain2?nja.

itoe

terserang

Si'oen, adiknja Ngoro, dengan mem
bawa se-erat tali toeroen poela keda
lam soemoer
'itoe dengan
maksoed
hendak
menolong
kandanja,
ja'ni
akan mengikat kandanja itoe dengan
tali, agar dapat ditarik keatas.

Tetapi
Baharoe

malang ta' dapat ditolak.
sadja ia mengindjak dasar

soemoer itoe, maka terlihat ia sebagai
maboek dan ... kemoedian djatoeh

poela dekat saudaranja.
Melihat kedjadian jang amat mempiloekan hati, jang terdjadi didasar
soemoer itoe, maka orang2 jang
ber
keroemoen diatas sangat goegoeb serta
bingoeng.
Salah seorang dari
mereka segera
lari keroemah Kamitoewo (wakil
loe
rah) oentoek mengabarkan kedjadian
jg amat sedih itoe. Oleh ' Kamitoewo
segera halini dirapportkan kepada Be
kel dan teroes kepada Wedono district

Dero.
T. Wedono

poen

&

itoe segera

datang

ke

Inheemsche Intellectucele

3

Penganggoer

B oemipoetera
Dari
Kantoor van Arbeid
kita terima makloemat seperti berikoet :
3
Boelan September jg telah laloe ma
Ika

Hoofd

van

het Kantoor

van

oentoek

soesah kedoea doeanja

Werkzoekenden

3

berani toeroen

mengam

bil kedoea saudara itoe.
Achirnja dengan pertorongan bam
boe, tali dan pengait, dapatlah kedoea
saudara itoe dikeloearkan dari dalam
soemoer itoe,... tetapi terlaloe amat

toeskan.
Brussel, 15 Oct. (Aneta-Havas).
Feri Tihak jang berkoeasa diterima

non-inter-

a | ventie menerangkan bahwa Nota Sovjet

diambil airnja,

kampoeng Soekli itoe kira djam 7 dan
malam beliau mendapati keadaan ma
1 1 Isih tetap ta' berobah. Tidak seorang

ag
Lain kesoekaran
Ikabar bahwa Belgie, tidaklah me“Londen, 15 Oct. (Aneta-Reuter). moetoeskan persahabatan militairnja
Lain kesoekaran timboel karena Nota dengan Frankrijk walaupoen pidato
Sovjet-Rusland jg ke 4 itoe, dalam Radja Leopold telah berboenji begitoe.
— 9 —
an | mana dioesoelkan oentoek pengawasan
selatas pelaboehan2 Portugal: Soerat
kh- |Plymouth pada Gedelegeerde Sovjet- AZIA
n | Rusland sama sekalitidak berisi boekti2

i

"

soemoer, jang oleh pen-

doedoek
desa sering
karena berisi garam.

Tampak

—O—

(Aneta-Renter).

ada- seboeah

Ngoro

A.F. Philips mendjadi President dan
sesoedahnja diadakan perobahan sta-

anggapan

korban

Didalam seboeah hoetan dekat kampoeng
'Tjoekli,
desa
Goenoengsari,
district Dero didaerah Ngawi (Madioen)

mengetahoei

—

lampoe

Eindhoven,

Membawa

mereka ta" dapat mengambil
air dari
sitoe, karena dalam soemoer itoe tampaknja amat kotor.

Ke Indonesia
'Gepua, 15 Oct (Aueta)
Kapal
Marnix
semalam djam 9 telah be
rangkat. Tg. 3 November j.a.d. ditoeng
0

ratjoen

de Jonge
Di operatie,

Marnix

—

bergas

keroemoeni orang banjak. Itoe waktoe

Rotterdam,
15
Ini pagi diterima kabar
bekas Wali-Negeri De
kan di roemah sakit
adaannja baik.

soepaja Belgie kem

Bagaimana
Frankrijk.

Sana

Pada hari Sabtoe jang laloe kira2
djam
5 sore soemoer
terseboet di

tuten maka Ir. P.F.S. Otten diangkat
mendjadi Directeur Vennootschap tsb.

itoe adalah kewadjiban perga

sematjam Barat atau jg lan
onderwijsnja tidak bisa ker
lagi terhitoeng djoega, seoem
goeroe, analisten, laboranten
ds,

:

Ini politiek
mesti didjalankan de
ngan tetap soepaja Belgie tidak bentrok pada negeri2 tetangganja. Demi
kian boenji kawat Auneta-Reuter dari
Brussel kemaren.

Dari

igai

Dommei)

—0 —&

Bekas

asih|listiek, journalistiek jang dilakoe
kan oleh mereka jang banja pintar bali seperti sebeloemnja perang doebelagak dan sombong, padahal dida nia doeloe, berdiri neutraal..

in

(Aneta

Goenoeng A mayama
jang berapi
itoe berboenji ini pagi dengan letoesan
keras. Aboe2nja djatpeh dalam districtdistrict disekitarnja.

sesoe

ke

tidak. Tapi jg dapas ambacht-atau vak

Soemoer

gie jang dipimpin oleh Radja sendiri
Imaatschappij jang soedah tjerdas tidak sebagai
voorzitter, Radja Leopold
se|lagi soeka papada hoera-journa-

|oelan kita seanteronja oentoek memen

Jg pandai bahasa Belanda atau

loearan HIS, jaitoe jg peladjaran de
ngan oekoeran Barat. Mendjadi keloea
ran dari lager Inlandsche onderwijs

Meletoes.

Diterangkan
poela
bahwa kaoem
poetih jg berangkat menoeroet ke San
Martindeval. deiglesias telah
meram
pas Chapiberia, jg terletak 25 myl dja

mengandjoerkan

pekerdjaannja
ada lebih tinggi dari
cemoem
dan
dari 'itoe ta bisa lagi
kerdja kasar (handenarbeid). Mendja
di hitoeng intellectueel djoega:

Amayama

land) Dalam vergadering jg diadakan
dalam fabriek lampoe Filips katanja
telah dioesoelkan atas keangkatan Ir.

lamnja kosong.

memberi nasehat pada ini
penganggoer boeat memper-

———

Goenoeng

oehnja dari Masrid dipinggir djalan
jang
singkat sekali meneedjoe keiboe
haroes di
kota.
5.
bahwa pe| dapati pada journalist, itoelah akan
Djoega dikabarkan bahwa pasoekan
dah ditjoret kita terangkan lain kali. Disini kita
jing dikepalai oleh Kolonel Yagues
dan golongan sekedar memboeka mata oemoem ter- |J telah mendapat kemadjoean poela be
| orang jang hadap pendapatan, bahwa journalist berapa myl djaoehnja, sedang pasoe
'm ifoe sebetoel itoe tidak perlce mendapat peladjaran kan pasoekan jang dibawah pimpinan
AP
'
3
£ Idan didikan jang tentce.
Orang me- Kolonel Catejon telah “mendoedoeki
|rasa soedah tjoekoep, djika si pemoeda Navasdelrey.
2.
itoe mendapat tempat dimedja redaksi,
Sekarang pertempoeran heibat anta
de rest komt wel yan zelf, lain-lainnja
datang -sendiri, katanja:
: ra pasoekan Colonel Delgado dan pa:
Didikan sematjaw itoe ada kolot soekan pasoekan Pemerintah.
TA
ata
Idan hanja bisa ada, sebab peil pers
kita masih rendah.
Biarlah Belgie neutraal sadja
' Tetapi, pertjajalah, djika ontwikkePidato Radja. Lecpold
ing maatschappij kita naik, journalist
Kemaren
telah dioemoemkan bah
donesia paling sedikitnja mesti me
wa didalam persidangan Kabinet Bel
koeti programma kita itoe. Karena

roe

soekalah
golongan

.

—
9

yja.ja. Mem
Mem (journalist..
tkan, Ada | Tentang sifat-sifat jang

-a

bahwa

akan diadakan

Pt

melekat kepada toeboeh kita,
mesti soedah mengoempoelkan

Arbeidsbeurzen soepaja minta toe
loeng pada Pers dan Perhimpoenan2

onderwijs
ditentoekan, Sebab-sebab oentoek itoe taran vak
diberitahoekan bahwa pemilihan gede dja kasar
legeerden dalam provincie2 "jang ter pamanja,
verplegers
tentoe terlambat.

tidak dahnja ivi hari terdjadi. serangan di
Madrid, hingga mereka 30 myl djaoeh NEDERLAND
| Duri itoe, sebeloem penjakit sombong nja
madjoe dimedan perang.
datang.

jang

kira-kira tanggal 12 November j.a.d,
goena mengesjahkan grondwet baroe,
ditoenda dalam tempoh jang tidak

dak ada
— oentoek menambah peil
. Fihak pemerintah menang
ing kaoem journalisten jang
bekerdja sebagai journalist. Di | Londen, 15 Oct. (Aneta-Reuter)
moela2 banjak jg datang 'Menoeroet kabar jang disiarkan oleh
Sevilla ternjata bahwa poetil
llambat laoen mati dengan sendirinja. Radio
(Pemeriutah)
telah mendapat kema
mendapat
ada jang

Tiongkok.

15 Oct. fAneta-Reuter)

nasional-congres

menoen-

tanah,

timoer.

—

Di

Nanking,

diseloeroeh pada Commissie non-interventie tidak
negeri jang di- diterima dengan baik.

djoean dan kemenangan

sebelah

9

Nasional - Congres

oesaha

'Diadakan rapat2, moela2
koendjoengan baik, lama lama

Paoshan

Pemerin-

peil journalitiek. Penja- djoekkan manakala tindakan AmbasSovjet — Rusland Maisky
- inilah jang membikin sadeur

in

di tjatat

di terrorisme di Shanghai masih beloem
linjap, politie Japan boeat sementara

kian, orang djangan loepa, bahwa djika |
tah Spanjol?
orang soedah bekerdja pada soerat
Moskou,
15 Oct fAneta-Reuter).
kabar tidak ada tempo oentoek belaDalam
massa-meeting
jg diadakan oleh
s |djar dengan atoeran, terketjoeali satoe
'kaoem
boeroeh,
dimintakan
soepaja
capaciteitem |doea orang jang loear biasa
pada
Pemerintah
Spanjol
diberikan
balnja. Dan poela oravg, jang soedah
gin|bekerdja pada soerat kabar itoe oe- toendjangan militair manakala Sovjet
i | moemnja moedah dihinggapi penjakit: —Rusland tidak beroentoeng menjele
i|tahoe dan pintar dalam segala-galanja saikan tentang neutraliteit dengan se
tjoekoepnja. Permintaan itoe adalah
m Jalias sombong.
:
.
mengandoeng arti jg sangat loeas, oleh
begitoe

datang di Arbeidsbeurs boeat
nama, pekerdjaan Gll. nja.

hari bisa tjari daja oepaja oentoek
keperloean mereka.
Jang terhitoeng golongan intellecwaktoe haroes dikasih hak boeat pe
tueel jaitos:
gang controle di Kiangwan, Yinsiang
Mereka menoeroet sekolahannja dan

nangan seperti disekitar Oviedo,
Aragon, sebelah selatan Madrid.

r-besar. Tetapi soenggoehpoen demi-

tidak

intellectueel bangsa kita. Dari itoe ba
ik mereka semoeanja memperloekan

banjaknja jang sebenarnja. Djikalau
tempat kaoem nasionalisten telah ber bahwa sebeloemnja plan perlindoengan soedah
ketahoean, maka di kemoedian
oentoeng mendapat kemenangan-keme pada ra'jat Japan bisa didjalankan dan

hitoeng djoega peladjaran prak-

idikan goena be-|

penganggoer

loekakan pada
Arbeidsbeurs. Tapi
djangan
keliroe
mengerti
mengira
Japan lantas ditarik
poelang,
tapi
bahwa ini disebabkan ada lowongan
pembesar
militair
Japan
boekan
sadja tidak imaoe terima ini protest, pekerdjaan lebih dari biasa. Keperloean
malah sebaliknja tegen permintaan sekarang ini hanja soepaja ketahoean

m
nasionalisten kemaren
Ipoenj aan
ah : membombardeer Madrid.
elah

Sh

mengetahoei banjaknja

Ar-

jg beid telah menjebar circulaire kepada

soedah

ta" ber

njawa lagi.
Roepanja kedoea saudara itoe dalam
soemoer

telah

mengisap

gas

jang

be

ratjoen.
Padahal doeloe2 sering orang datang
kesitoe dan menggali
mendalamkan
soemoer tsb, tetapi ta'“mendapat ketje
lakaan

soeatoe

apa.

Djadi

ternjata

Arbeidsbeurzen
dan Correspondent: bahwa hawa beratjoen itoe baroe sa
schappen. Maksoednja soepaja dapat dja adanja.
u
tahoe, berapa“werkloozen bangsa Boe
Soedah barang tentoe, bahwa kini
mipoetera bagai intellectuesl jg. di pendoedoek sitoe ta' berani lagi mem
tjatet dalam Arbeidsbeurs.
Adanja sekarang masih banjak dari pergoenakan soemoer terseboet.
tor marine Japan dengan membawa 60
sa
0
mariniers masoek kesoenyai bagian golongan itoe jg tidak datang pada
Arbeidsbeurs, Perloe sekali Pemerintah
wijk Tiongkok di Kaochangmiao.
berlaboe disoengai Hwangpu tadi pagi
dengan di ikoet oleh banjak kapal me
riam beladjar kedjoeroesan oetara barat, apa maksoednja beloem ketahoean.
Berbareng itoe waktoe tiga kapal mo

en

DECA
Moelai

liwat ini |film

besar 1936

MOEWARDI
Alg. Praktijk

hat 16 dan Saptoe
1Z

ini malem

Sawah
Atas

TONE

FRANCHOT

paling

Boeat hari Djoema-

PARK

ia

jang

DOKTER

Pertoendjoekan pertama2 di Fatavia- Centrum tanggal 16 October

GRACE MOORE

kasi

NAMUNANUTAKAN

Djangan

PALACE

CINEMA

Besar

permintaan

Film

dalem

Sama

Ge

Penjakit

1936

100 pCt. bitjara din

di Djoharlaan 8:

dipertoendjoeken

menjanji

Anak Tceloeng

Branak

Tel. WI. 1351 — Tel. Bat. 806
Djam bitjara:
di Mangga Besar 82: 7—8 pagi.

Bat.-C.

orang banjak ini film akan
lagi boeat 2 malem sadja

Mesir (Egypte)

THE KING STEPS OUT

8—10pagi,

5-6.30 sore
pada

dengen

hari bekerdja

pake teks Inggeris

Mohamad

Abdul
dalem

Wahab

ftjerita

ALWIRDATUL BAIDHA

Wasir (Laij Goa Tietjheng)

(BOENGAH?ROOS POETIH)

GS

-

lang-tcelang,

Ditanggoeng dalem
15
“hari
semboe
baek zonder potong
dan zonder mengganggoe kesehatan
badan.
Djoega
penjakitpenjakit
seperti:
Impotende, Syphilis
Gonorrhoea, Sakit
. prampoean dankentjing nana of kotor, -.
Rheumatiek,
Toe-

Nierziekte

Boea

ping-

gang,
ngek),

Kentjing Manis, Asthma
Batoek kering a'awabasa,

djen,

Sakit

ming

Boesoeng

Mati

Aer,

oerat oerat),

(BeMe-

Verlam-

Zenuwen

eteeeti

Penjakit penjakit

Malem
Jang

menggemparkan

kerdja

keras

soerat2

orang

oentoek

banjak,

mendjaga

ke

politie dengan

tenteraman

oemoem,

18
Film

semoea

Oct.

atawa

film ini dipimpin oleh Josef von Stern-

Segala waktoe boleh panggil atawa

SUDAMAs“

dateng sendiri. Obat-obat boleh minta
Onder rembours.
Harap menjaksiken sendiri, menoenggoe dengen hormat.

Kresna minta djiwa Negeri Maralaja
(persahabatan jang kekal!)

Tabib A, K, HASRUT

dengan

Mr BHAGWANDAS

seper-

Miskraam Djato peroet, Sterility dan
laen-laen.
Dikasi
obat dengen perdjandjian
sampe baek zonder operatie.

Hanja satoe malem sadja
Hindoestan jang amat besar

berg, seorang regisseur jang soeda terkenal pande.

pramposgan

ti: Kapoetian |Pekthayl, Sakit kotoran,

"36

»KRISHNA

ini

bintang jang mendjadi boeah moeloet orang, jalah
GRACE
MOORE
dan sekarang menoendjoekan permainan dalem segala roepa dan

menarik hati. Pengambilan

Senen

ber

tentang keadaan

pendapattannja

memoeatkan

kabar

sehingga

film—sebab

dan

Miss

Noordwijk

MADHURI

68

—

Batavia-C,

HET GOUD & ZILVERHUIS |
' (Toko Mas, Perak dan Inten)
Citadelweg 35 seberang Wilhelminapark Tel. 4286 WI.

Gelang-mas,
Peniti renteng mas,
Kraboe

mas

pakai

berlian,

Anting-anting mas, dengan mainan,
Tjintjin mas pakai berlian,
Broche mas pakai berlian,

Vulpenhouder

dan

dan merk kloewaran

Banjak

Potlood
Europa.

djemeroet,
dan briljant.

Wesminster,

djoega

Parker

lotjeng

miran

salonklokken

bekker2,

PARKER CENTRALE
dari model

Ditoeroenkan

jang paling baroe

NACUMATIC

banjak
DOELOE

Tariet2
JAVA-SUMATRA-TIMOER

Pn
.....

f 9.
f9 .—

JAVA-MAKASSAR............
Djika waktoe

bitjara lebih lama,

maka

3

Nata

PA

Ge

KA KEP

KA

Sabat, SN

(SEKARANG
menit

NU

RN

KU mam
ABE

pertama

Miom

tariefnja dihitoeng tiap2 menit

POST @ TELEGRAAF e

sekali

f6.-1/3 dari tarief diatas

TJEPAT
JANG

dalam perhoeboengan antara tanah DJAWA,
SOEMATRA
TIMOER dan MAKASSAR, sekarang ini

BESAR
tembok,

RADIO

DOENIA

Persediaan besar seperti:
Tempat rokok perak, begitoe

TELEFOON

PERHOEBOENGAN

Cyma dan lain-lain merk kaloswaran
Europa semoea bikinan ZWITSERLAND.

| TARIEF?

«

Persediaan besar seperti:
Harlodjie
tangan,
narlodji
kantong
dan rant€ harlodji dari mas, perak
atau
Ghroomnikkel, merk Election,

PERSEDIAAN
Lotjeng

ka-

Na

Semoeanja dari mas 22
raat dan 14 karaat

X

Soesoek-cond€ mas, semoea dengan pakai berlian paling baik.
Gelang Oeler

J2p2D

8.

biasa seperti:

urpog zl redures

MI Pe GP

crediet sampai 12 boelan

Persediain

jeolgd

Djoeal crediet sampai 12 boelan

Djoeal

TN :

,SHOW BOAT:

TELEFOON

-

pmmatamna.

antjoerkan djoega.
Sesoedahnja meroesak itoe sekolahan
dan dapat mengobrak-abrik isinja,
maka ja lantas keloear lagi menoedjoe

ma'moer

Djadi

kabar dari fihak jg
mendengartanah?
Kita dipertjaja
Idapat
tegalan jg le-

NG

9:

takpja

di dekat pa ntai laoet

'Idahoeloe

terhitoeng tanah

dibale

selatan

(dalam regentschap Poerworedjo, jang
tjengkar

(schaarsch), sekarang ini djadi tanah

ma'moer (loh) sebab masing2 telah
dapat air (biar sedikit) jaitoe dengan

(pertolongan

watertredmolen

sehingga mendapatkan loeka jang hebat
dibagian

(gilingan

Oentoek

Jair)jg dapat menaikkan air dari leiding
leiding Irrigatie.

|

desa jang berhadapan dengan|

itoe sekolahan, kebetoelan sekali bahwa
pada waktoe itoe terdapat ada orang
jang djaga. Maka zcnder pardon lagi,
teroes orang jang djaga itoe dipoekoel,
kepalanja.

mendapatkan

pertolongan

Koi
& 1

dibilangan R.R. Koeningan, jg mana
toean tsb. ta" loepoet dari hoekoeman
Abdoelkadir
galoeh,

dan

Amsor

masing2 dari

desa Palimanan dan Radjaterdakwa

telah

sebagai

Aanae GP PI

bilangan

2

boei 1!/, tahoen lamanja.
Begitoelah oleh karena orang nama
hand-

langernja toean G., katanja Toean
itoe akan djadi Ratoe Adil. Oleh ka
rena toean itoe djadi djoeragan bako
maka disitoe lantas terkenal namanja

toean

bako,

Bako

jang itoe katanja toean

keroepan

Sultan

Kanoman

nja itoe djoealan bako sebagai
sadja.

inna

mn

nja itoe handlangernja toean Groeneveld, jang pada tahoen belakangan
ini telah membikin riboetnja politie

ha

kedok

Be

sanam

'penjakitnja itoe dianggap berbahaja,
peela bagi ketenteraman
ndjoengi tempat2 teroetama
cemoem.
:
t |karangannja, Gombong dan sekitarnja
Tetapi dengan sangat terkedjoetnja,
“dalam minggoe ini, berhoeboeng de-|
sebab pada malam hari terseboet men
Iugan tiada adanja hoedjan, atap roe- dadak orang jang gila tadi dapat ter
rdiri ditepinja djalan lepas dari ikatannja (belokan). Orang
— Iprovincie
tar
Keboemen dengan itoe teroes keloear dari roemah, matombong banjak jg tertoetoep dengan soek diroemah sekolahan jang ta' ber
deb oe (bledoek), karena kalau ada djaoehkan sama itoe tempat, jalah dengin
atu djalan itoe dilaloei kenda
djalan meroesak pintoe. Lemari
An
Di
rrachtautos deboenja ngan
jg didalam itoe sekolahan diroesakkan
dan djatoeh di (dibongkar), beberapa batoe toelis dipe
“Jatapoe roberhamboeran
emah2.
tjahkan dan papav toelisnja poen di

3

2

-

Maka
diantaranja lantas
banjak
orang-orang desa jang datang disitoe,
karena toean itoe katanja soeka kasih

pertolongan kepada orang2 jang men

dapat kesoesahan.
Maka setelah beberapa saksi diperik
sa, teroetama toean Groeneveld, jang
semoea,

itoe

keterangannja

sama

ber-

dengan segera, disitoelah politie desa tentangan, sedang toean Groeneveld
lantas memoekoel kentongan, maks ta' tidak merasa sama sekali mempoenjai
antara lama lagi datanglah beberapa perboeatan jang sedemikian itoe. Toean
orang, tetapi mereka itoe ta" dapat litoe hanja mengakoe memang betoel
menangkapnja. Maka disitoelah toean sering toeloeng sama orang dan kasih

—0—

Klinieken Boedi Rahajoe

m gelap dalam re-| Kita mendengar kabar jang per
woredjo, tetapi Kana 'koempoelan Boedi Rahajoe di Mage- A. W. Gegesik laloe telefoon ke Che- makan, tetapi tidak bilang bahwa
elap itoe
an beloem Ga|lang sekarang ini kelihatan madjoe, ribon, perloe goenggpninta perbantoe- dikemoedian bari akan djadi Ratoe-

5 orang datang.
Pada waktoe itoe djoega, si penga
moek lantas diborgol (diranteJ, dibawa

|f3000.— Menoeroet keterangan orang2 (jang begitoe heibat,

,, soepaja dalam
am

jelakaan boeat|bangsa Arab

jang berhoeboengan de

Pilihan Koewoe didesa Bantardjati kidoel
Masih dalam pembi:
tiaraan ramai.

ngan adanja sekolah itoe sama minta
|keterangan kepada Voorzitternja pen
dirian itoe, jaitoe

t, Sajid

TE

gewestelyke

tentoon

oerworedjo.—

Pada masa ini didesa Bantardjati
bilangan district Djatitoedjoeh masoek
nan roemah.
Kaboepaten Madjalengka, resident Che
Kalau orang soeka mengoendjoengi ribon, sedang ramai membitjarakan
kota Magelang tentoelah laloe dapat hal pilihan Koewoe didesa .tsb jang
melihat satoe keada'an jg berbeda'an telah laloe. berhoeboeng dengan ke
dengan beberapa boelan jang laloe, ja djadian itoe membawa kegandjilan, jg
itoe atap-atap-roemah sama dibikin pantas sekali fihak jg wadjib ambil
Ipoetih dengan kapoer. Ini peratoeran perhatian.
Peratoeran

lang pada beberapa
banjak jang terdjoeal,
a ratanja pembeli pem
oekannja orang2 didalam
doe.— Kain kain tenoejakan bikinan
dalam
:

Zagaf.

aa

hal pemboikan

pembiki-

Hana

memadjoekan appelnja.
IPA

BERITA
Penolong

SERPONG

-

kematian

Dengan adjakan jang keloear dari
keloe-loesan dan kemoerahan hati T.

Hadji

Doerachim

(asal

dari Tang-

gerang),
djoega berhoeboeng dengan
penoeh kepertjajaan
hati isi kampoeng kepadanja, di Serpong ada lagi
terdiri seboeah perkoempoelan ,,Penolong kematian“ jang ta' koerang dari
95 orang pengikoetnja (dari satoe roe
mah
seorang).
Jang masing2 orang

diadakan oleh afdeeling woningverbe
Pada hari Kemis tg 10 boelan Sep- jang ikoet perkoempoelan itoe diwadjib
tering dari pestbestrijding, jaitoe de-| tember, berhoeboeng dengan didesa tsb kan memberikan wangnja sebanjak
Peratoeran jang kentjang
ngan maksoed soepaja roemah2 itoel Koewoenja lowong, disitoe lantas dia 15 senbosat entree, dan 5 sen bilaada
tiada ditinggali tikoes,
3 -Idakan pilihan, jg djadi candidaat ada seorang toea mati atau 2'/, sen bila
. Dari pehak jang berhoeboengan, kita

Dapat

pada
tempat - itoe telah berdiri
'roemah jg disediakan boeat keperloean

hadijah

f 100.—

Menoeroet berita jang kita dari soem

ber jang boleh dipertjaja, berhoeboeng
dengan

keadaannja

postkantoor

disini

pada kira kira boelan Juli dan Augustus
Jtl., terdapat penggelapan oeang, maka
oleh Chef dari itoe kantoor memberi
ra'jat Indonesia insjaf akan faedahnja tahoekan kepada siapa jang dapatkan
keterangan, akan diberi hadijah | bemembatja soerat kabar bangsanja. | looning) dengan oeang f 100.—
Jan djika keinsjafan itoe soedah men
Siapakah

dalam, haroes dicultiveer, ditinggikan

Inoelislah

memenoehi

Abonne jang insjaf me|

dalam

kasboeknja

tiap2|

|

Fe

rasa kewadjiban
“ Isoerat kabar.

blandja oentoeng ??

jang

nantinja akan

Ketjoerian

$

“ Akan tetapi menoerset kebiasaan
dan jang svedah2 kedjadian, meski-

dapat

besar

lihan itoe dibatalkan

sendiri, jang

awak

memang

ha

roes diakoei masih beloem sempoerna,

wadjiblah kita moela2 berfikiran (uitgaan

van

gedachte:

de

,Saja

menjo

Ikong peroesahaan kebangsaan. Ketjil
tetapi berarti:
sokongan saja, akan
e
|
djoega.“

“ Djika

semoea

pendoedoek Indonesia

waktoe

sahadja persoerat ka

berfikiran

sedikit

demikian, jakinlah: dalam

baran Indonesia dapat berdjedjer tegak

”|dengan persoerat kabaran bangsa2lain.

n siapa jang bangga girang ? Kita

'pendoedoek Indonesia semoeanja.!!
|

Djadi njata disini, bahwa doea2nja,

soerat kabar dan publiek Indonesia

haroeslah ,berpublic spirit“. Koran ha
roes mendjalankan kewadjibannja se

njalbagai
dol dang

publiek

orgaan jang sedjati, se

pendoedoek

Indonesia

berkewa

djiban memberi tenaga setjoekoepnja

lakan orgaan

itoe.

Djika tidak, maksoed mati

ia| djalan dan Indonesia Hngaa
“memikirkan nasibnja!!!

....

atau

dilakoekan

seorang

diwaktoe

mendapat

kesoesa

han kematian !
pilihan lagi.
| Kita dapat ambil pertjontoan pada
Anak tjilik dojan bako
waktoe
kira kira tahoen jl, didesa
Banjak sekali -kedjadian2 jg pemba
Pasirripis pilihan koewoe sampai doea
kali, meskipoen orang nama Romet tja telah dapatkan dari s.k. ini soeng
dan Soelka, dan orang

nama

Kardji

Indonesia“ Lebih tipis ,public adalin ditaksir harga f 8,50 30 tubcu
“Ispiritnja“ djika ia dengan leedver 'aspirin ditaksir harga f 16,80 dan sa
maak menjaksikan adjal (stuiptrek toe koffer dari koelit seharga f 3,50
kingen) sesoeatoe soerat kabar bangsa 'djadi semoea totaal ada f 506,60.
| Keroean sadja setelah politie dapat
,
nja.
rapportan hal ini, toeroet sadja menje
ka
soerat
anan
berlangg
“Batam kita
bar

moesim

ini.

Moedah - moedahan perkoempoelan
orang itoe mendapat soeara ter
banjak, tetapi kalau orang itoe terda itoe akan langsoeng hidoepnja dan
sedjoedjoer - djoedjoernja ,
pat ta" mempoenjai apa apa (tidak djoedjoer,
mampoe), tidak poenja borg, lantas pi agar dengan pasti bisa menolong se-

£ Isoeka membajarnja. Menoenggak ber Oeang contant f 260—, 300 st. tubeu desa Djatisoera, oleh karena memang
"Jarti sebetoelnja ,memperdjelek ke 'cardan ditaksir harga f 217, 80 tubeu keadaannja orang orang itoe ta'mam

setasladaan

tigerat sekarang

poen

:

“Iboelan atau tiap2 kwartaal oeang ko “Beloem lama ini telah ,terdjadi di
Iran sebagai vaste uitgave, seperti uit tokonja S.T.S, kemasoekan pentjoeri,
Igave boeat beras. Beras dan ikannja jang masoeknja dengan memandjat.
oentoek djasmaninja dan soerat kabar Keroean sadja berlakoenja itoe pen
tjoerian pada waktoe tengah malam,
» | oentoek rochaninja.
$
Koerang public spirit seseorang, dji maka disitoe sipendjahat dapat meng
Ika ia soeka membatja akan tetapi ta' gondo! roepa2 barang seperti berikoet,

nja: lebih-lebih dalam

OK

Yombong sama ditangkap dan dr|

yrasoekkan dalam roemah Asib, karena |

bm nkk?
“EP sana mma

towinangoen, Keboemen, Karanganjar

ANA

DARI CHERIBON DAN SEKITAR-

seorang
anak mati, jaitoe kepada
pengoeroes perkoempoelan itoe.
Bila didalam seboeah roemah dari
nama Soerja mendapat soeara 126—,
orang nama Kasim bekas Koewoe, jg jang masoek perk: itoe mendapat ke
pada masa ini ia mendjabat sebagai matian seorang toea, akan diterimanja
Raksaboemi,
candidaat
orang nama dari perk: tadi sebanjak f 6,— atau
Himed dapat 7 soeara, orang nama f 2,— bila kematian seorang anak di
bawah 6 tahoen dan f 4,— bila seo
“Toma hanja mendapat 2 soeara.
Karoean sadja menilik dengan terda- rang anak dibawah 10 tahoen.
Betoel wang terseboet ta'berapa ba
patnja
soeara2 itoe, tentoe
' sadjalah
orang nama Sarima jg dapatnja soeara njaknja tetapi bagi seseorang jang koe
itoe paling banjak, jalah itoe jg akan rang mampoeh lagi mendapat kema
tian tentoe besar sekali tolong bagi
djadi.
5 orang. Diantaranja ialah orang nama
Sariman, ia dapat soeara 136. Orang

Be

e-

—

goeh2 mengherankan hati manoesia,
oemp : anak kambing kaja orang, dari
Tanggerang. Telor ajam menetas anak
garam..... dll,
harimau dari negeri

poe dan ta'berada dengan itoe orang
Sekarang di Serpong lagi ada seo
nama Sarima, maka hal itoe pilihan
lantas dibatalkan, alias dilakoekan pi rang anak nama Sarip baroe beroemoer
satoe setengah th. (anak dari Doellah
lihan lagi.
Pada waktoe Sarima sebeloemnja tinggal dikamp. Tjandeutreung),maka
terdjadi pilihan itoe, ia socdah memberi nan sehari2nja ada lebihnja dari matetapi
keterangan,
mentjari
lidiki dan
tahoekan kepada orang2 dengan soe- (kanan kebanjakan anak-ana kefjil.
Lain dari pada makan makanan
sampai sekarang katanja beloem da rat ada tanda tangannja, bahwa kalau
3
biasa dan menct€, anak tsb.
ia bisa djadi Koewoe orang orang jg jang
pat baoenja itoe hal.
mestinja bajar pantjen 40 kati, ia soeka sekali makan ,tembakau", lebih2
Orang gila di Kalideres ngamoek
sanggoep mengoerangkan
djadi 25 makan bako isi sigaret: lakoenja seper
ti orang jang makan teboe, hanja se
kati,
selamanja
ia
djadi
Koewoe.
Membawa
korban djipah tembakaunja teroes ditelan. Bila
Dan
roepa2
hal
lagi
jg
moengil,
ma
wa melajang.|
2
ia
tidak memakan tembakau dalam
Pada hari malam Djoem'at kemaren lah katanja ia poen soedah berani
tempo
2 at 3 djam tentoe teroes me'membikin
keroehnja
berikan
-padjak.
ini, kira kira antara djam 12 malam,
ngetoek
dan banjak mengeloearkan
|
Hal
kedjadian
ini,
roepanja
pendoe
pendoedoek di desa tsb sama merasa
loedah
(ngatjah)
doek
disitoe
djoega
tidak
akan
tinggal
terkedjoet, kami terpaksa lantas baGerak badannja amat tangkas, kea
ngoen dari tidoernja, berhoeboeng de diam sadja, tetapi selaloe memperhati daan
toeboehnja ada sehat, bahkan
kan
hal
itoe,
tandanja
soedah
memadjoe
dengan disitoe terdengar soearanja
lebih
sehat dari temannja.
kan
rekest
keapada
jang
wadjib,
agar
kentongan jang diboenjikan begitoe
Dimana lagi kedapatan anak .. ,
|keras, karena disitoe terdapat seorang 'soepaja pilihan itoe dapat dioelangi
seroepa itoe ?
bekas Veldpolitie mengamoek, memoe lagi atau dibatalkan.
Tetapi
sajang,
bahwa
sampai
pada
koel orang djaga dibaledesa sehingga
djoega
Roepanja orang agak lakoe
loeka parah dibagaian kepalanja se- masa ini masih beloem ada kabarnja
Baroe2 ini banjak berpoeloeh kadang doedoeknja perkara seperti beri- lagi.—
koet:

“ Menoeroet

2

|

katanja dari orang jang

bersangkoetan, (telah sementara lama- |
Ia,
ora terseboet terserang oleh pe-|
ditengah
| H4,

Poetoesan

belok (kakinja dipalangi kajoe dan di dangan
karena

di

roeng orang

dari Tjitjangkal en Djang-

lapa jang dikirim oleh pedagang Ser
Madjalengka
pong dari halte $.5. Tjisaoek ke Ta
Handlangernja Groene: nahabang. Moedah2an madjoe djoega
veld masing-masing di perdagangan itoe |
hoekoem 6 boelan
Banjak toeroen hoedjan
persi

koerang beres otaknja. Kira kira |
berloetoet njakit koe
5 harwesbalaamnja terdjadi pengamoe |.
kan itoe, orang jang gila tadi telah di . Pada
ikat ditanah) oleh familienja,

Landraad

ag

minta minta keban
«| waroeng di district2 Peremboen, Koe-

—
09

da

bahasa orang2 jg
mendengar kabar, jakan
terdapat di

NAN da

:

1

9 —

»

—

hari Saptoe tg. 10 i.b.,
Landzaad Madjalengka telah

bersidang, oentoek memeriksa perkara

Soedah seminggoe ini hoedjan.

Len Snap

m

ma

di

sekarang ini beloem djadi,
selesainja masih
sedangkan
hingga
bangsa Europa,
telah faham boe- haroes mengeloearkan onkost kira-kira

Sg BAN EL UNA

akan mendapat ma| hingga

Wee

kira-kira
f 9000.—

begrooting

in

menggoenakan

Disitoelah toean Voorzitter Landraad
lantas memberi tahoekan kepada kekeroemah
sakit Kosambi, sedang
si doea terdakwa, berhoeboeag dengan
korban baroe sadja sampai ditengah- itoe melanggar dari wet negeri, maka
tengah perdjalanan soedah menoetoep Abdoelkadir dan Amsor laloe didjatoe
matanja boeat jang penghabisan, bisa hi hoekoeman masing masing 6 boelan.
Kedoea pesakitan disitoe lantas sadjadi disebabkan dari loeka loekanja

Ba

kabar, jang fabriek gelang (Almanschool). jang

lantas

NN

sekolah Arab di kota Ma-

kembali, maka penontonpoen
berdesak desakan.

WE

Roemah sekolah Arab Magelang

kepoe-

Adil dan akan ada peperangan dalam
tempo 3 boelan lagi.
ribon, orang jang mengamoek tadi soe | Oleh karena itoe, disitoe laloe diladah
dapat
ditangkap
oleh
orang koekan persidangan tertoetoep (raadbanjak jang djoega menggoenakan se- kamer). Dalam tempo kira kira 10 me
dikit akalan, maka ta' antara lama nit, pintoe persidangan lantas terboeka

perbantoean veldpolitie dari Cheribon

| Roemauh

Koetoardjo

Akah |
tetapi sebeloem
itoe datang dari Che

pain

.

politie.

nja perbantoean

me Nak

lainnja.—

annja

$ IN

ini |jaitoe telah mendirikan beberapa kliniek di desa2, oepamanja di Karang
, wates dan lain2: dahoeloenja kliek2 ini ditoempangkan di roemah2
'kepala desa atau
poenggawa desa

15 tandanja baharoe

ba-

njak toeroen, banjak sekali koeli2 gari

“

“
Pa

aa

a PANEN
nenen Pan

An

aan Pemeran

Nee

Naa PEAMAN MEME

|d
an dikabarkan
(dengan teroes terang kita katakdisini

PA MMEM rmameR

MR

sering kali

ancaman

datang

di

Griffier

menjeberang dari Malaka
seorang Tionghoa totok,—
- salah satoe daripada kepalanja

Imendatangi kesoekaran dan pertjeraian. | Sum atra,

Oo

k sama, karena

Sesoeng- lada hal-hal jangm

la.

goeng kepada djoero
ari kita | menjing
dari kota |
Kita katakan disi

a nantinja, | hoe ' Bogor dan :

ng.| Pembatja kita tentoe masih ingat
ta |djoega, bahwa gerakan Pari ini diba
'Ingoenkan oleh Komoenis Tan Malajang kabarnja sering kelihatan di

ed

woet,

Telah diangkat mendjadi AdjunctGriffier pada Landraad landraad di
Makasser c.a. (Celebes dan daerah
takloeknja), Moedan sekarang ambtenaar diperbantoekan pada Voorzitter
Landraad2 Sibolga c.a. (Tapanoeli).
Diangkat mendjadi Criffier Landraad
| di Kediri (Djawa-Timoer) K. Kain,

gerakan Partai Republiek Indonesia.

.

mendatangi

egeri |ngi, achirnja

kita|rang mereka itoe hidoep
sebab roekoen, mempoenjait
mas
ja,Kita datangi masing. Tetapi sifat manoesia tinggal

nila,

Landraad

:

sekarang Grieffier Landraad landraad
| Apakah itoe orang Pari akan segera (di
Salatiga c.a. (Djawa-Tengah).
dimadjoekan
di
moeka
pengadilan,
idak lain orang |sifat manoesia. Meskipoen mereka akan |:
— 0 —
: ilihan, (berkatn, djika kita kalah tidak akan atau teroes akan diberangkatkan ke Koeboeran Raden Saleh Sjarif Basgi kita se- mengandoeng amarah atau bentji, te-| Boven Digoel, kita masih beloem da
taman di Bogor
pat kabar jang pasti.
'tapi sebetoelnja itoe hanja pembitja
ita menerima | raan sudja jang kelocar dari moeloet)
Akan diperbaiki.
bahwa pilihan |: sadja, tidak lain. Siapa tahoe jang di| “ BERITA
DARI SOERABAJA
Mendengar kabar, bahwa Parinenzorg akan di gajamkan didalam hati, itoe kita ti)
dra tjabang Bogor, mempoenjai mak
Pemboenoehan gelap
tidak tahoe, tentoe hanja jang berkesoed akan mendirikan seboeah Comitt
Ipentingan sendiri tahoe.
Tadi pagi (Rebo jl.) di Tambaksari oentoek memperbaiki koeboeran Toean
Sepintas laloe djoega kita tahoe. telah terdjadi. satoe pemboenoehan Raden Saleh Sjarif Basta— |Maka

ra

na kita tidak

partij,

bersangkoetan

. dengan kedoea itoe. Hanja oedjaran kita

oedjoean kepada ra'jat

1 mengalami ten

gsoengkan dikota

ek pilihan dari gemeen-

ta hendaklah dipakai

oleh karena

itoe boeat menda- atas dirinja

seorang isteri

pegawai

'keroekoenan diantara pendoedoek negeri dengan setjara mengherankan.

'uitenzorg, djanganlah pada wak
Bermoela, waktoe isteri itoe ditingtoe ini mengadakan verkiezingsstrijd | galkan oleh soeaminja, dalam keadaan
jang nantinja ada akibatnja.
biasa dan tidak datang soeatoe hal jg
Pers mengetahoei ini, maka oleh meragoekan hati. Beberapa saat kemoe
karena itoe kita signaleer, Masakah dian, ada datang seorang pemoeda lakita datang kesana, djika tidak adaj ki-laki jg tidak bekerdja, datang mejang penting. Masakah kita ikoet ber nemoei isteri pegawaiitoe.
kbitjara dan menanjakan kepada mereka
Menoeroet
keterangan
baboenja,
itoe, djika tidak ada jang penting.
Kita tahoe semoednja. Dari sebab

waktoe

ia hendak

pergi ke

pasar

seba

gai pekerdjaannja tiap tiap bari, itoe

itoe, djangan datang goentoer itoe isteri masih dalam keadaan baik. Te
jang tidak diharapi didalam masjarakat tapi setelah baboe itoe datang dari

da pemilihan ! Indonesia, didalam persatoean bangsa
itoe mema | Gan toedjoean, boeat menoedjoe ke

j-a.d. tentoelah kedoea perk.
boeat mentjahari orang2nja arah
kai ongks

pasar,

mendadak

toeannja

telah

diketahoei

mati

bahwa

terboenoeh.

Ada

jang diharapi, hendaklah kita doega doegaan, bahwa jang melakoe
memberi
pajoeng boeat mendjagai itoe. kan pemboenoehan ini pemoeda jang
tau
jg
tentoe
akan
me
|
jg disetoedjoei
Bolehkah
kita memberi nasehat boeat menamoe tadi, tetapi orang lain masih
milihi djago itoee.
Ongkos terlaloe banjak dan penge- mendjaoeli akibat jang akan datang? beloem kenal, siapakah adanja pemoe
Pada hakekatnja kita setoedjoe se da itoe.
loearan ongkos itoe sebetoelnja boleh
diberi kepada armepzorg atau kesalah kali diadakan verkiezingsstrijd boeat
Ada sangkaan poela, bahwa isteri itoe
. jg berdasar sociaal jg perloe mereboet koersi di Gemeente Bogor. telah memboenoeh diri. Hal ini masih
lain mengadjar ra'jat kita djadi oesoetan poelisi.
| Tidak
ang itoe.
NN
bc
dan
Djanganlah memboeang oeang de- soepaja sekarang tahoe apa artinja
Beberapa cursussen PaEsa
“ngan pertjoema sahadja. Boeat apa pemilihan.
rindra.
Bagi Bogor hendaklah diketjoeali
ingatlah, bahw
zaman sekarang zaman
Dalam seboeah soerat kabar di Solo
penghematan, zaman kekeerangan, kan. Tentoe pendoedoeknja djoega me ada dikeloearkan kritiek terhadap Pa
maka oleh
karena itoe, lebih baik oe- ngetahoei, meskipoen poera2 tidak tah rindra, mengapa tidak mengadakan
| hoe, pada peribahasa kata. Tahoe de-

terdapatitoe diserahkan kepada

ang jg

salah
dengan

ngan sebetoelnja.
olongan
jg
dapat
memakai
|
“Ra'jat Bogor berlainan
moedah oeang itoe.
5

. Bagaimana tjaranja oentoek mentja-

Kg

seperti di
Djakarta. Pergaoelan hidoep terlaloe
rapat, ma'loemkanlah kota jang tidak
sebesar seperti Djakarta.
Nasehat kita. Djika ada

ari|dari salah satoe

vesia, bahwa permoesoehan

nganlah

lowongan

perkoempoelan

diadakan

itoe

pilihan,

dja-

beri-

koersoes tentang “devaluatie“

man, jang termasjhoer kepandaiannja
tentang menggambar. Beliau adalah
ketoeroenan Regent di Semarang, di
lahirkan

kira-kira

dalam

tahoen 1814,

mininggal. dalam sahoen 1880 djena
zahnja dikoeboerkan di Bogor.
Kabar belakangan bahwa Bestuur
Parindra tjabang Bogor, sedang minta

idzin lebih

doeloe

(achli-warisnja)

kepada

t. Raden

familienja

Saleh

terse

Bahkan memberi ke-

disana.

'oentoengan jang diharapi, achirnja
—

—

main di

afd. ,, Pertoekangan"

kirakan akan main di Gedong Nasional.

ter- loear negeri. Systeem dari
pa kabarnja meniroe tjara Moskow, ialah
mbil
penga
anggoe: apalagi koeli
banjak

sama

“sir dan batoe dari Sadave,

'kali . . . poetoes, disebabkan..,

se-| dengan aksi terpisah dari lain-lain
ban tempat. Orang2 jang melakoekan pe

kerdjaan

ini “hanja

dengan
karena

“.Kasibgu ...!
Dianiaja....?

kan bantoean dari

10-36 dibetoelan

lini

masing-masing

Soerabaja,

pengoesoetan

agak

soekar.

boektinja.
memerloe

karena

dan penangkapan
Dari

pihak

PD:

bantoeannja
Kebajoran — 'Soerabaja segera dipintai
Eybergen
toean
mengirimkan
dengan
kedapatan dari
mempoenjai banjak pe

telah

—

oerangmenggoe,
as rail kereta api seorang-orang jang jang soedah
setengah mati, roepanja ngalaman tentang ini.
sdah pingsan

O

Anggauta

gor

Parindra

dilarang

Bo-

menoelis

BArTOerAa

goreng, biasanja naik kereta api dari apa jg termaspek golongan 5
.Pieritgmenggoo sampai di Tjisaoek 'djar.
"Mereka ini bisa djadi akan kena
| (Biasanja pedagang2 katjang goreng
, membikin aksi terlarang”
pendakwaan
|
—
| itoe orang dari kamp: Kotjeak
aksi dari gerakan
— Soeradita—

politie jang men-

—.. Moedah-moedahan
tkan

orang itoe mengoeroeskan

| dengan Semestinja !!

sebagai kaoem. komoenis.

aan

: 2 | Partai Republiek Indonesia, :
Ta

z3

sngada kan

PI D.

Soerabaja

dalam

3

» dan

aah Kaberipa
Hg

ey

Blitar.

tangan

akan jang
raman

—O

—

Mr, Saubari

Masoek anggota Redactie minggoean Pa
Toean

sar

Mr.

Baptoes

Saubari

meoelai

nangkapan.
Bisa diwartakan

koetoe

(ngan

ini

£

djoega bahwa

berhoeboengan

seboeah

organisatie

se-

rapat de

heeds, jg sedang dibikin di Amerika,
jaitoe masin terbang laagdekkerdengan
doea motor, jg pakai pekakas boeat
'mendarat jang bisa ditarik masoek,

sementara

djoemblah

penoempang jg

bisa diangkoet ada 10 penoempang,
dan ketjepatannja ada 300 K.M. da.

lam satoe djam.

Technici dari K.L.M. di dalam boelan November akan periksa kwaliteit
nja itoe pesawat terbang Superlockheeds di Amerika di waktoe dilakoe
kan pertjobaan2 terbang jang pertama,

setelah

mana

bisa

djadi akan dibeli.

Lijn Soerabaja — Manila bisa djadi
akan ambil djalan via jTarakan dan
Ho-llo.

:
—
(9 ——.

Manoesia

raksasa

besar

didoenia

Dari Alton (Amerika)
pada ,United Press"
rikoet :

dikabarkan
sebagai be

belah oetara.
Itoe hari djoega majatnja dibawa
ke Bogor dan dikoeboer setelah diperiksa oleh thabib.
|
—

0 —

Gemeenteraad

Bogor

Amsterdam dd. 12 Oct:
Rendorp didalam satoe pembitjara
an dengan orang pers ada bilang,

ka

Serikat

boeat

berikan perkenan

pada Knilm akin adakan lija ke Ma

Orang raksasa ini ada
seorang pe
moeda jang berkatja mata, oemoernja

barpe delapan

belas

tahoen,

hamanja Robert Wodlow jg sekarang
tingginja ada 2,53 M dan beratnja 425
pond, sedang ia masih djoega akan ber
tambah besar lagi.
s
Ia doedoek dalam satoe koersi raksasa

jang

,speciaal” boeat ia. Koersi mana

sandarannja

sadja

tingginja

1.80 M.

Robert mengizinkan diinterview oleh
seorang wakil dari

,United

Press".

Menoeroet keterangannja raksasa itoe,
moelai dari beroemoer18 tahoen percies,

jaitoe moelai 22 Februari jang laloe ia
telah bertambah tinggi lagi 2'/2 c.M. dan
timbangan badannja 35 pond bertambah

berat. Djoega pemoeda itoe menerang
kan, kalau ia berkoempoel dengan
orang

banjak,

senantiasa

ia

merasa

maloe dan tidak tahan ia selaloe dipan
dang
nja

orang

ramai

dengan mata besar.

Ia paling soeka bernang dan ajahseorang ingenieur jg pintar dan

mempoenjai

potongan badan normaal

menetapkan, jang Robert ada satoe toe
kang bernang jg baik meskiia poenja

badan begitoe besar.

Robert sendiri tidak begitoe perdoe
li jang ia ada seorang manoesia paling

besar

didoenia.

ini, keradjinannja di

toedjoekan pada peladjaran
Ingin djadi advovaat.

karena

ia

—
9 —

Berita Telegraaf
ada dapat kesempatan boeat adakan
dienst-dienst Philippijaen—Indonesia
Moelai tg. 19 Oct. jd.
ini post
kalau mereka ada poenja ingatan akan penerimaan kawat dari B.B. di Kokeberboeat demikian, tapi sampai sebe naoe (Nieuw-Guinea)| diboeka boeat

sar Saptoe di Bogor. :
Pasar Saptoe adalah satoe satoenja

oleh tenaga fndonesier di Bogor dengan

nama

,Badan Penjoeloeh” jang berda-

sar kepada K Pendidikan Perekonomian.

Angka

berikan

perkenan.

Pembitjarahan jang dilakoekan oleh

sampai

djam 11,30,

dan djam 4,30 sam

pai djam 5 sore, ketjoeali hari Minggoe

t. Nieuwenhuis (dari Knilm) dengan
dan hari raja oemoem.
@uezon jang ada beringatan baik ter
hadap pada Nederland tidak bisa di Perhoebo2ngan kawat dengan Calcutta
sangkal poela akan bisa membikin ini kini soedah berlakoe sebagai biasa.

soeal terlebih tjepat dapat poetoesannja.
Kalau soedah didapatkan perkenan,

dengan

minggoe

lekas

sekali,

diadakan

dienst

satoe

jang ada perhoeboe-

Hulptelegraafkantoor di Kalabahi
moelai tg. 18 Oct. ini akan ditoetcep
boeat sementara.

ini

minggoe telah tertjantoem namanja se
bagai pembantoe dari minggoean P a-

#'hal menolong penangkapan ini, roepa
nja telah mendapat hasil sebagai jg. soerat berkala minggoean jg diterbitkan:

di diinginkan, dan beberapa boekoe2 dan
'soerat2 telah diangkoet bersama sama
g dengan kabaran pe- oentoek didjadikan boekti boekti.
ng politiek di dairah| | 15 orang tangkapan itoe sekarang
dent kita , Pena“ me| berada dalam tahanan, dan sekarang
'poen soedah dimoelai memeriksa satoe
bih djaoeh begini:
resu yan politie Soera | 'per satoe. Memang beberapa saat sebe
elah ditahan 15 orang| loemnja, orang didaerah Kediri telah
iek jang telah dikabar| banjak mendengar bahwa disana ada
Pari dilakoekan aksi tersemboenji dan di
m jer dalam gerakan
ubliek Indonesia) di dai- sebarkan cel cel.jg tersendiri, sehing
dibilangan Ngan- ga soekar sekali akan melakoekan pe

| dairah Dhaha.

aksi

Pekerdjaan

perha

merentah di Manila jang berhak boeat djam 9 sampai djam 11 pagi, djam il

|

Djika hendak menoelis djoega hajang telah roes dan setahoenja Bestuur Parindra.
Pari ini terj Baik sekali kepada anggauta jang

atau mengadakan
disemboenjikan.
toedjoeannja
jang
Akan boleh djadi sekali mereka ini
ke Boven Digoel
diasingkan
akan

ada berikan

orang

tian pada pesawat pesawat Superlock-

dalam koran.
Didengar chabar, salah satoe poetoe gitoe djaoeh
tentang ini masih be
san jang terpenting dalam kalangan jloem didapatkan kenjataan apa-apa, oemoem. Hoeroef isjarat ialah Y H Z.
Parindra tjabang Bogor,
adalah m ePengiriman radiografis dilakoekan
Attorney General Amerika Serekat
larang keras kepada anggautanja ada lakoekan peperiksahan, apa pe- dari Ambon.
menoelis dalam koran jang mengenai merentah di Washington ataukah pe
Kantor terssboet diboeka tiap hari
nama dan oeroesan perkoempoelan

mereka
lan ja | Kebanjakan
| orang itoe telah diserang dan diania
gerakan
dalam
tjampoer
oleh begal!? Sepandjang tjeritera
g2 jang sering melihat, si boeroek liri dari pemoeda2 jang bekerdja beloem mendapat tahoe ini poetoesan
bebe akan memperhatikan,
| nasib itoe seorang pedagang katjang dengan tangan dan ada djoega
jg terpela

Kedemangan—cor :).

Fokker tidak tjoe-

koep tjepat,
Sekarang

nilla, atas dasar balas membalas. hal
mana berarti, bahwa orang Amerikaan

——

Discipline

doea orang sadja, sehingga
'itoe soesah sekali akan menj

tjari saksi2 boeat oendjoek
Sebabnja bestuur Kediri

erkata, bahwa pada dirasa

baroe sadja orang habiskan kesepangan
hatinja selama jaarmarkt.

sin mesin terbang

Paling

Tetapi oleh karena masih perloe mem bahwa ia dapat dengar Commissi Oedan penerima oepah dari onderneming orang jang mana telah ditangkap ada bereskan pekerdjaan dan dikira perha roesan Penerbangan Amerika telah
dengan tian masih tipis berhoeboeng dengan kasih advies pada pemerintah Ameri
| didaerah distr. Tanggerang sebelah se 'melakoekan perhoeboengangerakan
ini,|
“latan jang pekerdjaannja

dilakoekan pengangkoetan sedikit sadja penoempang2, kebanjakan tidak
ada mengoentoengkan, sementara me-

Amerika, itoe negeri jg soedah me
metjahkan pelbagai record, waktoe ini
mandi-mandi didanau Tjiletoeh Tjigombong
hari minggoe jang laioe, bisa banggakan lagi adanja seorang
kemaren Selasa inajatnja soedah di- manoesiajang boekan sadja ,paling besar“ dizaman ini, tapi djoega
ketemoekan dipinggir danau itoe sedari doeloe,

sebagai

sampai sekarang beloem main lagi. Di

Rendorp ada kasih tahoe djoega,
bahwa mesin mesin terbang Douglas:
boeat lija Knilm, dengan mana sering

0 —

Didapat.
Jang tenggelam disitoe
Tjiletoeh Tjigombong.
Lebih djaoeh dicbabarkan, Joesoef
anak moeda jang tenggelam diwaktoe

jang dikerdjakan djoega oleh lain lain
Pemilihan
oemoem
perkoempoelan.
Berhoeboeng dengan hendak mentjari
Kritiek inisesoenggoehnja tidak ber ganti anggota GemeenteraadBuitenzorg
lakoe bagi tjabang Soerabaja, karena t.R.K. Soemadilaga, jg fpindah
di Soerabaja sendiri telah diadakan kelain tempat, maka pada hari Senen
koersoes tentang itoe dengan diterang 26 October 1936 moelai poekoel 3 so
kan oleh t. Soedirman wakil ketoea CB. re beriempat digedoeng Gemeente,
Begitoelah pada Rebo j.l. koersoes Grooteweg akan diadakan pemilihan
itoe telah mendapat perhatian penoeh cemoem.
dari anggautanja.
Siapa jang akan mendoedoeki korsi
Koersoes boeat hari Selasa jang akan jang terboeka itoe biarlah sama di

markt

REALIST

Amsterdam :

boet dengan via Regent Semarang,
Bagaimana
kepoetoesannja
nanti
kita dapat mendengar lagi.

kanlah bagi perhimpoenan jang loegikan dari kedoea belah wong koersinja. Ini lebih sempoerna,
i jang kita haroes dapati. tidak akan datang akibat jang koe
| semoea hal. Djoega rang baik diachirnja. Kita tahoe per datang, akan diterangkan perihal ketoenggoe !
Lagi poela haroeslah gaoelan dikota Bogor,
doedoekan ekonomi dan bangsa Mina
:
—0—
Pedoman Besar dari itoe
kedoea hassa oleh seorang poetri
an, bahwa kedjadian
Indonesier
Perhoeboengan terbang
kan teroes, boe- perhimpoenan jang ada di Bogor mem Menado, J.B. Kumontoy.
cooran, tetapi poenjai wakil, sekarang kepada Toean
Indonesia — Manilla
Sedang cursus boeat kader jg biasa
toean kita toedjoekan boeat bekerdja diadakan pada malam Djoem'at, ini
Commissie Oeroesan Pe2- didalam hal ini, djanganlah Toean di kali ditiadakan, karena gedongnja di
nerbangan
Amerikaka“a Jachir hari mendapat kesalahan atau pergoenakan rapat C. B. Parindra.
sih
advies
boeat
berikan
di
-japa. Kita memberi tahoekan kepada
el, baik
ao
rg
be
4
perkenan
dengan
dasar
katan sekerdja atau dalam kesosialan. | Toean boeat kepentingan Toean, dan
Ketoprak Sripendapi.
balas-membalas
aini kedjadian kegemparan akan | partij serta pergaoelan di Bogor|
Ketoprak Sripendapi jg selama jaarSatoe kawat , Aneta“ kabarkan dari

ng

ngan dengan China COlippers dan liju
K.L.M. ke Amsterdam.
Aneta kabarkan lebih djaoeh dari

L Devaluatie!

.

Menoeroet Aneta, angka pengiriman keloear karet definitief boeat
boelan Augustus ada sebagai berikoet:
Dari onderneming2 di Java dan Ma

'doera 5.070.531 kg. kering dari mana

12784 ton latex, disebelah ini ada
16.173 didalam roepa band,
Angka boeat Tanah Seberang ada

di Ioear/8,675.567 kg kering, antara mana ada

roepanja
orang 852.826 latex, dan karet anak negeri
oekan | Indonesia, dimana
| diTanah Seberang ada 11.945kg kering
pernah
jang
Alimin
pa'mendoega bahwa

.

2

1

Indonesia
mendjadi
Gempa ni
'Kaoem saudagar berpengharapan, ja'ni devaluatie inilah jang membawa, akibat kenaikan harga barang, Publiek jang beloem tahoe

djalannja, berasa keberatan berbelandja

Kami

pengiriman keloear karet
definitief

2

oeang).

harga

(merosotnja

banjak:

memp oenjai stock

pendjoealan tetap, kami berpendapatan: jaitoe kepertjajaan
publiek inilah keoentoengan jang sebesar-besarnja

Oedjikan di
.Centraal Verkoop Magazijn der
Algemeene Batik Industrie

ISMAIL
Senen

DJALIL

121 —123

Batavia-C.

Nemu

kaan

dan telah

kita ini.
Lagi

membela tanah

poela

akoe

air

5
mengoetjapkan

banjak2 terima kasih terhadap mere
ka itoe, jang telah berpoelang ke/.
Rahmatoellah, maocepoen jg masih hidoep sekarang ini, jg telah merasai ber
perang

oentoek

mendapatkan

Penjiaran

Radio

PROGRAMMA. NIROM
Penjiaran

kemer

Sabtoe
2"|10,—

Barat

dekaan bagi tanah airnja sendiri.

TURKIE
Perhatian dalam oeroesan
arang batoe

tambang

Archipelz. 99 (dari 11.00 tm 12.00 IT UN
Ra'jatkoe: haroeslah kita sekalianjatas 05 m). West-Java: Batavia 126,
mendjaga kemerdekaan kita ini dari | Bandoeng 120 Buitenzorg 182 Cheribon 11,40
pada bahaja jang mengantjam dengan (108 Pekalongan 92, Soekaboemi 192: In siang

jg besar oentoek tambang arang batoe

didekat kota ,, Katahiah" |(Turkye|. Pen
dirian fabriek itoe jalah akan dimoelai
- sesoedahnja kepala dari Departement
van Economische Zaken melakoekan
pemeriksaan.

pada

tentara

jg

mempoenjai

rol jg|9I,

ka bersoenggoeh2lah kamoe sekalian
mendidik dan mengadjar anak2moe,

karena pengharapan kita dan deradjat
ke Islaman kita serta tanah air kita

. Adapoen arang batoe jg telah ter- dikemoedian hari bergantoeng pada
dapat didekat kota tsb kira2 ada 350. mereka itoe. Teroetama poela tjan000.000 ton.
toemlah dihati sanoebari mereka itoe,
Akan mendirikan satoeUniversiteit speciaal oentek mempeladjaripolitik
economie dan ilmoepergaocoelan,
Departement van Onderwys Turkije
telah memadjoekan voorstel kepada pe
merentahnja

dalam

soepaja pemerintah
seboeah

mana

ia meminta

tjahja iman dan azas2 Islam, kemoedian tegoehkanlah sifat2 ta'at, keteta
pan, keberanian, persatoean dan pengorbanan dikalangan pergaoelan ten
tara kita ini, oleh karena tidak ada

sebah2 jg tegoeh sekali jg hendak
mendorong bangsa Afganistan kedalam
pengorbanan

djiwanja oentoek

tanah

airnja, dari pada kekoeatan Iman dan

mendirikan lagi ketegoehan

Universiteit, dimana

sifat2

akan di itoe.

jg

telah terseboet

adakan ilmoe economie dan ilmoe per
Tentara Afganistan telah madjoe di
gaoelan.
dalam segala2nja, baik tentang pela
Dan sebagai Directeurnja, ialah Mr. djaran dan pendidikan maoepoen per
— Niumak Amied. .
alatan. Maka dari sebab itoe bolehlah
Adapoen plan dari Departement van kita berkejakinan atas tentara kita
Onderwijs itoe, ada kans 100pCt. akan itoe. Dengan segala apa2 jg akoe tediterima baik oleh pemerintah Turkije lah toetoerkan tadi, maka kewadjiban
tadi.
atas Departement van
Oorlog kita,

AFGANISTAN

mengambil perhatian didalam
beri peladjaran dan pendidikan

mem
pada

18 tahoen
merdekanja
tanah Alganistan

mereka itoe, agar soepaja mereka itoe
dapat menggoenakan pembelaan dan

Dari Kaboel (Afganistan)
telah di
wartakan, bahwa diiboe kota tsb. telah
diadakan hari raja 18 th dari merdeka

pendjagaan jang sempoerna. Sampai
disini pidato Baginda
Moehammad
Dhohir berachir.
Setelah itoe, maka bangoenlah premier Abdul Ahad Chan atas nama
rajat Afganistan. Beliau menerangkan,

Merajakan

nja tanah Afganistan baroe2 ini,pada
waktoe

mana

toep, dan

semoea

kantor2

ditoe-

pada hari itoelah pemerin-

tah Afganistan merajakan hari Nasio- naal.
Digedoeng Parlement sangat banjak
nja orang, gedoeng mana dihiasi dengan boenga2 dan dengan barang2 la
innja, dimana
Baginda Moehammad

bahwasanja itoe, senantiasa tjinta dan
setia kepada Radjanja, serta memberi
kehormatan

Moehammad

pemerintah Afganistan.
djalanan dikota -Kaboel
“ halajak

sama

Sepandjang
berdoejoen2

menoedjoe

ke gedoeng

kepada

padoeka

gedoeng

berachir

mereka

toeroet

merajakan

hari

raja

ka gedoeng Parlement.
Parade poen ta“ ketinggalar, dan
seminggoe
lamanja dari sedjak hari
diadakannja perajaan itoe, ra'jat dje
lata di Afganistan sama bersoerxa raja.

sai perdjandjian antara
dan Engeland

Nasionaal tsb, pada mana laloe Bagin
da berpidato dihadapan microphoon.
Dan pidato mana koerang lebih begini

nama

,Ra'jatkoe jang tertjinta. Dengan

Allah

jang

maha

moelia dan

S.s.k.
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Radio tooneel dari Solo
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SOLO
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16

Lagoe

7.15 malam
2

3

Oct.

Mi

didalam

Gamelan

Djawa

tooneel

dari

Solo

at oatoep

alat peperangan keloearandari England

jang tiba dime-

dja kita
pada minggoe ini, antara
Al Abram, Al Balagh, Al Djihad, dan

Assiasah, hampir semoeanja telah me
noelis dalam masing-masing hoofdar-

mendjalan-

soeatoe

bangsa disatoe

medan kemadjoean, dan didalam per.
gaocelan hidoep didoenia ini.
Adapoen Igama jang bersifat atau
berazas
dengan kemerdekaan jang
. moelia .itoe,-ialah igama jang haroes
dipeloeknja dan digoenakannja oentoek
mentjapai hak2 dipergaoelan alam.

selaloe lebih mahal

Bahwasanja

Afganistan didalam

merdekaan jang
selang

ke-

telah 18 tahoen ber

telah diindahkan

oleh

kera-

djaan2 dan bangsa2 lain didalam
doenia ini.
2
:
Perajaan2 jg kita adakan sematjam
“ini pada tiap2 tahoen (perajaan ke
. merdekaan) ta“ lain hanja oentoek

. memperingatkan bapa2 dan saudara2
ita jang telah binasa atau meninggal
loenia didalam

nan

peperangan

oentoek

ai kemerdekaan jang ada pada

“kita sekarang ini. Marilah kita sekali
an bermokon kepada Allah jg Asa, agar

atoeran2njapoen terobah seperti atoeran2 jang dipakai oleh laskar2 Inggris.

Alat-alat sendjata jang dipergoenakan
nja pada sekaliannja adalah keloearankeloearan dari fabriek-fabriek kepoebangsa

Inggris.

Semoea

itoe

lah jang terseboet dalam perdjandjian
antara Mesir

dan

#

rahmat jg

amat

Inggris itoe.

Dalam

sama sekali memakai

German

jang

mamang

pandoe2
gramophoon

1,— malam

Cursus

Stenografie

Pidato

disertai

Sg

piano

Beberapa pidato2
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Lagoe dansa
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Belanda

oleh kron-

tjong orkest

, Lief-Java"

Berhenti

tentoe

perang

sekali

itoe

ongkos2

dapat

soedah

VIRGIN
TOKO!

DALEM

TOEAN

POENJA

Sole— Agent:

N.V. Handel Mij. KIAN GWAN
diseloeroeh

Indonesia

oentoek alat2

lebih moerah dan

Maandblad

boleh kita mengatakan, bahwa pemerentah Mesir ada membantras pengang

akan

.

SEKARANG DJOEGA SEDIA BEDAK

ringan,
tambahan lagi.tentoe sekali
anak2
negeri
Mesir
memoenjai-pe
kerdjaan.
Dengan djalan jang sematjam itoe,

tah,

Virgin
.

Dari itoe perloe sekali pedagang-pedagang
sediakan
dimana
tokonja.
Djoeal BEDAK VIRGIN berarti mengaSi kaoentoengan jang r:crjenangkan.

sendjata2

kita poenja fikiran, bahwa se goeran2 diseloeroeh tanah Mesir, de|
soeatoe pemerentah seperti pemerentah mikian djoega membikin bangoennja
Mesir itoe jang telah mendapat kemer semangat mereka itoe dan mengoeatkan
dekaan dari tjengkeramannja Inggris, peri kebangsaan, serta dapat mendodan poela soedah mempoenjai semangat rong mereka itoe dalam kemilitairan.
tinggi dalam oeroesan memperkoeat- Alhasil dengan djalan begitoe pertjaja-|
kan balatentaranja, dengan memper- lah kelak banjaknja tentara tentara Me |: |
loeaskan peladjaran didalam sekolah2 sir makin bertambah.
militair, sepatoetnja tidak lagi soeka
Bangsa Mesir akan mengetahoei, bah
mempergoenakan segala alat2 perang wa mempeladjari peladjaran2 pepera
jang dikeloearkan oleh Engeland, akan ngan itoe haroes diketahoei oleh sese
tetapi baik jang dikeloearkan oleh orang Mesir, karena pembelaan tanah
fabriek2 negeri lainnja sadja, seperti air boekan sadja oleh tentara pemeren-

dari.

Boeat
Lagoe

Sebab besar kafaedahannja, bagoes
kwaliteitnja dan pembikinarnja selaloe
di-controle oleh Laboratorium Buitenzorg, maka amat disoeka oleh njonjanjonja dan nona-nona dari segala bangsa dan Ceradjat.

tidak mendapat didikan dari officier2

tetapi djoega kepada

anak

mendjadi masjhoer dinegeri2 mana anak negeri seoemoemnja". Demikian
loeas
kepada - Baginda
Almar- poen, bahwa perkakas2 atau sendjata2 lah toelis seboeah s.k. jang tsb. namanja
hoem Moehammad
Nazir Sjah, oleh peperangan, keloearan erman, itoe- diatas itoe,
karena beliau telah berdjasa dan lah jang nommer satoe. Apa poela
sgp Oa
telah bersemangat mentjapai kemerde kalau dibandingkan bahwa harga alat
soepaja Ia memberi

kabar

gramophoon

Bedak

harganja.

Didalam tentang pendidikan tentara,
sebenarnja
Inggeris
tidak
begitoe
sempoerna! Kenapakah tentara Mesir

maoe

njaannja

soerat:

Lagoe

Mesir

“kan pekerdjaannja atau mentjapai penerangan jang modern.
kelsearan fabriek2 asing, adakah ke“tjita2nja sebagai jang dikehendakinja Dan selain dari pada itoepoen akan soekaran atas pemerentah Mesir 'menpeladjaran2 disekolah dirikan fabriek2 sendjata sebagaimana
dengan tiada soeatoe pemerintah Jain diperloeaskan
militair di Mesir, agar soepaja tentara djoega doeloe waktoe zamannja radja
Nas pasa menjampoer tangan.
wasanja kemerdekaan itoe, ialah nja mendapat kemadjoean. Pendidikan Moehammad Ali dan Ismail?
soeatoe boekti jang pertama2 oentoek atas antero vtentara itoe dilakoekan
Di samping itoe kalau sekiranja
menerangkan bertindaknja satoe peme oleh officier2 bangsa Inggris, serta Mesir itoe mempoenjai fabriek2 sendiri,

| rintahan atau

"3
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Toetoep
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Ot

pagi

Sabtoe,

keberoentoengan dan kemadjoean.
Pemerintah Mesir tentoe sekali per
setelahnja perdjandjian antaranja dan
Bahwasanja kemerdekaan berarti diloe memperkoeatkan tentara daratnja
Mesir
mendjadi
selesai
akan
ia
memdalam ilmoe bahasa : Berdirinja sesoeaperkoeatkan tentaranja, dan menam dengan setjoekoepnja, nah kalau begi
toe barang atau soeatoe benda, dengan
bah poela djoemblah tentaranja jang toe pilihlah alat-alat peperangan ke
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lis dalam hoofdartikelnja sebagaimana
dan akoe bermohon kehadirat Ilahi,
mendapat didikan
jang tertjantoem dibawah ini. , Peme tentara2 Mesir
soepaja kita sekalian selamanja didalam
dari
officier2
German
sadja.
rintah Mesir telah menetapkan bahwa

satoe

pagi

S0”

Lagoe Djawa
Hawaiian
Idem

ag
ana

«

30

ef Oct.
Djawa

Boeat

5,—
Bt
AI

12,—

Oct.

Lagoe Soenda
Krontjong
Bagi Pandoe2
Orkest Belloni

sore”

, BARNAS

Toetoep.

Men

Berhenti

430

Yg

PEWARTA V.O.R.O.
Penjiaran Timoer

5,—
sore
SA
ng
Oo
645,

$ 2 btoe
pagi
Lagoe

ka

soeka

Pantoen

18 m.

Tionghoa

Toetoep.

10—

tg

Soenda
soerat

Krontjong

Berita soerat kabar

142,

5,45,

soerat kabar

16

On

12—

Lagoe Jazz.
Lagoe serieus
Cinema-orgel
London Piano Accordeon
Lagoe dansa
Toetoep,

Djoem'at

Lagoe

Lagoe

Lagoe

,

B.R. V.
Batavia I 157,89m Batavia II 61,
66m Buitenzorg 156.25 m, Soekaboe-

'b,—

sore

Berhenti

7.— malam

BANDOENG.
Bandoeng II 103

Oct.

Djawa

Lagoe Barat

ARE

Ambon

Toetoep

17

Lagoe

Gea

Berhenti
Johan Straus-Varia

7.—

sore

,Lief Souvenir" | 7,15

Lagoe

Han

Kao

5,— sore
Lagoe Djawa
6,—
Lagoe Soenda
GA
Berhenti
7,— malam Krontjong
7,45
Berita soerat kabar
8—
Oxkest Soenda
10,—
'Toetoep

Krontjong

dansa

10,30

Djoem'at 16 Oct.

Berita
Lagoe

TA

,

an

og
AA

AMA

:

107. 53 meter
:

:

Mag Un
6,40
-.,

8,30

Lagoe Soenda
Berita soerat kabar
Boeat anak-anak
Lagoe Melajoe
Wajang koelit

PROGRAMMA
V.O.R.L.
. Zender YDH 7 golilengte

Krontjong modern
Berhenti
Wajang orang
Ketjapi dan soeling
Soenda|
Lagoe Tionghoa
Gambang Kromong

NE

Pendjagaan Negeri
Lagoe Kabaret Belanda
Voordracht ,, Brand in de
Jonge Jad
Lagoe aneka warna jang

Sa,
9,—

dan pridato2 telah di

sama menghadiri perajaan itoe, dimoe

parlement itoe

Gb
7,— malam
Pon

itoe, men

toetoep dengan selamat, waktoe itoelah
terdengar tampik sorak dari rajat jg
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djatoeh oleh fihak jg berkoeasa di ini
negeri.
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di Kediri dan bilangannja itoe oleh

(Rb. Binatang)
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sadja melihat uiterlijknja
manis,

—.

dikirim

kan lagi, bahwa Alimwin dan Tan
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jg seperti kita soedah bilang ada me— tahoe doen latennja
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dan
(Blitar dan di Ngandjoek, lebih landjoet ngan mereka djoega itoe boekoe2
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terseboet

mempoenjai

5 boe
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|

-|nizoen

Abonne

no

13650.

orang

|Sriwedari. Djam 2 tengah malam

pe

rajaan baroe boebaran.
Malam itoe djoega sekalian pendoe
doek kaoem Roomseh Katholieken djve

ga mengadakan perajaan, bertempat
diRK muloschool di Poerbajap, jg
|djoega dibadliri oleh wakilnja Sri Ba
ginda, jalah padoeka KRT Kartonagoro

Dalam perajaan jg dimoelaikan djam
|8 sore itoe diadakan chotbah riwajat
nja Sri Baginda, dengan diadakan lieht

beelden, Djam 12 tengah malam

pe

:

Pada hari Senen pagi tg 12 Oct ada

“beberapa

ratvesanak2

Ikolahan

Kraton,

moerid dari sej

jalah

Pamardipoeteri, Kstryan,

school dan

ginda

keloear

ite

lau orang

seka-

mengadap, laloe bernjanji

»panembrama”“
pakai gending lague
»Sriwibawa“.
Habis
itoe laloe sima

melihat pertoendjoekan

wireng. Djam

1 siang sama diperkenankan poelang.
Sorenja, malam Selasa 12-13 Oct.,
komite perajaan , Narendra-Tama" te
lah

X.

mengadakan

pertemoean

bertem

pat di Habiprojo boeat pembagian ha

Ratoe Emas dan poeteri
. Pembajoen.

diah kepada jang

mendapat

prijs dan

djoeara selama ,,Oelahraga minggoean“. Djam 8,30 sore pertemoean di
dibawah moelaikan dengan pidato'pemboekaan
j kl toe terbelakangan ini selama
bo: pendek, laloe diadakan panembrama
Poer
H. seka
BKPoe,
oeka madj
nja padhata
r|komaorondoada
rang
pakai lagoe ,Sriwidada' oleh perhim
n
keli
- Inag
poenan ,, Haraongraras“. T. R. M. Soe
tara (telah hampi rsedjadjar dengan militer darjo
'Tjokrosisworo sebagai penoelis
dipeladjari dengan semes:
oemoem
menerangkan siapa jg men
am ll walam sportdemonstra
dapat
prijs,
jaitoe boeat Kratonloop
diboebarkan.
ini
tie
balapan
lari,
adalah
t. t. Robbers, Se— Pada hari Ahad sore
| malam Senin)

Mena
tg

11-12 Oct. di Aloon2

telah marang,

Oetara

Svekirmin

dan Soedadi, Solo.

diadakan pertoendjoekan gambar hi Bagian wandelmarseh karena koeat,
h tamoe semoea doep bocat oemoem fopenlucht bios- baik pakaiin dan pegang tetap tucht
Alto
ri Baginda dengan coop|dan kembang api besar (groot en orde jalah ,Sport Vereen. Mangdjemparingan
adalah
sel
n tamoe sama doedoek di pang vuurwerk), jg dihadliri djoega oleh Sri koenegaran",
club
,Mahawasa“
sedang
sepakraga
Baginda
Kangdjeng
Soesoehoenan
de
goeng jang telah disediakan dimoeka |
, Persis“ di Solo jg mendapat
n ,Sasanasoemewa“. Tidak: ngan permisoeri GKR. Emas dan poe adalah
piala
dan
beberapa “bintang emas.
Jama dari itoe Jaloe commandant eri Nata GKR. Pambajoen, begitoe
Djam
11
malam
pertemoean jg dikoen
djoega
beberapa
pengiring,
pangeran,
| Prins Poerbonagoro kasih koma
djoengi
oleh
tidak
koerang dari 1000
bersiap. Sri Baginda dengan t. goeber boepati dan sebagainja. Poen pembe
orang
ini
ditoetoep
dengan selamat.
noer bikin inspectie berkendaraan ke sar bangsa Belanda djoega banjak jg
Sekian
doeloe,
lainnja
akan disam
toeroet
berhadlir,
diantaranja
banjak
jg
reta ,Kjahi
Manik-Koemala". Setelah
kembali di
panggoeng, pradjoerit dibi bersama njonjanja, Moelai djam 7 sore boengkan.
Perloe diterangkan disini, bahwa
“kin “defilieeren
PER groote parade sampai djam 12 tengah malam open
verslag diatas ini kita bikin sangat
Ijoerit
,,Panjoetra"
(lucht
bioscoop.
Djam
10
malam
sesoe
o biasa, sedang prad.
karena mengingati tempat da
n- dah Sri Baginda datang, kembang api pendek,
ajoengan" (menda
lam
Pemandangan”.
Lain dari itoe
baik
laloe dimoelaikan, jg soenggoeh
KA
DjaK m 1 pag
.
d)
di
Solo
masih
banjak
perajaan lagi
Tn
dj
kan.
Djam f1! malam
. poelang 'ke Kraton dan t. goebernoer dan mengheran
lainnja
jg
ta'
dapat
kita
moeatkan di
PeKraton.
ke
kembali
Baginda
Sri
semoea tamoe sama poelang,
sini,
karena
dari
banjaknja,
sebab boe
sama boebaran. Penonton ada nonton ada sangat banjak sekali, kira2
kan
hanja
perhimp.
sadja,
meskipoen
lada 50.000 orang.
Pada malam itoe djoega disocieteit satoe?nja pembesar golongan atau pe
an-) Habiprojo diadakan perajaan jg meloe
loe bagi anggautanja soos ito sendiri

ada

25

KM.

i (dengan isteri), sedjoemblah kira2 ada
a, jg djaoelnja 1500 orang, diantaranja ada wakilnja

n diadakan ber Sri Baginda,

jalah pidoeka

KP. Ha-

“ henti 4 kali a 5 menit. Djam 9 malam 'rio Mataram. Na

— baroe
ambil

8,3) sore perajaan
kembali dengan selamat. Jang |diboeka oleh ketoea Mr. KRT. Wong
bagian tidak koerang dari 500 sonagoro dengan menerangkan riwajat

dan bertjelana (nja Sri Baginda, begitoe djasa dan ke
rang, sama berkemedja
loehoerannja. Laloe diadakan pertoen |
pendek poetih.
Pada malam itoe djoega (malam djoekan djoged ,Golek“ soembangan

10-11 Oktober) di stadion Sri dari padoeka BKPH, Praboewinoto,|
diadakan
sportdemonstratie laloe disamboeng ,wajang orang” dari |
G

2

Y

tjaboet

Boeat

satoe

bikin ini

kampoengan atau gerombolan sama me

ngadakan perajaaan sendiri, initsalnja
daerah kaboepaten. Kaparak Kiwa djoe
ga telah mengadakan perajaan diroe
tmahnja K.R.M.H. Poerwodiningrat, Pi
r sekoenan Kampoeng Nirbitan | Tipes)
dan masih banjak lainnja. Dengan ini
tetab njata, bagaimana besar perasaan
dan gembiranja sekalian Ra'jat, di
Solo perloe menghormati Radjanja jg
soenggoeh loehoer dan Moelia begitoe
djoega Bidjaksava itoe.

Minta selamanja boengkoesan
jang aseli dari 20 dan 50 tablet.

batang

korek

matjam

batang2

artikel 3 ajat ke 1 dari
Ordonnantie
op de Inkomstenbelas
ting moelai dipoengoetnja atas aanslag tahoen 1937.
—

ko

rek api tjoema perloe dengan satoe
machine. Ditaksir bisa #mengeloearkan
10.000 batang korek api dalam satoe
menit.

Ini

korek

moerah

(9 ——

Moehammadijah
Tabligh
oemoem
di
gedoeng Harso Dar:
sono Bogor.

api akan didjoeal lebih

dari korek api jg sekarang.

Hari Selasa 13 Oct. 1396 dengan
bertempat digedoeng H arso Darso
Djae, Bogor — MoehamPNI tjabang Probolinggo dapat pi no Kebon
madijah
groep
Bhgor bahagian tab liran
ligh telah mengadakan tabligh oeBeberapa hari jg laloe politie telah moem
dengan banjak mendapat per
datang keroemahnja
sdr2
Badjoeri, hatian.
za
92

pengoeroes

Wakil

PNI tjb. Probolinggo perloe menggeledah sdr tsb.
Politie telah membawak 37 boeab
bcekoe diantaranja 2 bundel Daulat-

Wakil

Soedahlan

Rakjat 1 K.I.M,

semoea

maloemat PO PNI dan

soerat dariP O jg baroe diterima Peng-

geledahan

ini

dengan

alasan

katanja hendak mentjari boekoe2 KIM
kearah
Indonesia Merdeka karangan
Soekarno. Padahal selama doenia berkembang sdr Soekarno beloem bernah
mengarang KIM. Kedjadian ini hanja
menoendjoekkan akan kebersihan dari

perkoempoelan compleet.
Pemerintah oleh Ass. Wedana

P.I,D.

Mantrie

Mantrie

Politie

Politie

dau seorang

B.B.

Poekoel 9,15 rapat diboeka oleh ke
toea tabligh t. M. Tabrani seperti
biasa sesoedah berterima kasih kepada
jg hadir laloe menjerahkan pimpinan
kepada pengoeroes tjab. Djakarta.
Moebaligh dari Betawi t. Soelaiman
H..Hatomi
dipersilahkan
bitjara tentang Kesopanan Islam
Pembitjara membitjarakan tentang kea

daan Nabi Moehammad s.a,w. jg
PNI tjb Probolinggo dalam segala pe menoendjoekkan dengan riwajat keso
kerdjaannja.
panan dengan pandjang lebar,
aa

“

hm

Regentschap

Satoe-dari

:

dengan

Berbagai
oendang2 jg soedah dite
tapkan oleh Dewan Kaboepaten Pande
glang, ialah:
tertanggal 26 Mei '36
tentang mengatoer
keseangan
dari
Weerstandsfonds, tentang peroebahan
»Particuliere Pasarverordening", ten
tang ,,Perobahan bezoldigingsverorde
ning
Regentschap Pandeglang“ dan
tentang perobahan ,,Maandloonersver
ordening Reg Pandeglang"
Tn pa

:

Hal merobah oendang2 opcenten
atas padjak penghasilan
Oleh

Boepati Pandeglang seedah

madjoekan

oesoel kepada Dewan

di

Ka

'boepaten
tsb. oentoek
memberikan
pertimbangan atas soerat
directeur
BB. jang
maksoednja
soepaja oen
dang2
opcenten atas padjak pengha

silan

dirobah,

koenja-

tg.

itoe

1Jan,

Boenji

soepaja

moelai berla

rentjana oendang2

1937.

nanti

Rantjangan oendang?
oendang2 jgtelah dirantjang

kan adalah seperti berikoet:
OENDANG2 oentoek merobah

kesopanan

-jang beloer

dan masih dilampaui atau tidak dan
beloem. dipakai, pembitjara misalkan

Pandeglang

Oendang2jg soedah
disjahkan

diper

dari Prabasoejasa dan
besar, maka

Urotropin

lain

seperti ker

lebih dari korek api jg sekarang. Ka- jg tsb. dalam

Meisjeskop

huisheudschool sama

doedoek dipendop»

lan

Kandje

menggoenakan

bahan,

kas tenoen dari kertas, dari mana orang bisa ,,anjam“ satoe anjaman korek api.
Batang korek api itoe pandjangnja

Pamardisiwi,

Ikenankan masoek dalam Kraton me
Ingadap Sri Baginda, dengan di iring
oleh goeroenja masing2.
5
Sesoedahnja djam ll siang Sri Ba-

an Pakoe-Boewono

bisa

geri kertas ada baik boeat bahannja.
Ia telah bikin satoe matjam perka

Ismail,

rajaan dibuebarkan.

Oentoek membersihkan gindjel selama:
nia hanja

del sekarang ada lebih repot dari pada
nanti.
|
Oentoek bikin ,,korek api model ba

besar oentoek Indonesia Sriwidjaja se api dari verpakkingnja, soedah bisa
hingga ta' bisa menghitoeng banjaknja. menjala sendiri.

nja ada t. goebernoer Soerakarta, Z H. langsoeng hidoep
Prins Mangkoenagoro, toean plaatselijk perhatian dari sau dara2 jang beloem
h (militer commandant dan masih banjak masoek perkoempoelan terseboet.

kipoen

baroe.

djerami, cellophaan dan djoega
palmblad. Boeat productie dalam ne-

jah lagi perkoempoelan kesenian.
Tetapi 10 boeah
perkoempoelan

oleh pradjoerit (militer) dibawah pim

er Soerakar'
d

model

Ibas,

Timoe )

Berdirinja perkoempoelan

korek api

Ini orang
berpendapatan setjara
orang dagang, itoe kajoe jg digoena
Ikan boeat korek api dan djoega kajoe
jang dipakai boeat boengkoes batang
korek, begitoe lekas zorek apinja ha“bis, tidak akan berharga lagi.
Boeat membikin korek api jg mo-

matjam barang

Djamal)

sdr.

kin

roe“

Atmadja
Karna

Ipinannja Prins Poerbonagoro. 'Tamoe | Moedah-moedahan
'dan penonton banjak sekali, diantara »Hatoer Lsemajan“

Djam

telah dipilih:

sdr,
sdr:

Bendahari sar:

Oleh Pembantoe H.S, di Solo.

bersiap.

baroe ber
perkoem-

(Java Toneel).

Ketoea
Penoelis

Di | Soerakarta-Adiningrat
— PERSELAH-PENDEK:
ll)
&
Ten 2

te-

menoeloeng sesama anggauta
hal mati dan kematian, lebih
didalam segala kesoesahan,
mempoenjai tjabang kesenian

|jalah Toneel

Soesoehoenan.

soedah kasih kesanggoepan boeat me|
noendjang
dengan wang pada satoe
orang di Appeldoorn jg soedah 3 tahoen lamanja berdaja oepaja boeat bi- |

,op

seorang

--———.

peremposan. Sebeloem

kawin djika sekiranja ia mempoenjai
wang dengan bankbiljet f 10 atau f 25.
sama sekali di boros atau diperlihat
kannja. Pendeknja biar habis, asal tjin
ta. “Tetapi kalau soedah idjib kaboel
dengan perkataan soedah kawin
beroepa
pendapatannja oempamanja
kalau ada mempoenjai wang
f 10 atau
f 25.— soeka
menjoempoct njoempoetkan
wang itoe kedalam koepiah
(petji) atau kelain tempat jang dirasa
tidak diketahoei oleh isterinja, jang di
seboet jang soedah dikawinkan itoe.
Satoe keanehan. Waktoe bertjinta2

ia

soeka

memberikan

semoea

'

wang

pendapatannja, tetapi soedah kawin
menoeroet setjara agama Islam kenapa
soeka

membohong

dan

demikian roepa?

berdoesta

se

Kedjoeroesan inilah Moehammadijah
akan dan soedah perhatikan, dengan

seboetan akan dibantras!

Kembali
pembitjara meriwajatkan
Nabi Moehammad jg mempoenjai ke
sopanan sedemikian tinggi.
Sebab itoe kesopanan itoe ada penting !|
2

Sesoedah itoe laloe toean Is mail

centenverordening Landsinkomstenbelasting Regentschap Pandeglang” dari
tg 28 Oct. '35, disjahkan dengan Fir
man Goebernemen tg. 4 Dec. '35 No
15, diichbarkan
dalam Provinciaal
Blad Pasoendan tg 31 Jan, '36 No.1
Artikel 1.

Djamil
moeballigh
dari Jakarta
membitjarakan Mi'radj nabi 'besar
Moehammad s.aw.
Pembitjara menerangkan apa artinja
moe'djizat
dari pesoeroeh Allah,
dan diterangkan pandjang lebar riwa-

koet:

selamat,

jat nabi besar Moehammad waktoe
,Opcentenverordening Landsinkoms menjebarkan agama Islam.
tenbelasting Reg. Pandeglang” tg. 28
Laloe ketoea menanja kepada jang
Oct. '35, disjachkan dengan Firman hadir, apa ada jang hendak bertanja.
Goebernemen tg. 4 Dec. '35 diichbar
Pertanjaan didjawab dengan memoe
kan dalam Proviociaal Blad tg. 31 askan..
Pe
Jan '36 No. 1, dirobah seperti beriPoekoel 12 rapat ditoetoep dengan
I. Artikel 1 haroes dibatja demikian:
“ .Oentoek Kaboepaten Pandeglang,
maka dipoengoetnja 4 opcenten dari

Aisijah Bogor.
Poen Aisijah groep Bogor menga
pokok aanslag jg tsb. dalam artikel 1 dakan rapat oemoem hersamaan agen
dan 3 ajat ke 1 dari Ordonnantie op da dan waktoe.
Bertempat dimadrasjah Moehamma
de Inkomstenbelasting-1932, jg terma
soek kohier2
jg diperboeat oentoek dijah, Panaragan No. 387, dengan di
wengkon daerah Kaboepaten Pande- koendjoengi oleh banjak kaoem isteri,
glang".

II. Artikel 3 dihapoeskan.
Artikel 2,
Oendang2 ini moelai berlakoe pada
tg. 1 Jan. '37, dan apabila tg itoe pa
da waktoe oendang2 ini diichbarkan
soedah keliwat, akan berlakoe pada
hari sesoedahnja diichbarkan itoe dan
berbalik keachir sampai tg. 1 Jan,'37
dengan ditentoekan bahwa perihal
opcenten jg dipoengoet dari aanslag

Pimpinan terpegang
groep nj. Sailah.

oleh

Ketoea

9

Rotterdamsche

Menjewa2

Lloyd

boeah

na

kapal.

S.k. Locomotief di Semarang mendengar berita, bahwa Rotterdamsche

Lloyd telah menjewa 2 boeah kapal
pengangkoet barang berhoeboeng de
ngan banjaknja permintaan barang2
dari Indonesia, kapal2 mana ialah ke
-

1

'Perkoemposlan Ketoprak di
Soekab emi..
. ordiri pada “th. 1929).

MALAISE

TINGGAL .

Kesehatan

beberapa tahoen j jang selang,

MALAISE

badan ada lebih berharga dari

pada

wang

sekaboemi, tanah Pasoendan, ada:

perkoempoelan Ketoprak,
na ,Panglipoer Oetomo".
' Perkoempoelan mana berdiri
orang2 Indonesi “ Djawa, jang
(gian ledennja masih werkloos.

berna |

NN

Na
:
T kobar: telah Lan

Matramanweg

empoelan tadi toedjoeannja jaitoe:
eat mengliboer 'hati berhoeboeng
dengan djaman jang soesah ini: mera

x

Tana

itoe

perkoempoelan

: ae

Han Heat

dan

pengoeroesnja soedah

- Pengoeroes jg sekarang

3 'Noorz. toean Soemadi.

DP ENoempaeaN Werkusersshoine
soedah berdiri.
Pengoeroesnja Naa ah
ditetapkan.
| Sebagaimana pembatja soerat nia

jaitoe:

Vice

djalaa

tram

—

telefoon

536

Mcester-Corue!is

sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen,
sakit Gigi, sakit Mata, sakit bocah pinggang, Batoek basah atau
kering,
Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang
tenaga kuerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain penjakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini.
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau

: itoe.

Bertahoen2

pinggir

poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti:

jang namanja sing |

da

nja djoega disamping : pe 'koempoelan : ta pat kemadjoean dan namanja djoega
@ disadiakan a.b.c, cursus atau lainnja, soedah populair, Segala peraboet djoe
— Idalam 1 minggoe sekeli, jang berarti ga soedah poenja.
Belakangan berboelan2, itoe perkoem
membantoe memadjoekan rajat Indo'poelan
tidak kedengaran, entah hidoep
nesia, djoega berarti mi Kana boeta :
'entah
mati.
hoeroef.
:
Pada th. "36 kira2 boelan April,itoe
Masak moda
,Pertjakas" £ perkoemp.
jg soedah jtidak
kedenga
dapat madjoe dan pemandangan kita
ran
lagi,
moentjoel
dan
hidoep
kem
Pa perhatian djoega.

39

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau

jantan Sena
dan amal.
. Ikat Shan jaka
Perkoempoelan bagoes. |
p Baroe2 ini perkoempoelan tadi, dapat j nja (mendapat. mealokkaban. Hjtikaa da
pat pertolongon sekedarnja, dari perk.
2 1 pajoeng Pe
Bana
"3

No.

|

ALI

“mix TABIB S.S. MOHAMMED

dari |
sebaj
Per-

dibawah

:

djari-djari kaki.

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos mengobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.—
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
ongkos asal sadja bajar onkost transport.
ada sedia poeder 'ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch
20 gram f 2,—

ganti.

ks: a ojait-obat

Diloear

Voorz.

penjakit dan

'Aboebakar, Penoelis t. Roesdi, Benda

bisidlikirim deayan rembours,
adres tj ekoep ierang.

asal

|bari t. Siswadi, dan beberapa. orang
commissarissen :
Boeat oeroesan toneel,
directeur t.

'Zemis dan wakilnja t. Soekondo.

Badan commissie t. Saimin.
Boelan berboelan itoe perkoem. dja
| boeat mendirikan perkoempoelau seper lan baik.
|. Lama2, hari kesehari,
minggoe kel
(ti diatas terseboet..
seminggoe,
moelai
berobah.
Disini tim
1)
Comite mana telah lama tidak ada
djadi gelap.
Ikabarnja, boeat menetapkan pengoeroes boel desas desoes, awan
Pertjektjokan, salah faham telah tim
Idan namanja itoe perkoempoelan.

| Itelah mengetahoei, bahwa di Soekaboe
xImi
telah dihentoek soeatoe comite|

Sguash

A.S. WATSON

sekarang tanggal 11 October Iboel diantara leden. Pemimpin2nja pa
comite

da minta ini dan itoe, jg

tadi ada kesela

artinja

MINOEMAN

ha

matan boeat meremboeg dan memilih | nja akan bikin riboet sadja. Salah

fa

Orange

ham dan koerang insjaflah mereka itoe!
Iserta menetapkan pengoeroesnja.
Bagaimana sikapnja pengoeroes?
— Persidangan diadakan ditempatnja|
T.S. Hadiwirjatmadi Krommeweg, di) Pengoeroesnja sekarang soedah le
koendjoengi oleh 14 orang dan rapat mah sekali, sebagai ada jg tjoema me
1 |dimoelai pada djam 9,10. Pimpinan mesrahkan begitoe sadja, masa bodoh.
Diantara pengoeroes2nja soedah ada
rapat, jalah toean S. Hadiwirjatma
jg keloear.
ia sendiri.
“| Diantara hadlirin tadi, ada djoega
“Moelai perk. jg baroe ini berdiri,
»loetoesan2 dari perk. .Mana Soeka" da sampai sekarang beloem
pernah dia
#ri Tjiandjoer dan BPPI dari Bogor. jdakan leden vergadering sekalipoen.
| Sebagaimana biasa seperti dirapat2, Dan djika akan diadakan, jg mengoen
— Iperkataan terima kasih telah dioetjap djoengi tidak ada, dan terpaksa rapat
“di kan oleh ketoea.
dioendoerkan. Dioendoerkan2 sampai
| Kedatangannja oetoesan2 tadi mak sekarang djoeg: beloem apa apa, Kas

Isoednja

hanja akan memperhoeboeng

verslagpoen djoega tidak pernah

(Ikan perkoempoelannja, soepaja oesaha

jnja dapat

kemadjoean. Ini oesoel ten

|toe sadja diterima dengau baik.
Sesoedahnja tjoekoep semoeanja apa

Boeah pendapatan

sema

kita, hal

tjam ini ada baiknja djoega, djika pe
Tana mesti dibitjarakan dengan oetve ngoeroesnja soeka bekerdja lagi jg le
san2 tadi, kira2 pk. 11,30 dapat di) bih actief dan bekerdja bersama2 de
p soedahi dan akan diteroeskan di werk ngan ledennja. Segala hal jg sekira
| plaats, jang tempatnja agak djaoeh nja-koerang baik haroes dibasmi. Per
a |djoega, bocat menjaksikan. Werkplasts| 'koempoelan haroes djalan dengan te
mana jaitoe roemah dari salah seorang rangZan dan beres, soepaja perkoemp.
dari auggauta pengoerses, jang dise bisa hidoep dengan soeboer. Atau dji

La

Bisa
4

dapet

taurant

itoe perkoemp.
Gan perhatian.

'Idan 5 orarg pembantue.
Leider dari werkplaats telah dipilih
, IToean Mangoenwatjono, dan boeat ba
aian administrasi
Kira2

pk.

N.V.

Handel

Molenvliet

West

Mij.
No.

g sedah

ini

xita,
perk.

jalah moedahjg disediakanj

'Iboeat segala bangsa pemoeda2, jang
al masih werkloos dan jg bekerdja de-|
menanggoeng ngan betoel2 dan radjin, dapat per-|
hatian.

ersoneel2 jang di kas Ge- : Boeat katerangan2 dan peratoeran2,
kita silahkan sadja datang pada pe
kan di pindahkan ke Na
ka ngoeroesnja di,an rolidoNeg no. 19 dan '
Kak bai sediki
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Lie
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Kioen
Ta.
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TJAP-DEWA
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Boen
109.

Sebelah Timoer dari Roemah
Gadai

Harga

bersaingan

TO

Terima pesenan segala matjam
pakean Europaen ada sedia

'Tropi'cal — wol —flanel d.LI,

am

itoe

diri djoega, kedatangan sahabatnja

tdak

diperdoelikannja.

Leman

DN Lao Ya

Harga1 Blikf 0.80, f0.30enf 0.10. Sedia kleur DADOE

rapi

Bisa dapet

beli di koeliling tempat.

kembali

dari

ia doedoek

permilinja.

d haribaan

Malam

iboenja,

itoe

lama

'mengantoek
laloe
tidoer
Ipoen idem, sahabatnja itos t'dak di kelama'n
dengan
njenjaknja.
Ia
bermin
pi
dalam
ganggoenja.
Mereka
hidoep
dalam
doe|
mani falah senatig Se aran tidak kekoerangan makanan. Pada ha! soepaja nia masing2, tapi walaupoen begitoe soerga.
— Ibtah dimoeka b boemi ini perloe kehi |pikirannja sama. Koetika itoe masing2
.. Idoepan kita bertio k. Bagi abang sen memoedji kemoerahan dan kekoeasaan Saat itoe ta'kan moedah terhapces
A An aoang kang Megan hidoep dima Toeh:n jang dibentangkan segala si- |dari dalam notes hidoepnja, Malam itoe
na kesenangan
dan kesoesahan bergi- fatnja dalam sifat doea poeloe jangl mereka tidcer laksana poetera radja.
5 tiran memegang. rolnja “
oemoem diketahoei oleh segenap oem
Penoelis ta" mengetahoei
kekajaan
Malam bert sekar dengan siang. Ma- mat Islam itoe.
lain
jang
melebihi
kekajaan
mereka
di
— Itahari memantjarkan sinarnja jang pa-| Siang bertoekar dengan malam. Di
nas menjinari langit jang biroe bersih 'roemah Leman menja'!a lampoe mirfak moeka boemi ini.
dan moeka bsemi jang “pendoedoeknja t:nah jang penoeh isinja. Didapoerpoen
Dan penselis mendo'a, moedah2an
menjala api, orang sedang memasak
-Ibertingkat2 martabatnja itoe.
Leman bangoen pagi2 benar. Pada air, Bang Dita, Leman, empo2nja -ber- tocan2 jang beloem mempsenjai kekaja
sangkanja ia jang bangoen paling doe seri-seri air moekanja. Diloear boelan an seperti mereka, dihari kemoedian
mempoenjai kekajaan itoe poela.
toe. Hoe, MR: Ng
pergi keloear, bang mematjarkan sinarnja jang sedjoek.
w
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en POETI

gratis,

BERPINDA DARI NEGERI
JANG PANA KENEGERI:
JANG BAKA

kita se-

koerangan itoe loepa akan dirinja
akan Toehan. Lam dari pada itoe

res-

MOERAH

Batavia-Centrum

laloe tidak berkekoerangan Kane

-

dan

ANT Tatan

Pekerdjaan ditanggoeng

kalau

& dranken

tjamboek

Dita soedah pkaneoen lebih doeloe. Iah Kedosa anak Leran doedoek dihari
se berdiri dipinggir pagar sedang ngela- baan bapaknja, sedang Leman menImoen.
dongeng tjerifera. seribse satoe malam.
karang ini,“ kata Leman.
'Lem?n menghampir: nja laloe berdiri
»Itoe salah,“ sahoet bang Dita. ps8
Ibab biisanja orang jang mati “ta becla disampingnja. Bang Dita berdi- “Anak bsng Ditapoen soedah poelang
!

Provicif@n

KETJANTIKAN dan KESEHATAN
KOELIT MOEKA TERBANTOE

Kleermaker
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Pengbarapan

di

SENG

NIO

Directeur

Toean Dardiri. Per
Soe

(lini telah disoedahi dengan selamat.
Imoedahan

dapat

ba-

NaGe

'koempoelan dinamakan: »Mana
anlka (seperti di Tjiandjoer).
“1

tadi

mengandoeng

Sole agent:

Ingan kerdja tjoema separo2 !!!
I! Boeat pengoeroesnja telah ditetapItoelah angan2 kita, soepaja dike
aa
:
Itahoei: oleh fihak pengoeroes itoe perk.
S. Hadiwirjatma, IDengan djalan perantaraan soerat ka
Ketoea toean
ini, moelah2an
“ Penoelis
S. Tjokrosoedarmo. bar ,Pemandangan”
S. Priatman

beli

HARGA

e- - lagi.

Bendahari

ada

restaurant.

wakan dengan gratis (pertjoema sadja). Ika maoe dibikin mati (boebar) sama
. Sesampainja disitoe, rapat dimoelai sekali, teroes sadja dibereskan. Dja

-

djeroek

KESOHOR

njak VITAMIN. Ini VITAMIN ada nerloe boeat sesoewatoe orang, maoepoen anak-anak atawa orang toea.
Boeat anak-anak jang sering minoem ini orange sguash
bidan bisa djadi koeat dan gesit. Sebetoelnja saban
roema moesti ada sedia ini minoeman, rasanja enak
dan manis. Djikaloe soegoeken padi tsean poenja tetambe, dia tentoe senang sekali.

dioe

moemkan, baikpoen kepada leden,'ma
oepoen pada soerat kabar.

(Boewa

JANG

Hongkong

Han

minggoe,

& CO.,

Ba ge

Baroe

Orange

Dimceka boemi ini tid k ada, jang
kekal. Oring jang berboeat baik" ada“
kalanja berboeat boesoek Hari ta'sela
manja terang tineatja ada kalanja ra-

tahari dilipoeti awan jang gelap. Orang

jang pantang membohong.ada kalanja
'a berkata tidak teroes terang. Begitoe
djoega kita ini ta'kan hidoep sampai
kepada jaumal kiamat, tapi awal achir
kita mesti mati, berpindah dari negeri
jang fana kenegeri jg baka, dimana
kata

doep

orang,

kita

baroe

mengalami

hi-

jang sesoenggoeh2nja.

Keterangan jang diatas
oentoek

pendahoelogan

itce

perloe

dari pada bab

jang akan kita bentangkan dibawah ini.

Akan

disamboeng

