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4

tambah

seroe
:

kedoea, jang baroedioetjapkn| oo”) Hoedjan bom
| kian
kemaren.
|

di Wangyin

Tidak mendapat persetoedjoean djoega

Tokio,

2 Aug

(keuterj:

Ternjatalah soedah, bahwa ketika ini hari diadakan permoesjawa
tidak
setoedjoe dengan pendiriar ratan antara Inggeris dan Djepang tentang Tieptsin tidak bisa men
daa haloean beliau, tidak dapat di dapat persetoedjoean. Subcomissie jang telah diangkat oentoek per
poengkiri, bahwa figuur Sostardjo saraperkara polisi tidak maoe berhadlir. Djoega subcommissie eko
| itoe boleh dipakai sebagai oekoerav uomi tetap tidak bekerdja.
:
Tah
| (barometer) oentoek menaksir ke -|.
Selandjoetnja poen soedah diadakan pertemoean dic'ub Tokioan
. marahan dan kemerahan rata rata tara sir Robert Craigie dan Sotomatsoe Kato jang iamanja ki
biazs3 kita jang sedang berdjoeang ca kira satoe setengah djam.
Kedoedoekan demikian itoe doeloeMenoeroct p:rs agenischsp
D'cperg ,,D omei'', toedjoean corf:
dosloenja didapati pada wakil Boe | @utie ini ialaa osatoek mempersiapkan sesoestoe pokok goena menga
diOatomo.
Djika wakil Boed.
. Ostomo marah, itoe soeatoe tanda

iakan sidang conferentie

bahwa sikap pemerintah soedah ke

Conferentie

terlaloean.

5,

exacang), maka barometer

|

rahan

dan

bangsa

tertjoekoep

jang akan

laia daripads

Sbetardjo.

Iai moedah

| Gimengarii, karena....
(a. belisu seorang prijaji BB.
Se
—. bd. beliau seorang nasionals.
—.

Bagian a memaksa

Ianggeris

dan

djadi

toetoep

mendorong

beliau

moeloet bilamana

kepen-

| fiagan kita bersama terdesak kebel|
|

Duri

itos semoea

di Pedjambon

|.

pidato beliau

Selandjoetnja Premier Coamberlain meangosmoemkan djoega

|djadi djoega peman-

dangan oemocem tentang rentjans
bezrooting 1940| mendjidi gamba-

d.dalam Lagerhuis, bahwa dele

dikirimkan ke Roesian itoe akan bertolak ke M)»skou kelak
pada hari Sabtoe atau hari
Minggoe.
— Sementara itoe ketika orang

raa

atau loekisan keinginan daos|
ra berdiseang
dari rata rata
bangsa kita jsag berkedoedoekan
2 pegawai negeri.
Dan d-nzan sendi-

—
—

Delegasi inggeris ke Roeslan
Londen, 2 Auz fR-uter).

rinja peigaroeh beliau lebih besar
Garipada setengah orang berani

memadjoekan

paja

land

pertanjaan, soe-

sikap-sikap Zweden, Fin-

dan

keradjaar?2 lain-lain

o nja jarg

letakaja disekitaran

. Laortaa-Timoer

pemerentah me-|

njamboe: sosara-Soetardjo

angan

di Pe-

seringkali mengherankan

dipeladjari ter

mempertimbangkan perdjandji
an jang akan dilakoekan antara
Inggeris dan Sovjet itoe, maka
Butler menerangkan dengan le
bih tegas, bahwa Pemerintah

pers

poetih

jang selaloe me-

moesoehi t. Soetardjo ?
:
Sepandjang penglihatan kita dji-

jan,

melarikan

itoe

dir

melikoeks1

dengan sehebat-heba

Pesawat2 terbaag

191, Kw

ngoeng

Shensi,

bai wa

JIaoetan

Kwangtung

pesa-

soedah
:

dari

provincie

Barat Da-

ja dan sebelah Timoer sedikit
dari teloek Kwangchow, kema
rin malam soedah diserang oleh pesawat2 terbang Djepang.
Hoedjan bom Djepang di Wang-Yio
Kemarin sore 4 bocah
pesawa
pelempar bom Djepang soedah mer

djatochtan beberapa bostir bom dd:
Wang-Yin,

seboeah

tempat

jang le-

takrja diprovincie Kwangsi-Selatan,
dekat tapel-batas Kwargtung.

NM
SEL
4

2

—

kesanggoepan

dan keichlasan oen-|

toek meadjadi toekang tawar jang
mendingan, sehlaggza di Pedjambon

dapat dialakan permainan

tjatoer

politik agak sempoerna. D samping
Tasmrin ada Yimia dan antars

Taoamrin
tardjo.

dan

Yamin

Kita pertjaja, bahwa

ada....Soe
“2

perdjosa-

gan beliau itoe mekin lama akar |

makin tampak hasilnja. Pemerentab
eh poera-poera menoetoep mata
1 koeping terhadap

tetapi

dalam

sosara Soe-

Indonesia dengan djalan damai dav

—.

Kewadjiban per
per
3

boeah pesawat-terbang Djepang

roentoeh, ketika terdjadi
Mongolia Loear

Han

an
djo!

melebi-

diseboesh tem

pat bertemoenja soengai2

Khal

ha dan Holstin.
Staf-off cier Djepang, ja'ni
Luiteaaat Kolonel
Shimanuki

dan Kapten Ikoma telah tiwas
djiwanja.
dikedjar

Sebentar kemoedjan diwartakar
poela, bahwa d:pelaboehan perdjar
djian, Ichang, jang letsknja diso:

agai Yangfse, sebelah hilir sediki:

pesa-

wat2 Tionghoa

Chungking, 2 Aug (Reuter)
Kini soedah dapat diketahoe.,
bahwa 2 boeah
pesawat
terbang
Djepang jang diserahi coentoek me
lakoekan penjelidikan, kemarin go
dah melangsoengkan menjelidikar

aja diatas kota Ctungking dan so:
dah terbang tinggi sekali serta di
toetoepi oleh awan2 jang tebal.

ME
| AUGustus 1939
| minggoel-| — TJATETAN
| Senen

j1

Pemerintah tentang pemberhentiar
serdjandjian dagang antara Amerika dan
Dalam

Djepang.
pada itoe Pemerintah Dj

oang

soedah

ikan

mentjari

kah

tentoe

bermaksoed

alasan-alasan,

sebabnja,

apa-

maka perdjandjian

lagang itoe dipoetveskan.

Dari Kijoto

diwartakan:

Ketika
diadakan
interview
dengan Pers, maka Okinori
Kaja, bekas menteri Oeroesan
Keoeangan di stasioen Kijoto,
menerangkan: ,,Sama sekali ti
dak ada sebab, oentoekber koea

tir, berhoeboeng dengan adanja
pemberhentian perdjandjian da

gang

dan pelajaran jang

kakan dengan
tb. 1911“.
Okinori

Kaja

diloe

Amerika dalam
menerangkan

djorga:

»Deagan

maksoed

apakah

itoe ? Saja pertjaja, bahwa hal
ini hanjaiah

R.

Rebo

2

:

Kemis

See. Bajar Koran

Djoem'at| 4 |,,Pemandangan"

Amin

terhadap

Soekiman

Notowidjojo,

dosoediknjo,

se

sekarang

assis-

tent wedana Prigen | Pandakanj.
Saroso
Harsono, seka
rang
assistent
wedana di Loema
djang.
R Soenarto alias R. Soenar
tohadiwidojo
sekarang assis
sent wedana dikerdjakan pada Re3ident Pamekasan.
»

mennjana

Akan melawat ke Amerika Serikat
Taii pagi toean Salim Aloemar
lari Solo telah datang di kantor
Pemandangan. Beli:u baroe pocling
tari Japan dimana beliau telah be
ladjar koerang lebih 5 tahoer Di
Tokyo Shoka Deigaku (Tokyo Uaiversi'y of Commercej beladjar koe
“ang lebih 2 tahoen setengah dan
berhoeboeng dengan lain iain hal
belisu baroes menirggalhan Japan
#entoek
meneroeskan peladjaran-

"ja

|S A.

di Columbia

Toean

University di U.

terseboet akan tinggal di

f(ndonesia kira kira 15 hari dan akan
reroes pergi ke Japan
doeloe via
Singapore sebeloemnja melawat ke

Amerika

Sarekat,

Di

Pekerdjaan brnteng
terhambat
:

Djerman

Paris, 2 Aug. (Havasj
L Matin mengabarkan, bahwa Sieg

friedlinie kini terendam air. Hingga
pimpinan tentara Djerman terpaksa
memberi perentah oentoek menghen

tikan pembikinan benteng.

hoedjan

Setelah

sangat deraspja dalam hari

jang achir-achir ini, maka air soe-

agai Rija telah meloeap. Hingga
lengan itoe Siegfriedlinie diroesak,
iimana lantas pemimpin tentara
serpendapat, bahwa benteng itoe
idak dapat dipakai lagi. Dan dipe
cintahkan oentoek diroesak sadja.
La

Roemenia- Hurgaria mendapat
success

soeatoe isjarat da

Djepang

Boedapest,
2 Augustus
(Reuter):
Permoesjawaratan oelangan

haroes mendjoeal bararg”nja
pada waktoe sekarang ini ? Dje

antara Roemenia dan Hongaria

dan hal ini hanja berarti memoetoeskan 'perdjandjian dagang sadja. Dimana Amerika

pang

bisa

mendapat

barang2

dari tempat lain lainnja.

tk

Saptoe (5

lag

Selandjoetnja
interview itoe di
achiri dengan
Okinori Kaja: ,,Sams
sekali tidak ada sebab oentoek ber
koeatir".

(—

: Selasa

ta'lama

Adapoen maksoed pemanggilsr
ai tak lain dan tak boekan hanj
ah soepaja ambassadeur terseboei
aemadjoekan
rapportnja kepad:

ri Amerika

per-

taroengan hehat dioedara
de
ngan pesawai2 terbang Sovjet

hatinja i: Pesawat2 Djepang

a0en tentoe akan terpaksa
oei ketjerdasan t. Soetardjo
berikan pedoman bag
nerentah bagaimana pemerentah
haroes mmperbaiki kedoedoekar

| berangsorr-angso

Tokio, 2 Aug. (Reuterj:
Menoeroet ,,Domei", ada se-

5

di Washington

Horinouchi,

kan dipanggil kembali.

Kvargsi dan

sebelah

(RsuterJ:

passadeur Djepang

jsni

Tien-Pai jang letaknja dipan
tai

di Washing

Beberapa soerat-soerat kabar d
Tokio mengoemosmkan, bahwa an

:a, Huisn, Hu

Djepang

dr.

tarang assistent wedana di Peter
o
agan (Djombangj.
Roeslan,
sekarang
assittent
wedana Madioen.
R Soediknjo
alias R. Gon

anggota

dipanggil kembali.

Tokio, 2 Aug.

dari

ka diiapati tenaga jang haroes me- hal jang
sematjam itoe adalah
nerima poedjian dan bintang dari semata-mata
Selain dari pada itoe 5 boeahpt
re'anggar kemerde
pemerentah boekan lain daripada kaan dan kenetralan dari beberapa sawat terbang Djeparng poen soe.
— £. Soetardjo jang dengan bidjaksans keradjaan2 ini. Oleh karena
itoe dah mendjatoehkan beberapa boetir
. 8 Iaioe dajat msnggambarkantjara perkara ini dianggap sebagai soea bom di Yaagting, sebelah Timoer|. erajosangan
jang masoek akal toe perkara jang penting sekali ka Ltoet dari Su-Shih' (bekas iboe-kot
demikian roeps, sehingga oleh pi- rena berkenaan dengan tiga kera- dari kacoem kominis)
di Shensi
aa
'hak pergerakan
meadapat titel djaan jang bersangkoet-paoet itoe. Oetara.
»djinak“. Poea pihak pergerakan
'berhostang boedi besar pada figuur
Tanda bahaja berboenji di Tchang
Pesawat terbang Dj- pang

Karena pada diri beliau didapati

ton

Diepang

pesswat

wat terbang
bergiat lagi.

kepada keradjaan2 itoe, tetapi keti
ka diadakan permoesjawaratan di
Moskou ternjatalah soedah, bahwa

roentceh

Ambassadeur Djepang

aja dengan pesawat2terbang Tion,
noa.

prov:ac142 S2 cu

hati kita. Tidak merah dianggapnja
Inggeris itoe memfikirkan djoe
merah, betoel dipandangnja keliroe.
ga sikap sikap dan kepentingan
Bahkan t. Scetardjo itoe kerapkali
kepentingan
keradjaan laineadjadi boelan-boelan wakil pelainnja.
merentah di Volksraad. Ini menim2
boelkan pertanjaan: apakah soeara Tidak akan diberi pertanggoengan?
wakil pemerentah di Volksraad itoe
Selandjoetnja tidak dibitjarakan
dipengaroehi oleh soeara sebagian tentang memberi pertanggoengar
ari

setelah. pesawai2

pertaroergan

itoe

acticf lagi
Sementara
diwartakan

lebih doeloe, djikaorang hendak

a pihak

kearah

terbang Djeparg

Dje

ian Peperangan goena membitjara
can tentang sikap tentara padu
conferentie jang akan diadakan be
ok itoe.

sang keatas oentoek menjerang pt
Djepang

dari

O'eh Directeur BB. telah ditoen'joekkan oentoek meneroeskan peladjaranpnja
di Bestuursacademie
dstsvia toeap?:

(Rsuter): Diwar

dengan

armadanja

Bestuursacademie

Kern-Kabinet

'poedvergadering

dan

.

ang berkoeasa dari mioisterj Osroe

wat2 pemboeroe T.onghoa telah te)
sawat2 terbang

Djepang

memperkoeat

kena bom

Ecopah.

pesa

Conferentie

di Tokie

$$

.

Inggeris

» Sementara itoe menteri Osroesar
Peperangan ja'ni generaal Itaga
ci, nanti malam akan mengadakar

Ketika itoe dengan segera

Timoer,

2 Auz.

bahwa

:

persetoedioean

Inggeris

oang terdiri atas Premier dan mer
eri: dari
Osroesan2 keoeangan
Peperangan dan Loecar-Negeri besok
kan melangsoeogkan pertemoear
ja goena memoesjawaratkan ter
sng
politiek
Djeparg
terhadap

bahaja 1

cetika itoe soedah

antara

Soerat

Tokio,

Tiongkok-O-tara.

tidak

' mendapat

Yang, diprovincie

Missie Katholiek

akan.

ia goedah memberi iastroeksi kepada sir R»bert Craigie oentoek memadjoekan protes keras terhadap landjoetnja aksi Anti-Inggeris d

Itchang terantjam

Hang

Djepang. tentang pendjagaan
keamanan Tientsin soedah

Pertemoean Kera-Kabinet
Djepang

Londen, 2 Aug. (RcurerJ:
Premier Chamberlain telah menerangkan didalam Lagerbu's, bsahwz

ketoea dari P.PB B. Sedang

bagian b

0.

Tsiangtan,

Husan
dan
djoega disepandjang
ijalanan kereta apiCanton-Hankow

Djepang

| berati-ati, apalagi belisu itoe men-

-.

Tentara
oedara Djepang ketika
toe soedah melakoekan penjelid i
can djoega diatas kota Cbungsha,

Kata

Lsbih djaoeh diwartakan djoe
ga, bahwa Missie Katholik di
Kwsilin, seboseah tempat jang
letaknja diprovincie Kwangsi,
kemarin doeloe soedah tertimpa
oleh 7 boetir bom.

Diteraogkan poela olehnja bahwa ia telah melaskoekan . perhoeboe
agan rapat denzaa Pemeriatah2 Perantjis dan Amerika, berhoeboeng
selaloe | iengan adanja kegentingan ini:

belisu

Danteig moelai di anschluss dalam
oeroesan ekonomi oleh Djerman

.

datang.

Insiroeksi kepada sir Robert Craigie

rata-rat: :

kemerahan

kita boekan

“... figuur

kema-

PENTING

Hongaria - Roemenia akan
lari Chungking,
kemarin sehari
berdamai?
cedah terdengar soeara tanda ba
e
“aja, karena pesawat pesawat te r|Inggeris tetap politiknja tidak beroebah di Timoer Djaoeh
sang Djepang ketika itoe sedang
»
erbang
melakoekan penjelidikar
Pert
aroengan antara pesawat Roessja diatas pelaboehan terseboet dan
lan dengan pesawat tes bang
'joega diatas district2 jang letak
Djepang makin hebat
yja di Szichuan Timoer.

Tokio, 2 Auz. (Rsuterj:
— Makloem, rata? lid Boedi Ostomc
Djoeroe-bitjara Gi musbo menerangkan, bahwa soedah didapat
pegawai negeri. Djadi . ... tidak persetoedjoean didalam conferentie Inggeris-Djeparg terhadap hammoeijah marah apalagi merah, djiks gir segenap masalah2 jg berkenasn dengan peodjagaan kota Tientsin
tidak didapati sebah jang loea:
Selain daripada itoe ditambah poela, bahwi pokok jang dalam2
biasa.
5
: Bass z
|tentang masalah perak dengan setjoekoep-tjoekoepnja telah dibitja| Seijak Boedi Oetomo lenjap (ka- cakan djosga oleh commissie-perak.
ena mendjadi satoe dengan PBI

jaag mendjelma mendjadi Pariadrs

RINGKASAN

x

jan oedara Roes-Djepang ber

—

| Betapa kesimposlan jang dapat
tarik dari pemandangan oemoem |
beliau itoe ?
Terang dari so'al setoedjoe atau

:

&

na Iprka apa Pertaroen

gi

19400 Seangr

g

672 WI..

Senen 107, Batavia-Centrum

Advertentie, keterangan kepada
Administratie.

Permoesjawaratan Ing geris--Djepang ber:
batas soe'al Tientsin

.

1810 WI.
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Dekan

seboelan

tentarg

perhoehoergan

zepoer

telah
berkesoedahan
succes, Perhoeboengan

dengan
ke ba-

tis2 dibeberapa Jija sepoer Hcn-

gar.a, paia 10 Agoestoes akan
dimoelai lagi.
mo. 3 oo

Deficiency

aa

Bill

Washington, 2 Augt. (Reuter). Madjelis
perwakilan telah me

serima “Def.cercy Bill“ setelah di
hapoeskan amerdement. Disitoe di
Tokio, 2 Augustus: Ini hari ti oesoelkan oentoek mengadakan post
dak diadakan rapat commissie atau 119 miljoen dollar boeat memboeka
sidang tertjoekoep antara Irggeris kembali “Commodity Credit
Cor.
dan Djepang.
Loration”,
k

ah

sma

-

De EN an
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men
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muyinsU-sivsis
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Ne
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dengan
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sen at

disekitar Mr, W.H. Ingrams
33

jang

permoesja-

“ea

party oleh"Ein Abd:d

Kemarin maiam telah dilangsoeng

kan Tea pariy di Hotel Des Gale-

ries oleh Eigenaarnja sendiri, jani
jaitoe oentoek

waratan «di: Moskom Daioeloeiada 'toean Bin Abdad,

—beritahehwa permoosjawasadanitoe memberi
beroleh

kemadjoean

pesat,

tetap!

oleh karena :semadjoran:tidakada,

bahkan hendak..gagal tampaknja,

kini perdana

menteri

Inggeris itoe

menerangkan dengan terces terang,
bahwa IL

dan Paris hingga ps

da sa'at ini

beloem-djoega bisa men

tjapai -kata-sepakat-dengan
Moskou.

kehormatan

W H.

Ingrams

party

mana

Acting

bagi

dikantoor K.P.M. Tg. Prioek. Itoe
Gimbar jang dimoeat dipagins
waktoe: ia membawa wang: f-250.- depan, doeloe dan seksrang, mem
boeat. membajar- ongkos kapal di perlihatkan kepada kita sembojan
Priok, kemoedian seteleh dihitoeng pergerakan kacem perempoean za

ongkos itoe..tjoekoep.f 200.-. Lebih
nja f50 - jg terdiri dari 2-lembar
wang

kembali

dan njonjanja, tea

Consol djenderal

dalsm

25.- dimasoekkan

kantong -badjoenja:

oleh

Inggeris,

pa-roepanja djatoek dilsntai.
Kepada sisps jang menemoekan,
diharap soeka mengembalikan kepa

yar Lambert dan njonja, mr Larkina' Commercial British agent, dar

mr Whitteridge Acting consol dan

da jang poenjs,sadres: Pasarstraat

Jais2 tetamoe.

tjoeriga kepada

Ing-

dari djam

Inggeris,

laloe

Tsjecho-Slowakia,

bersatoe
Kini Roesian. diadjak
goena mendjamin negeri di Eropah.

Krido

6 sampai 7,30, mssing2
perasaan
senang

geris, karena soedah banjak jang kembali dengan
dialami... Moela-moela- kacem kom
nis di Spanjel dibiarkan sadjaoleh dan goembirs.

'

telah

-

berangkat

mana

Yatmoko.

Berkosboeng . dengan postoesan
rapat. pieno dari Rengoerces Krido
Yatmoko pada.tanggal 23 Juli 1939
maka Dantcommissie mendapat pe
rintah
gosna. menjediakan - doea
programme, satoe goena openbare
opvoering jang dipertoendjoekkar
kepada cemoeradan satoelagi goens
interpe opvoering dikalangan Krido

Mr dan Mrs Ingrams keliling
Kemarin djam 8,30 mr. dan mr3.

Ingrams

man sekarang. ketika.
winoto
boemi,

R.A.P. Hadi

berpedato, kelihatan hasi!
meelai dari semangkanja,

laloe-kepada mentimoen dan kelapa
tetapi malarg baginja: sebab terge serta boeah-boeahan lainnja.
sa-gesa, wsng itoe tidak masoek
Roeangan biasa diisi dengan sek
dalam kantong: kajoe, tetapi: roe- sama, sedang fjerita pendek ,,Mati

toser

dikoendjoengi

kertassif

jang
“ Sesoodah diadakan sedikit pidato No. 42 Mr.Cornelis,
10.makanan dan minoeman jglezat di akan diberi hadish.f
Aj
Orang tidak merasa. heran kalau hidangkan, tea “party: ini moelai

Stalin sangat

,,Ppembangoen"

siang, salah seorang abonre kitat. | dan pergarangnja senantiasa mer
Sestromoeljono telah kehilalijari daja oepaja memperbaikinja,
ngan 2 lembar wang kertas Af25.-|dari minggoe keminggoe.

2 3

YOr named

akanannin
TOT

kata ,Tjaja Timoer".

dengan

Sosdah barang.tentoe. Roeslan tjoe autonja S. Alatas dan diiring oleh
riga. Boekannja tidak soeka, tetapi

dalam pelcekankoe", oleh Gatot da
ri Madioen, “dihiasi psela dengan
pencil—teekeningen dari t. Abdul-

salam.

Begitoe 'indahdan

Kenatangkapkarena

Oranje Wandeimarseh
Mosngkin bahwa
Roeslan bisa
Comits
,,Oranje ' Wandelmarsch“
tertarik hatinja, djika sekarang isi
mengabarkan,
bahwa hari Sabtoe
Inggeris Perantjis dan Amerika

moelai beraksi bersama kepada
Djeparng berkenaan dengan soe'al
di Timoer Djaoeh itoe.

rang nampak sangat berbahaja ti
dak hanja di pacific tetapi djoega

ikost

ditoerggoe

Kalau Polen berkeras, nistjaja..
timboel galoeh besar disana, sedang
semaontara itoe Hongaris jang dae
rahnja. dahoeloe ditelan oleh Roe
menia ngmpak beringas kepada Roe

jon

1

A. Tj.
— G —

arah Mangga

soedah

natio.

memberikan

Knjlm,

akan

nama:

Inter-

NJS. dah 12e Batal

mendjaga

golongan2

jg

terdiri dari beberapa ratoes orang.
Fancyfair Roedi Oetama
Seseorang
hanja
diharoeskan
Besoek targgal 4 dan 5 Aug. Boedi
membajar 50 sen dan siapa jang
maoe ikoet, memberi namanja sadja Oetama skan mengadakan Fancy
djam
kepada A,CA. Rieber, Boekhandel EL Mr. Cornelis, dimoelai
OBUZ., Sluisbrugstraat No 7.
LA

.

GS

pSEMERENTAH teleh mergsda
kan tambahan tentarg pemhe
rian onderstand jang diterangkan
dalam Staatsblad 1936 No. 243, Da
lam Staatsblad 1939 No. 392 telah
diterangkan peratoeran itoe. Tambaban adalah artikel 3 dari Staats
biad 1936 No. 243,
Boeniinja sebagai berikoet.
Kepada rereska jg tidak dengan
permintaan sendiri dan derganala

san lain selainnja'disebabkan karena

sakit dilepas dari psrkerdjaannja
dapat diberikan onderstand. Onder
stand diberikan oentoek:

10 sampai

12 tahoen dienst lama
nja 1 tahoen.

I3.sampai 15. tahoen dienst lama-

Abdulszlam, membeiikan pengetahoean paia kita, journalistiek In
donesia ,,30edah mempoenjai«.....
Mernno van Brouwer atau Cor van

20 samrai

16 sampai
18.sampsi

ngan gamba 2 Hiboeran dari tangan

Deutekom

,,van

Indonesia",

Njonja W. jang tinggal di Tosari
weg, mengadockan kepada politie,

sebesar f 110, waktoe ia disoeroeh

mengirimkan

posiwissel

ke

post-

Di lembar kedosa hari ini antara
lain-lain ada dimoesi berita tentang
Opentcurnament Badminton di Prinsen Park.

Lebih djsosh

bah

sebagai

dapatlah kita tam

berikoet:

22 sampai

seperti

siang kira-kira djam 1 bahwa djongosnja melarikan oeang
Besar dan menoedjoe

Re

kena gambar2nja dan begitoe njata poela tjetakannja, sehingga tidak
kalah
dergan
iydechriften
jang datang dari Europa.
Caricatuur Wandelmarzch,'alce de

kantoor,
ke Taman Sarie. Tetapi ia dapat di
Berangkatrja dicega dengan mem
ikoeti oleh looper Aneta dengan se bewa pakaian dan kepoenjaannja
peda motor jang kebetoelan naik di jang lain dan poelang kekampoeng
dekatnja sitoe.
nja.
Oantoek meloloskan diri, maka se
Jang berwadjib sekarang baroe
peda itos oleh malinguja dilepaskan mentjari pentjoeri tsb.
2 aka
Ka
dan ja masoek
kedalam
roemah
bangsanja, jang ceroeng djoega.
Badmiaton Opentournament
karena jang wadjibpoen soedah me
Prinsenpark
Kamnangkapnja.
pioenschap

pa-

harap, bahwa masih ada orang ig.
akan ikoet lagi. Antaranja jang

Aneta.

ada secrang Tionghosimaling sepeda
di Molenviiet dengan dibawanja ke

ling lambatnja sampai hari Senen
jad. Sampai sekarang soedah ada
150 pengikoet, tetapi orang meng

Gibenoea Eropah, apalagi melihat
bahwa gerak Djerman terhadap
Dantzig makin lama makin keras.

get

Kemarin

sesoedah toean poeteri Juliana bersalin, skan diadakan Wandelmarsch
jang 10 km. djaoshnja. Perminta-

an oentosk

Demikianlah, makaksadaan seka

cepas

Oleh:

begitoe

kita biasa lihat dahoelce dalam De
takoet dibelakang'ia terdjerat da- Alatas sendiri menoedjoe Cheribor
Zweep, Het Ind. Leven dl.s.
lam pertaroengan dengan Djerman via Bandoeng dan dari sana ke Te
“Gambar2 actueel dari masjarakat
gal kemoedianteroes ke Pekalongan Yatmoko sendiri-kira-kira pada tg
laloe.....,- ditinggalkan legi.
Indonesia.
poen didjaga demikian
1
October
1939
ja.d.
ini.
Solo dan Soerebaja.
orang
lihatlah
perkoendjoengan ig
Mssing-masing...programms.
itoe
Hari Senen nanti tanggal 7 dari
Sescenggoehnja ketjoerigaan semoelia
Soeltan
Soembswa ke Beta
akan tiba lagi akan dibagi stas $ kunstpumers,
roepa itoe patoet
ada pada hati ini boelan mereka
wi,
ketika
bertamasja
pada roemah
diantara 4 dari bagian. poetri.dan
sancebari
negeri Toerki, tetapi ti- di kota ini dengan bliksem treir, 4 lagi dari bagian poetra.
piatoe
Mceslimin
dari
Njonja Goe
dak, negeri
rki sedang maboek dan pada djam 12 dari itoe hari
Tosan R M.P. Sosrosoejitno, dars hawan itce.
djoega
mr.
dan
mrs.
Ingram
skar
diberi hadiah sandjak AlexaniretPoen gambar dari penganten ba
meesier K.J.. mendapat instructis
ta oleh Perantjis, sehingga soeka bertolak dengan kapai K.RM. ke
roe R. Soebardjo di Betawi ada di
dari.
Danscommissie
soepaja
mepoela ia menjerboekan diri didalam Singapore dan melandjoetkan tour
njoesoen dars techniek dari nomor- mceat sehirgga sk. minggoean ini
Ineenja ke British India.
barisan negeri2 ,,demokrasi".
Ag
nomor itoe confarm Pakem-Kraton mendjadi satoe ,,society-blad“ fma
aseli, jaitoe Atoeran Tjara Menari djallah kelsearga poela.
Kesempatan oentoek bestuurs
Mosedah?2an is insjaf kelak, soeGambar dari Eropsh, ketika peDi Istana? Radja Di Vorstienlanden
academie
paja di Lacetan Tengah djangan
njamboetan
pads dr. Bockiman &joe
jear-nongg ini akan terdiri da
Kesempatan oentoek Ambtenaar
sekadar mendjadi ,,oepas“nja orang.
ga ada, sementara roda tiga jang
ri:
:
tetapi hendaknja mendjadi ,,oepas" Bestuurs masoek Bestuurt-Acade1. Bedajan dari 8 poeteri atau barce di Soersbaja, mengambiltjon
oentoek dirinja sendiri. Negeri ne- mie tahoenini bagian Djawa Barat, lebih.
toh dari Makesar poen diperiihat
eri Arab moeiai sangat
tjoeriga konon wartanja telah terpilih tiga
kan.
Kira2 Betawi toch tidak akan
2. Golek (seorang poeteri).
koma
tindakan Inggeris-Perantjis orang, antaranja t. Abdoei Rachman
ketinggalan ? Sepeda roda tiga dja
3.
Wieng
Panah
|doea
orang
disekitar Laocetan Tengehitoe, ka- Djaksa Bogor. (R2p).
di taxi.
poeteri).
:
2 9 —
rena
dianggap. mosngkin bahwa
Sport poen tidak ditinggalkan be
4. Bedajan ,,Tari Koepoe” VlinTa
aken memasang Tabligh Oemoem Mcehammadijah
derdans! (5 orang poeteri). Iniada gitoe sadja. Mr. Koentjoro secreta
Nanti maiam,
Moehammadijah
kekosatan disifoe terdiri dari bang
ris IS. I. memboeat toelisan jang
Tjabang Betawi Bg Tabligh Sectie creatie Nj. H, Hadisoeseno, ang- berharga pasal Sport kita.
sa Toerki dan pehak Jahoedi.
gauta Denscommissie afi. poeteri.
Kramat
akan mengadakan ,,TabBaron Mathurayreck melihat se
Tari jang amat origineel ini dilarasz
Teroetama 'sekali, soepaja Toerki ligh Oemoem" di gedong Seko
gala
sesceatce mirggce
ini dari
kan
dengan Iagoe
Koepoe2, itoe
soeka memehak Irggeris dan Hsifa lah Menengah Moehammadijah Kra
doea
helah
moeka.
jde
keerzijde
van
compositis dari Ki Hadjar Dewartetap koeat sebagai pangkalan ter mat, No. 49 Bat..C, dimoelai djam
de
medaiile),
demikianlsh
sosl
pen
tara jang sekarang mendjadi poyu
tara angkatan oedara Inggeris.
8 precies.
sioen djanda dengan arak haram
lair itoe,
:
dan
njai-njai mendjadi pembitjaraDari afd. poetera ada 4 nomor
Agenda:
an
dalam
tjatetannja.
jang hebat sekali.
:
Adapoen di Timoer-Djaoeh seka 1. ,,Pendidikan Oemoem"
1. Klono Toendjoeng Seto. /serang ini kelihatanlah bahwa Ingge 2. ,Pendidikan Islam“
Pendeknja, Pembangoensoe
orang poeteraj
:
ris ,,tidak djadi“ mengaboeikan se
—g—
dah
meroepakan soeatoe minggoear
2. Psndji Kadang Kadejan j4 ogala badjat Djepang, demikianlah
Tentoonstelling dan demonstratie
jang
,,berbargoen", jang kita perrang
poeteraj
maka menoeroet keterangan Cham
keperloean roemah tangga.
tjaja
walaupoen goedah sedemikian
3. Wireng Wiro Ostomo (4 orang
berlain kemarin, bahwa Inggeris
Koendjoengan
2000 postera).
bagoes,
masih lagi akan diperbaHa
soeka bekerdja bersama-sama deOrang lebih.
goes
roepanja!
4. Djanoko Grogol, artinja Sspg
ngan Djepang, asal sadja djangan
G3 —
.
Pertoendjoekan matjam matjam Ardjoena
memasang
perangkap
mengoerbankan kepentingan Ingge
hal dengan demontstratie2 jarg di gvena menangkap binatang boeas Resepsi menghormat penganten Mr
ris sendiri dan djangan mengoer
H:ndromartone
lakoekan
di Gang Kenari 3 har: Ini wajang froagmeni ada
creatie
bankan kepentingan izin? negeri.
bertoeroet toeroet, mendapat perha barce dari toean Rm. P. SosrosoeDjoem'at
malam Sab
Maka moelailah lagi Djepang me
tian : besar sekali. Djoemlah orang iitno sendiri. Baik dan techniek,
toedi Amicitia.
ngadakan tindakan keras terhadap
jang mengoendjoengi kira kira ads mimiek, piastiek, decorg, lichteffeeNanti pads hari Djoem'at malam
bangsa Inggeris disana.
2000 lebih. Poen sekolah vak tidak ten, gamelarcorcert d.l1. ada won- Sabtoe, 4.5 Augustus, moelai djam
Tidak boleh tidak, tindakan Dje
ketinggalan dalam melihat lihat per derbaar, adjaib sekali, beloem per- (akan diadakan resepsi goena mem
pang jang keras nisijaja akan me
toendjoekan itoe, jang mempoenjai
nimbosikan perseteroean jang mem faedah djoega bagi kasem poeteri nah dipertoendjnekkan dikota Dja- beri pangestoe kepada penganten
kedoea orang, tosan mr. Hindrokarta sini.
bahajakan.
serta iboe.
jang
kawin
deMassa-regie dari nomor2 ini dipe martono
Ongkos2 goena itoe semoea bisa gang oleh ketoea madjelis tari tosan ngannona
Trini. Tempatnja
J2, moeagkin bahwa itoelah jang
ditoetcep dengan osang sewastand R. Ng. Harsono. Hadisoeseno.
dikamar bola Amicitia (mr. Cornesargat dikehendaki
oleh negeri2
pada 5 importeur dikota ini, hingga
Programma jarg kedoea kare lis), Matfamanweg 119, dengan oen
totalitair, ja'ni memantjing sospaja
gedoeng dan lampoe d.i.I. soodah na mengenai oceroesan intern ta' dangan bekerapa orarg, sedang pa
ada perang
dibsrbagai-bagai soetertoetoep ongkosnja.
: perloe diosmoemkan. Soenggoehpoen kaiannja tak ditentoekan.
doet, karena disitoelah moengkir
Dalam pada itoe jang tidak mem begiios ta' kan ksiah origineel dan
Programma demikian:
letak kelemahan Iaggeris.
bajar sewa stand jalah Roode Kruis
71—8 mslam : memberi pengestoe,
kebat seperti programma kesatoe
Sedang dahosloe, dalam Perang
Boedi Kemoeliaan,
roemah
sakit tadi.
8—9 malam: sekedar pertoendjoe
Doenia Ioggerispoen hiboek mengila
Grogol.
kan petilan wajang orang dari anak
“Djoega
boleh
diminta
oleh
fihak
tjari kawan, bahkan tidak sedikit
Ozang pendjosalan
kembang di- loearan
Krido
Poetro
goena
dipertoendjoekkan anak, jaitoe Panti
serdadoe India dipergoenakan djos
dapat f 8,90 bocat R. P. M., f 4,25 diperajaan apa sadja jang dipan jang soedah terkensi dikota ini.
diper
sekarang”
djoega
ga, seperti
boeat Roekoen Isteri dan
f 14,60 dang pantas oleh pengceroes.
Kita mendapat kabar lag', bahwa
goenakan mendjaga daerah2nja di
:
komite Amal.
boeat
Moga moga dengan djalan selaloe Sore ini djam 5.45 toean mr.HinTiongkok.
Oeang ini akan dikirimkan ke Ba tas habis habisnja mentiiptakan dromartono,
akan tiba distatoe
Sangkar
goena
membantoe
ketion
Gambir
(Koningsplein|
doea
creaties baroe itoe Krido Yatmoko
Sementara itoe ada satoe hai jg
soesahan
kebakaran
baroe
ini.
soeami
isteri.
Orarg
jang
menjam
dapat
membantoe
akan
lahirnja
menjebabkan Roeslan masih soekar
Katanja
nj. Dt. Toemenggoeng kesenian model Djakarta sendiri,
hoetnja dari kalangan sansk, han
mesrceroeti adjakan Inggeris, jaitoe
akan mengadakan
pertoendjoekan
dai taulan, serta kawan sesarekat
G.iek auf!
bahwa pertaroengan antara Djesercepa
itoe
djoega
tiap
tahoen,
—
D
—
sekerdja.
pang dengan Roeslan sekarang Ini
aj
Maling sepeda
sedang mendjalar-djalar, kian lama melihat hasil jang diperoleh pada
pekerdjaan sekali iri.
Djongos
jang
tidak setia
kian besar ssdja.
:
ab

menia.

Onderstond oentoek pegawai Negeri.

“Pembangoen nomor 5 jang terbit
Kepada kita dicbabarken, bahwa (hari ini lebih bagces posia dari jang
pada hari Seren 31/7-39 djam 12 |soedah2. het endjockikan penerbit

onstjaisiahAd
PA TR
ATI
N

Apa

Tentang

24 tahoen

nja 2 tahoer.
17 tshoen dienst lamanja 3 tahoen
I9 tahoen dierst lamanja 4 tahoen
21 tahoen dierst Iama:
nja 5 tahoen
23 tahoen dienat Iamanja 6 tahoen
dienst lamanja 7 th.

Onderstand
mereka

ini diberikan

jang

dilepss

kepada

dengan

mat dan besarnja 601C:
sioen djika
ambtenaar

hor-

dari pen
itce pada

saat itoe akan dilepas dergan pen-

sioen.
1
Djika seorang
ambtenaar dilepas
dengan tidak hormat foneervolj dan
alasan ogntoek dapat itoe, dapat di
sjahkanoleh Wali Negeri dapat djoe
ga 60pCt,

banjaknja.

dak pakai

preadicaat

Osntoek msreka

biasa sadja
nja tidak ada
RJ dibarikan
Diberikan

Isu diminta

jarg dilepas tiee:vol,

tetapi

pekerdjaannja
|djadi
poedjian oempamanja
40 pCi. banjaknja.
onderstand itos djika

sendiri oleh jang berke

pentingan.
Oentoek memohonkan itoe seper
ti biasa tentoelah ada bewijs dari
koerangtjoskoepnja penghidoepan.
Oaderstand itoe dapat ditjaboest,
djikalau ternjata, bahwa penghidoe
pannja dianggap tidak perioe dazpat itce.
Mereka jangdiontslsg tanggel 1
Augustus 1934 dapat djsega, tetapi
onder stand itoe dihitcerg moelai
1 Juli 1939.
3

Samboetan kitaterhadap poratos
ran ini: memang
peratoeran jang
baik sekali. Berkah dorongan sarekat sekerdja!
Choesoesnja bagi mereka jang di
lepas

zonder

foelah dapat

praedicaat

eervol

ten

djoega bagiannja poe-

ia.

Boe2at toercet
merajakan Hari
Kegirangan bakal tambahnja famiie Keradjaan
dan hari kelahiran
Seri Ratoe oleh Directie Prinsenpark
diatas haannja jang terkensi baik
moelai boentcet Augustus
sampai
permoelaan September j.a.d. bakal
diadakan
Open Tournament Badminton
goena
merebeoti
Prinsen
park Kampioenschap
Beker. Per
tandingan2 akan terdiri 'dari hee-

ren-single, heeren 'double,: damesIsingle dan mixed double.'

Mengingat dasar persisan inleggeld sengadja ditetapkan dengan
rendah sekali jaitoe bocat singles
f0.10 dan boest doubles tjcema
£015 sepasang.
Boeat ini pertandingan #bakal digosnakan Robin-Hood shutilecccks,

keloearan paling baroe

dari

Ned.

Ind, Industrieele Compazrij di Boemiajoe.
Selama hari2 pertandingan se.
moea deelnemers (sters) dapat ma

3oek di Park vrij.
Kepada

kampisenen

masirg2

di-

sediakan hadiah jang

beroepa

be-

ker dan
dailles.

dengan

me-

runner-upnja

Bosat penggemar badminton jarg
ingin toercet meramaikan ini perajaandengan mengoedji sportpeiinja
bisa memasoekkan namanja sampai
tanggal 15 Augusius j.a.d. pada
adres adres dibawah ini.
1. Kantoor

Directie

Prinsenlaan, Bt.
2, Secretarisat
18 Bt.

3. T. Sandia,

Prinsenpark,

BBB. PRrinsenlaan

Gz.

Soemantri

24

Batavia C.

4, T. Moeehtadin,

Persatoean Gobe

rocweg, Btc.

5. Secretariaat
anjar 29, Btc.
6, T. R Marhahb,
Meester Cornelis.

1“. T. N Sibarani.

Batavia

C,

BKBB.,

Kararg-

Baloeeiweg

4,

Nopellaan

15,

£ Aan,

Hadiah jang mendingan.

Siapa jang menemoekan,
akan diberi-hadiahf10.-

Inggeris

“Firma Kido.
— Tetapi oentoek mendjaga, soepaIja
pendapatan kepala rasjat itoe
DiKota Inten.
djangan
tosroen terlampau rendah,
| Tadi pagi, redaksi ,,Pembangoens sedjak beberapa tahoen sebagai
dan ,,Pemandangan” ada mengirim
seorang membawa gambar-gambar atoeran osntoek sementara Pemerir
| jang sangat: besar. harganja.bagi tah menjediakan oeang oentoek|

anparus

memperbaiki pendapatan kepala.rak

weekblad ,,Pembangoen“ ke Betawi.

Tetapi didjalanan garbar-gam- jat itoe. Djoemlah oeang jang di
sediakan itoe ditoeroenkan oentoek
bar jang “ada didalam: enveloppe
ito. | Untan, tidak. ketahocean di tahoen 1940 : hal itos ialah karera

TA BvM

Polen

Rijbewijs jang hilang dengan
Ogang, kosntji
Kepoenjaan
Napis.

:

t. Moh.

Tosan Moh. Yoesoef Hidajat sa
ngabarkan:
Ketika tadi pagi toean itoe La
kekantor di Noordwijk depan Boekhandel Kolff telah menemoe seboe
ah rijsewijs dari toean Moh. Napis,
serta ocang f 1— dan koentji.
Jang ditemoekan itoe lalce dise
rahkan kepada kantor polisi Pasar
Baree. Dengan berita ini djadi toean
jang bersangkoetan itoe bisa berhoshoengan dengan polisi.

(Osntoenglah barang itce ditemoe

kan

oleh orang

jg djoedjoer. Rad).

raad jang lebih dari

ka

menerima

gandjaran

djoega.

apabila mereka mendjadi saksi wak
tos dilakoekan beslag oleh landraad.

Kepala d.sa itoe tidak moengkin

lebih sering lagi, mendapat gandja
ran berhoeboeng. dergan melakoe
kan ponis, olsh sebab pekerdjaan-

pekerdjaannja

jang

Londen,

lain

itoe

ter

'gmpau bersahadja.
Lagi poela kalau oentoek sekali
an pekerdjaannja
itoe ia haroes

mn armada

crediet

8 noah.

bahwa

Yeni
Saran

Pertanggoengan

incident2

anti

Inggeris

sedjak

export ke Tiorgkok

180 kapal Inggeris jang baroe

Londen, 2 Aug: Dalam H,ogerhuis. joidadwireliteit, lord Stan
hope memberi keterangan jang soedah dibelinja 180 kspsl barce. Kapal
itoe akan digoenakan kelak djika ada serangan Cari kapalsilam atau
dari

oedara.

Lord Stanhops menerangkan, bahwa kepentingan dari kapal kapal
itoe adalah ditoandjoekkan ketika perarg saudara di Spanjol. Ketika
diadakan perlawanan itce, habislah dengan serangan kapai2 silam tadi

Hongaria-Roemenia

termasoek dalam daftar

jang

Inggeris menempatkan armada
nja di Besporus,

-

Istamboel,

2 Augustus:

Eskader Inggeris jang terdiri
dari slagkruiser ,,Warspite“ dan
4 pemboeroe torpedo, telah tiba di Bosporus. Sampainja disitoe ialah oentoek memenoehi -koendjoengan
opisil. Himpir
semoea armada Toerkia keloear
oentoek memberi penghormatan
kepada Inggeris.
Siagkruiser
,,/Malayas
kini
berlaboeh di Smyrna. Pers Toerkia memoeat artikel2 jang £ympathiek dan menandakan bahwa koendjoengan armada Ing-

ber

tara kini pbeloem
komentar

akan

dapat

berdamai?

serangan
jang tidak langsoeng
Nanti akan dikabarkan, djika missie
militer Perantjis dan Inggeris telah
tiba di Moskou.
Permoesjawaratan itoe akan diteroeskan dalam hari2 mendatang.
walaupoen tanggal jang pasti beloem ditetapkan.
Hongaria—Roemenia sceka
berdamai
Boekarest, 2 Aug: Berhoeboeng
dengan incident ba
roe2 ini di Thsiss, maka pemeranteh Hongaria dsn Roemenia
akan mengadakan komisi militer jang bertjampoeran dari ke
doca negeri itoe. Kedoca nege
ri itoe akan bercesaha bersama sama oentoek memperbaiki
keadaan.

diberikan

jang opisil.

Panama kanaal

Londen, 2 Aug: Dalam Lagernuis minister van Handel mererangkan. bahwa permoesjsawsraian tentang pemberian pertanggoengan
export kepada pemerentah Tionghoa mendapat kemgdjocan.
Sea PE Pam

skan dipekai ocang Djerman. Ksra
na minister oeroesan loear negeri
tidak berada di Paris, maka semen

oedjian Inggeris.

(Ruter).

district dan kaboepaten

lang dengan pertjoema itoe haroes
dioebah.
|
Gamsente Padang berhoeboeng naOentcek memberikan ocepah meiknja toelage Burgemeester
moengoet (collecteloonj kepada ke
Aneta dari Padang mangabarkan, pala kepaia desa meskipoen boekan
bahwa rapat jg diadakan tadi ma- ia jang memosengoet padjak itoe,
lam memostoeskan dengan soeara 10 adalah sangat berlawanan dengar
lawan 6 oentosk memadjoekan re- sifat oepah memoengoet itoe, jang
kes kepada pemerentah berhoeboeng diberikan sebagai oepah atas peker
dengan ditolaknja besloeit oleh goe- djaan jang soedah dilakoekan.
bernoer soal naiknja tociage wetMereka jang sebab diadakan pahouier dari 30 sampai 100 roepiah. djak oepah tidak lagi masoek ,,aanmg
slag
ketiilv, tertcelih tidak lagi
Redaksi.

mendapat

2 Aug.

Hye

—a—

Berita

diberi

Disini menoendjoekksn,

mendapat gandjaran tentoelah asas
pengadilan

dan

selesainja permosesjawaratan di Tokio adalah diamat amati. Dan Craigie
menerangkan poela kepada p»merintah Djspang, jang telah memberi
keterangan, ketika permoesjawaratan beloem dimoelai, bahwa Djeparg
soedi memegang ketenteraman dalam daerah jang mereka terima oentoek dibawah penjelidikannja.
Djika mereka itos dapat memegang ketenterzmep, tetapiticak di
kerdjakan, maka berartilah tidak memenoehi
kewadjibannja.
Dan
djika mereka tidak dapat memegang
tegosh ketenteraman
sebagai
jang termaktoeb dalam formule, maka ta' akan kita penarla
lagi,
bahwa mosreka itoe dapat bekerdja demikian.

f 150,—, dan

djika mereka diperintahkan melakoe
kan pekerdjsan deurwaarder dalam
perkara landraad. Lagi poela mere

akan

Djepang

- psricoekan menolong, dan..

toean
itos jang havnja diberikan
tidak lama kemoedian kita mene
oentoek
sementara. Asas jang seberima telefoon dari Firma Kido,
uar benarnja
masih tetap jaitoe
sebosah toko Djepang jang terkebahwa tiap tiap persekoetoean jg
nal di Kota Inten, Betavia stad,
memerintah sandiri haroes memba
menjatakan, bahwa'salah seorang
jar bestuurnja sendiri.
pegawaiaja mendapatkan envaloppe
Dalam beberapa hal kepala desa
jang berisi gambar-gambar itoe.
itoe menerima gandjaran, apabila
Atas keseedian direksi firma ter
mereka serta mendjalankan poris
- seboet,
kami reiaksi ,,PemandaMereka berhak mendapat gandjangan“ dan ,,Pembangoen“ mengoeran din oesng oentoek ongkos, apa
Laga
diperbanjak-banjak terima bila mereka berlakce sebagai grif2si.
ee
fier oentcek membeslah dan menji
e
2 IA
Ita berhoeboeng dangan ponis land-

diperkoeat
Inggeris

bantoean itoe sosdah agak koerarg
P8 rloe dan lagi poelarhal itoe segr inggandi mem | soeai
benar
dengan keadaan ban-

di Betawi

moelai berkeras kepada
. Djepang

diperkoeat

Washington,
tus (Transceesp):
Madielis

2

Auzus-

Perwakilan

telah

menerima
dengan soeara 666
melawan 144- adanja rentjana
peratoeran
tentang
ongkos2
oentoek meloeaskan perkoeatan
defens!i di Panama-kanasl.
Sekitar

krisis

kabinet.

Amsterdam,
2 Aug
fAneta
ANPJ). ,,Telegraafs mendoega bsh
wa
hari
ini telah diterima oleh
Seri Ratoe, voorz itter dari Tweede
Kamer, wr. JRH. van Schaik. Per

loenja oentoek memberi sdvies ber
boeboeng dengan
advie:2 jarg di
berikan
oleh pemimpin2
freksi.
Djoega kemoedisnnja akan diterima poela vice- praakani
Rssgd van
State

jhr.

ti djoega

mr. F

Da

Vos

Boelseris

van

dsn nan

Stecerwijk.

Soerat kabar itoe. mendorga de
ngan adanja ini sangatlah soekar
keadasn politik, Dan djegsadvies
advies dari pemimpin?
graksi sangatlah bertentangan. Didoega bah
wa kacem anti-revol:sioner dan Libas
tidak moengkin dapat membertoek
kabinet. Soerat kabar itoe mendoe
ga, bahwa dilcear parlement djorga
kaoem
Katholiek
Demceratie
tidak

dsn
Vrijz nnige
dapat bersetoe-

djoe tentarg sikap dari fraksi2ter
hadap kabinet Co:ijn pada mir ggoe
jl.-itoe.
Minister

ingin berlibcer

Londen, 2 Aug. (Reuter).
Mosi mempertarggcehkan da
ri sosiale partij tentang permoe
sjawaratanrja kembali Lager
huis pada 21 Agoestoes telah
ditolak oleh Lagertuis dengan
250 melawan 132. Dan telah di
terima mosi pemerentah dengan

,,aansiag ketjil"
Kepada toean- Abioellah jang me bosboeng dengan
njampaikan berita penting dengan itoe. Hal itoe tidak sekali kali me
perantaraan telefoon berkenaan de ngcerangkan pengetahoean kepala2
ngan agama kita. Isiam, diharap itos tentang mereka jang tinggal
geris ini adalah berhoeboengan
dengan
bersosrat
berhoeboengan dalam dserahnja itoe, oleh karena
keterangan
tentang
dengan perdjandjian Toerkiadengan redaksi. Sebab hari inikita ia mendapat
soeara 245 melawan 129, hingga
perloekan datang di Hotel jang di mereka itoe dari soember2 jang Ia
Inggeris.
parlement akan bersidang kem
tosndjoekkan dan poela orang2 jang in.
bali pada 3 November. Chamber
Djoega
di
Singaposra,
Inggeris
meOemoemnja Pemerintah seia debersangkoestan, tetapi beloem menlain menerargkan soal itoe de
.
nerceskan aks'nja.
Djerman mentjaplok lagi?
jang mengatakan
,Gapat keterangan jang memoeaskar. ngan anggots2
ngan kepertjajaan.
Singapoera, 2 Aug. Banjak
Paris, 2 Auzustus: Dalam ssk.
bahwa tidak pada tempatnja pegaTerima kasih.
nja
tentara
Br.
Indie
jang
dikirim
Perantjis diwartakan kemoengki—J—a
wai-pegawai
agama
didesa disoe
Ketjelikaan masin terbarg.
ke Maiakka adalah 8000 orang. Se- nan kemoengkinan
adanja. ,,Arroeh
melakoekan
pekerdjaan
seperti
Dewan Rakjat
darinja akan memperkoeat achluss“
dalam lapang ekonomi
memoengoet
padjak,
mentjahari bagian
Casabianea, 2 Aug. (Havasj
Gemeenie Boemipoetera
pesakitan, memanggil! saksi dsb-nja. Singapoera dan jang lain akan di antara Djerman dan Dantz'g.
Pesawat oedara Peru, jang akan
Ketika ini ada baik dengan ada
Dari soerat Djawab Remerintah Kalau dalam beberapa hal mereka tempatkan di Penang.
Jang termasoek dalamnja boekan nja perang ekonomi antara Polen membikin penerbargan Rome-Lima,
di Volksrsad bahagian BB. disiar- melakoekan pekerdjaan jang serce
telah djatoeh dekat Azsmmcur. Se
kan BalaiPoestaka sebagai berikost: pa itce, maka. hal itoe ialah oleh sadjs tentara Br. Indie, tetapi djoe dan Danizig.
babnja terganggoe masinrja hingga
ga
batalioen2
Inggeris,
diantaranja
»L' Epogue“ mengabarkan, dalam
Ketika menjiapkan peroebahar or- karena mereka itos doedoek dalam
,Argyles dan ,,Sutherland Hoog- kalsngan nszi sekarang lagi diper terbakar. Jang mengandar kolonel
Gonansi gemsente Boemipoetera di bestuur desa.
Canja Mecano Icasa telah mendapoelau Djawa dan Madoera diperSetelah dalam tahoen 1937 salah landers“. Banjak poela orang2 jang timbangkan akan pemkoeksan ba- pat. kematiannja. Sedang itse Ra
toeroen
di
Madras.
tas Dantzig dan Pruisen Timoer.
hatikan porsiel porstel jarg
dike seorang anggota Volksraad menge
Dengan djalsn ini maka dapatlah d'o Viila Nueva melompat dari pe
moekakan beberapa pihak tentang: moskakan porstel, soepaja kepala
Kredit 8 miljoen oentoek Polem
dilakoekan ,,anschluss” dari does2 sawat dan kakinja potong. Pesawat
kedoedoekan bestuur desa dan me- desa itoe mendapat ganti ongkos
itoe kemaren malam dari Rome be
Londen,
2
Aug:
Hari
ini
nja, sebagai persediaan ditjs plok
ngadakan raad desa. Tetapi pertoe transport dan ongkos toelis mence
rangkat ke Casablarca.
Dsn pagi
di
Londen
telah
diberi
tardasama
sekali.
karen pikiran tentang
pasal itoe lis oentoek pekerdjaan boeat Nege
ini
kenarrja
akan
mer
osdjcepoelau
tangan perdjardjian perdaga
Soerat kabar
itoe memandang
baiklah ditoenda sampai rantjangan ri, maka
diminta
Pemerintablah
ngan antara Polen dan Ingge
Isangat berbehaja djika dilakoekan poelsu Kaap Verdische.
terseboet sampai di Volksraad.
nasehat kepada Gj»:bernoer2. Sete
risa. Dalam perdjandjian itoe
tindakan lebih keras dalam keada' Pemerintan
tidak setoedjos de iah beroending dengan pegawai B.B
Inggerismendjandjikanoentoek
an ini. Dan djoega djika Polen akan
ngan
mereka
jang
mengatakan, dalam daerahnja, maka Goebernos1i?
memberi
krediet
sebanjak
8
mil
mengadakan tindakan menentarg
bahwa
kekosasaan
membatalkan itoepoen memberi
advies kepada
joen kepada Polen. Dan bahwa
terhadap perentak2, jang barce2sa
kepoetoesan2 gemeenteraad
itoe, Pemerintah dan setelah adviesitoe
Polen dapat membeli barang2
dja diberikan oleh senast Dantzig
baik diberikan kepada djabatan jg dipeladjari, njatalah kepada Peme
Order itos bermaksozd tidak menga Ditjari goeroe oentoek H.I.S. Moelebih tinggi dari resident. Lain dari rintah, bahwa porstel itoe pajah| Inggeris.
Pemerentah
Polen akan me
kosi ambtenaar-dous1e bangsa Po- hammadjjsh kota Benkoelen, dipiopada itoe hal itoe akan berlawanan hendak melakoekannja.
ngeloearkan
obligatie2
jang se
len jang tertentoe.
poela dengan atceran ordonansi gema H.I. K. atau jang disamakan
Sekalian alasan2nja soedah dibe
harga 8 miljcer, dan jg akan
Dalam pers Perantjis dinjatakan, dengan itoe.
meente- Boemipbetera Tanah Sebe- ritahockan kepada Vu Iksraad, Lagi
memakai rente 5 pCt jang di
bahwa setelah diboeka batas itoe, Gadjih berdamai. Soerat-soerat harang, jang menetapkan, bahwa pe poela dimintakan, bahwa beberapa
tanggoengnja oleh departement
maka nanti akan tertjipta persa- roes dialamatkan kepada A. Moenir,
ngawasan
langsoeng tentang ge- tahoen jang laloe Pemerintah me
Inggeris. Pindjaman obligatie
toean pabean. Dan dergan itoe ke Aannemer di Benkoelen.
meente Boemipoetera itoe sedapat- aempoeh djalan lain osntosk meriitoe akan dibajar kembali dalam
lak dengan sendirinja di Dantzig
dapatnja diserahkan kepada resi- ogankan beban sebahagian dari
waktoe 16 tahoen.
dent.
:
anggota bestuur desa itoa. Kepala
Berhoeboeng dengan itoe tidak desa jarg pendapatannja sangat
Permoesjawaratan di Moskou
ada alasan mempertimbangkan per banjak berkoerang, sehingga oen
Londen, 2 Aug. Sore ini amosbahan bahagian ini dari ordonansi toek membajar ongkos transport
itoe, dalam ordonansi gemeente Boe dan ongkos toelis-menoelis sadja bassadeur Inggeris dan Perantjis
mipoetera jang dahosloepoen hai hampir tidak tjoekoep, tentoe men beserta William Strang akan diterima oleh Molotoff.
itoe diatoer tjara demikian.
dapat bantoean.
Semalam radio-Moskou telah men
moelai 9.30 malam
Ketika pembitjaraan tentang #ran
Msnoeroet timbangan Pemerintah
tjangan anggaran tahoen "38 soelah sekaliannja itoe telah tjoekoeplah terdjemahkan dergan lengkap apa
Sekaranglah moentjoel pertandingan boksen jang Tg dijang dipedatokan oleh Caamberlair
dinjatakan, bahwa oentoek semen- memoeaskan.
toenggoe2 oleh pendvedoek Betawi
tara rodi desa tidak dapat lagi di
Tentarg keadaran oeang kepala dalam Lagerhuis. Ialah jang berke
H. Helsloot
Ventura Margues
vs.
koerangksn lebih dari jarg soedah ra'jat di Ambon dan Saparoea telah naan dengan soesi pembitjaraan de
(Militair dari Tjimahi &
Gikoerangkan tahoentahoen
jang sering dioeraikan pemerintah pen- ngan Rseslan. Setelahitoe diberinja
(Mexicaan en Veder- & Lichtlaioenja, sebab pengoerangan jang diriannja. Lagi poela menoerost or keterargan, bahwa sama sekali tigew. kamp. v/d, Siraits)
10—3 m. Java-Kampioen)
jang
demikian akan mengganggoe kepen donansi gemeente Boemipoetera i- dak ada "perbedaan paham antara
belon pernah dikalahken
tingan persekostoean hoekoem Boe toe berkoecasa osrntoek mengadakan Roeslan dan Ioggeris tentang perTommy Arguero
vs.
. Kid Arenas
kosaan kemerdekaan negeri lain.
mipsetera itos. Seperti diketahoei padjak bocat membajar kepslanja
(o-llo Fighter)
10—3 m. (Bantamgew. Kamp Penang)
Tetapi demikian kata pembitjara
bestuur selaloe memperhatikan, ba
Menoeroet timbangan pemerintah
Capelle
vs,
uist
radio
dari Roeslan itoe, formule Irggaimana
djalannja
meringankan tidak perlos diadakan seboeah atoe
(Stal
W.
Schiller)
613
m.
(Stal
Wagner)
beban ra'jat.
ran jang choe3oe3, jang memberi geris tentang serangan jang tidak
Rudolf
vs,
Amersfoort
langsoerg
adalah
memboekakan
pir
" Tidaklah moengkin mendjamin koeasa kepada rakjat mengoesoel
(Stal Wagner)
4—3 m,
(Stal Joe Engle)
kan pendapatan jang tetap bagi kan, soepaja kepala mereka dipe- toe sadikit oentoek pengganti jang |
kepala desa dan kepala adat, baik tjat. Bsrhoebsoeng dengan tanggoe moengkin Gatang.
Singkirilah rasa ketjiwa karena tidak kebagian tempat,
dan mintalah tempat dengan lekas
dipoelau Djawa dan Madoera maoe ngan djawab kepala rakjat kepada
poen ditanah Seberang, sebah me- pendoedoek gemsenterja jg diatoer Moriai konperensi sedjam lamanja
Voorverkoop dilakoekan hari ini, telefoon No. 2799 WI.
Moskou, 2 Aug. (Transocean)
reka mendapat pendapatannja dar: dalam .hoskoem adat, boekankah
Harga tempat: f 2.40, f 1.89, f 1.20, en f 0.50
Sore ini telah
dilangsoengkar
persekostoean jang berdiri sendiri rakjat selaloo dapat menjatakan
Nan
Inggaris-PerantjisRoesPromotor E.F. JAHN,
jang dikepalai mereka itoe dan ke pikirannja tentang kebidjaksanaan
lan jang lamanja hingga sedjam.
koeatan persekostoean itoe memba kepalarja itoe kepada Bestuur,

GOEROE

DECA-PARK

BOKS- ARENA.

Djoem'at 4 Augustus 1939

jar mereka bergantoeng kepada ke
kajaan Pen

Dikabarkan, behwa soeal jang di
bitjarakan adalah berkenaan dengan

— (Akan disamboeng).

ba

SN Meh

ANN

AE Dak

ink ata

Sin

ek

Spain

RE Dat

$H.I.K.

Ini malam
dan

malam

berikoetnja

aaan
FEAR...He Hide
TN Te ena
Ta TALK

kasenangan
oentoek

kasenangan

kepada

kombali
hidoep

pocia

tosan

tenaga
"

Tenaga

TN

mean 19
Os

"

“dop

SI

e,

GOULDING -»

Screen Play by Seton I. Miller and Dan

Totheroh » From an Original Story by John Monks Saunders » Music by Max Steiner

CINEMA

GLODOK

ORION

BATA VIA

Moelai 3 sampai 5 Augustus

1939

Sixty

Glorious

Years

Soeatoe

riwajat kemegahan

jang sangat tepat

Inggeris

Soeatoe pertoendjoekan

film dimana terdapat bin-

tang

jang ternama
Dilebih bagoeskan lagi dengan warna-warna
sehingga meroepakan kedjadian benar benar.
Anna Neagle sebagai KONINGIN VICTORIA, Adoiph Wohlbueck

sebagai
VAN

PRINS

ALBERT,

WELLINGTON

lahnja akan

C.

dan

membikin

Aubrey

lain-lain

Smith sebagai HERIOG

pemain jang riboean djoem-

toean ingat selama lamanja kepada malam

pertoendjoekan f:lm ini, serta memberi kesenang n tjockoep
bagi toean. Lebih bagoes dari film iang moela ,ViCTORIA THE
GREAT“. Demikian toelis: ,Alg. Handelsblad“ di Amsterdam.

HARGA
Matinee
: R osa
,

hidoep?

Apa

toean

F1—,

5—6

0.75,

Augustus
sore

l : es

dengan

HARGA

060

0.50,

1939 Saptoe
djam 4
NELSON
POWELL.

fA—
per maand,

voor dagcursussen en
andere vakken vrage men
Ons

tida

moeda

moeda
poela

dan

Moeda
Koeat
Mengoesati
Prampoean
Tjantik

mendapat

kasoekain

Dr. N. G. Giannini,
doktor
Europa
termasjhoer,
beloem
selang
lama
menerangkan: ,,Banjak doktor? sekarang mengetahoei
bahoea didalam keiandjer? itoe ada
bersemiboenji resiahnja dari kemoedain dan kahidoepan. Saja poenja pengalaman jang lama itoe
membikin saja
dapat menerangkan bahoca
Vi-tabs adalah satoe obat jang paling baroe dan
terbikin menoeroet ilmoe pengetahosan oentoek memperkoeat dan memperbaik pakerdjaainnja
kelandjer'
dengan
mana
djadi
mengasih tenaga baroe dan kasoekain hidoep
kepada badan. Orang" lelaki moeda dan koeat
mengoesai prampoean'
tjantik. Pada satce
waktoe,
tiap" orang
perloe sekali berobat
dengan ini obat kelandjer — jang satoe lebih
lekas dari lain — tetapi tida satoe orang akan
dibikin masjgoel djika ia makan ini obat pada
waktoe jang ia rasa perloe.

Kasoesahan
taoen jang sedang berdjalan
Itoe dan boentoetnja kelakoean3 jang melebihi
batas, sekarang telah dapat tertjegah dan
tenaga baroe, moeda serta kasoekain hidoep
dapat poela disemboehkan oleh ini obat kelandjer baroe.
Doktor3 diseloeroeh doenia sekarang mengetahoei jang semoea.tenaga hidoep, kemoedaan
dan kasehatan ada dikocasakan oleh kelandjer?.
Sekarang
telah di ketahoei
bahoea
| orang!
termasjhoer di doenia
tentang
ka“ kogatan, kaberanian, kaoeletan dan kepandaiannja, seperti Napoleon, Caesar, Marcus
Antonius dan Victor Hugo, adalah orang2
jang beroentoeng mempoenjai keiandjer' jang
loear biasa.
Satoe doktor ternama, dengan pengalaman
lebih dari 30 taoen, sekarang bisa dapatkan
satoe obat dengan katjepatan jang mengagoemkan bisa membikin darah baroe, memperkoeat
asabat dan
—
ini jang paling
penung dari segala-galanja — membangoenan, memperkosat dan mengoeroes pakerdjain
kelandjer?.
Ini obat loear biasa, bakerdja
dengan
tjara “jang aseli
betoel
terhadap
Pena an
tenaga dan
asoekain hidoep
moeda
atas
orang"
lelaki
jang
kelandjernja tjepat
lelah.
/
ini pendapatan
bernama
! Vi-tabs, ada beroepa tablet
dangampang ditelan. Tocan
bisa telan ini obat dengan
tida kentara dan didalam
waktoe pendek bisa membikin heran kepada toean
poenja kawan? prihal kasemboehan
tocan
poenja
tenaga
dan
kasoekain
Vi-Tabs
hidoep.

Diika

Terdapat
bisa dapat,

tida

tjoema
bisa

Kemoestadjaban Vi-tabs centoek membikin
moeda orang" lelaki jang soedah toea sebeloem
moestinja, ada begitoe besar hingga ini obat
sekarang terdjoeal dengan memakai garantie
jang Ini obat djangan dibajar djika tida memoeaskan
didalam
segala-galanja.
Toean
djangan koeatir, boleh beli ini obat jang mnemakai garantie. Ini obat .moesti membikin
toean lebih moeda, lebih koeat dan bertambah
kasoekain hidoep dan mengasih kasempatan
kepada toean dapat merasakan poela kasenangan hidoep seperti tempo toean masih moeda.
Dika tida Deitag kirim sadja kombali doos
Oosong
dan
dengan
gampang
jang soedah
toecan dapat kombali oesang harga pembelian
itoe obat. Djangan menanggoeng sakit lemah
dan lekas toea lebih lama poela. Makan sekarang djoega Vi-tabs. Garantienja mendjaga
tocan.

NANTIE
Nan
f

Batavia,

—

3-6

BOHKOE

mkos

Obatnja hanja sematjam poeder, memakainja tjoema di
tjampocr dengan air.
Memakainja gampang. ramboetnja bisa diadi hitam se
perti warna aseli.
Tidak mervesakkan ramboet,
bisa tahan larha.
Bersahadja sekali, sebab tidak oesah ditjamposer dengan
lain obat dan tidak pakai air
panas.
:
Boeat membikin hitam ramboetsangat mengoentoengkan,
sebab memakainja bisa me-

Banten

Aug. 1939.
anaamtanaann

Fen'ge Importeur K. ITO

(OBAT

teekenpapier,

rangnja bagoes.
Beli vulpen merk

pensiels dan

sedang ba-

,,Sailor” dapat

schrijfblock gratis (pertjoema) dan

perti

roemah

tangga

sedia

z.

»

Ini

barang2

bidji kematoean,

:

»

»

»

»

obat2

bisa

100

Da

ss...

dapat

beli

Japan jang mendjoeal obat.

.l,T5
di toko-toko

Prijscourant obat-obat boleh diminta de-

jang compleet dan

banjak matjam-matjam
nja moerah.

pada

pinggang (gegindjel) seperti

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

Kemedja anak, Tjelana pendek, roe.
pa2 rok2 (jurk), Topi, spatoe, riemen
dan tempat roti,

itoe

sakit

terbakar.

naik klas ada di-

"3

dari

berapi,

dibagian boeah

tinta gratis dan graveernama gratis,

Selain

PENJAKIT KENTJING)

(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas se-

Gjika beli vulpen merk.,PILOT”apat

sediakan:

banjak

TRIOS goenanja oentoek menjemboehken
segala penjakit kentjing pada orang lelaki
dan prampoean, jaitoe: Penjakit kentjing
jang baroe atau jang soedah bertahoentahoen, kentjing narah jang berwarna poetih, kentjing nanah jang berwarna koening
toea, penjakit dialat kentiing, jang teristimewa
oentoek
penjakit digelemboengan
p:njakit
kenting”
jang
dari
prampoean

driehoek, liniaal, teekendoos, teeken-

banjak lagi.
Dengan harga moerah,

& CO. Batavia

keperloean,

atau sedikit, dan meski ditaroeh lama tidak hilang ke
koeatannja.
Harga 1 botol .....
f 0,50.

. TRIGS

Batavia-Centrum

jang

z

| AOBA

E3--

seperti:
Schooltasschen, Papan lei, schriften,
kleurpotloden, potloden, griffeldoos,

Anak-anak

0.04 bisa dapat di adm

2

Pi

1.

SCHOOLBEHOEFTEN

|

f

Dengan
keloearnja
ini obat
pendapatan baroe soenggoeh ada
satoe peroebahan besar.
Karena:

terima lagi:

block,

PENUHNDJUEK

00001009000000006090060600606 | TYANDANGAN

ELEANOR

TOKO ORION
Baroe

bisa pesen pada adm. Pex
£ 0,50 franco f 0,04 &

0.54,

noeroei

14

kirim f 0.08

Pemandangan.

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET)

KING

Kramat

ongkos

di Adm.

DJALAN DI POELO DJAWA
Bagi: kaoem Soepir kaoem Saudagar
lan pelantjongan harga hanja f 0.90

OO6or ogo0gsneo0e6a0BBOBLOLAN
Iiap-ttap kari Aidvertentia «Patjar» F 1.- sekali macat

Minggoe

KRAKATAU

JUNGLE

f 0.90

dapat

Boekoe GELDSCHIETERS-ORDON-

F 0.25

|

11

BOEKOE PEMIMPIN BIKIN POTRET terhias dengan 64 gambar
bergoena sekali oentoek jang baroe
beladjar harga f 0.70 ongkos f 0.05
bisa dapat di Adm. Pemandangan
Senen 107.

TJITJIH'S

OUEEN THEATER

8—J2

OENDANG2
SEWA
MENJEWA
ROEMAH perloe sekali oentoek eigenaar dan penjewa roemah harga

TOONEEL GEZELSCHAP
Programma boeat ini malem.
Rame — Loetjoe dan Goembira.
Harep Toean saksiken tjerita jang Populair jang bertitel:

Petjainia GOENOENG

Zaterdag:

PATJAR

BIOSCOUP

MISS

8—12 en 5—7

SCHOEVERS

Ditanggoeng mendapat
hasil baik

di Roemah? Obat dan Toko? besar.
toelis soerat kepade THE KNOX COMP.

Spreekuren.

SCOTTWEG
Telf. WI. 3333

Doktorsangat poedji Vi-Tabs

semboeh

prospectus

onze lessen zijn ook
schriftelijk te volgen.

Orang? lelaki

0.20

dan

EDDY

F 0.15 —

GLORIA

0.30,

oentoek

goedkoope

avondcursus

hidoep

merasa senang berkawan dengan prampocan'
tjantik? Apa tosan kahilangan tenaga, lemah
ingatan,
badan
letih, kebingoengan,
darah
kotor, tjaja koelit kekoeningan, lesoe atau tida
bisa tidoer? Dengan lain perkataan:
Toean
tida merasa djadi laki-laki"
Djika toean poenja badan letih dan lemah
maka toean tida perloe menanggoeng lebih
lama poela penjakit itoe, sebab obat pendapatannja satoe doktor termasjhoer membikin
gampang

dan tjotjok.

speciale

Apa tocan merasa lebih toea dari sebetoelnja? Apa toean tida mempoenjai tenaga moeda

LOVE...He
Sa

gambaran

volgens
Schoevers blind-tienvingers
methode.

Satoe Pendapatan baroe mengasih kasempatan
kepada
Orang-orang jang lekas toea
dapat poela merasakan

£

Directed by EDMUND

TYPEN

(elandier Maeda Kombal
— dan Koeat didalam 24

ngan

dan harga-

Kk

PERTJOEMAH.

AGENT

BESAR:

K. ITO & Co.
Molenvliet
BATAVIA

West

No. 203-204,
Telf. 293 Bt.

Agent di Bandoeng
TOKO HAKATA
dja No, 24.

Soeniara-

'itoe korban dan didjalankan ondere|zoek tapi sikorban tidak dirobah
i Itempatnja mencenggoe pemerik-

: 2. Jage pi 'todrult berbiti x r
tiabang

dari S

Thee-onderaeming Ampel,
Telah beberapa poeloeh tahoen
jang laloe aimarhoem Sri Soenan
X mempoenjai
thee-onderneming
»Tarce-Moeliju“

jang fabrieknja ber

diri di Kembang sebelah Barat dari
“pengoeroes? Aj
Ir Soebsng,
iboe-kota
district Ampel (Bojolalil.
degiang.
Malama
itoe
dapatlah
kete
Oetoesan2 AN.O/segenap Reg. I Kra
danlsaan Politie
dan

Pan-

rangan siapa jang mendjadi pem
boenoeknja, teroes disoesoel keda
Ilbatan orangnjs jang Gisangka itoe

Mal anana perloe programa 1 boleh

aiDemikian
roban.

dari Menes dan

ee n
pengoerc E Wan

lagi menjoetji kain jang penoeh
berita
ta diosmoemkan kepsda kita. Pe- berloemoeran darah.
mosda2, poctra den poetrinja, moea| Itos saat djoega teroes ditangkap

limin dan moeslimat, 'kocadjoangi

— lah On
9

dosa

orang

Gerakan : 'Bemorda terse nama

Entot

Bitoe

masih

Djasiman

T

Aria

pada hari

Tag Kg atni

Sanatorium dan Herstellingsoord

jaitoe satoe bere

dan

does

bernama

kedoeanja orang

Di daerah

Bojolali ada 3 tempat
kepoenjaannja
Sri
Soenan, jaitoe di Pengging, di Paras
dan di Solo, jg kesemosanja masih

itoe pasanggrahan

tetangganja djoega.

roes terang.
Ar

Tjoema hal2njs jang mendjadi11
pagi di standplants sutobus
nga (depan pasar Soebang) terdja| kan pemboenochan itoe sampsi ini
dilah drama jang mengerikan, se- chebar ditoelis beloem terang be
orang bangsa Arab dari Pegaden toe!, masih ada dalam pemeriksann
baroe dibatjok oleh seorang Arab Polisi di Labocan.
Korban dibawa diroemab sakit
posia dsri Soebang, sehinggasi korl
ban perloe mendapat pertolongan Pandeglarg.
Sedikit keterangan tentang H. Ka
nja Dokter, berhosboeng dengan

toehan,

rang ada vaorstcl, soepaja salah sa
toe dari 3 tempat itoe didjadikan
sanatorium atau herstellingsoord
bagi cemoem. -

Mantri-politie kota Bojolali
Berhoeboeng dengan angkatsunja

(sikorban) ketike masih hi
memarg tersehor djoega
#jorang-orang pada takoet harena o
rangitoe terhitoeng djagoan seperti

t. R. M. Ng. Mangoenlalito

oleh

poli,

PANDEGLANG

Tian

KA

$ jak

jang diangkat oleh pemerentah men
djadi mantri-politie B.B. di kota
Itemannja Sikemar jg djoega pada PBojolali jalah t. R. Moeljodisastro
kira2 3 tahoen jg doeloe telah ada scbrijver 1lekl. di kantor kaboepajg memboenoeh. Roepanja memang ten Bojolali.

-

“PEL menoelis:
:
3
—. Pemeriksaan kepala #05.
&
|
Tjitalabab
Chabar dari orang jang amat

gosdeah sampai waktoenja djago2an
ig sematjam

Ia

dipertjaja bahwa pada tgl. 26

uN 1939 hari Rebo oieh Tosan Ass

itoe hilarg

dari atas

moska boemi ini dengan sendirinja

Djawa

—yp--

Tengah

Wedana Bandjar teiah diperiksa re
kesnja sebagian gerdoedoek dersa SOERAKARTA.
Tjitalahab, jang boenjiaja rekest
itoe

menerapgkan

bahwa

Loerah

Pemb. M. mencelis:

dsssa tersehoet bernama Sceeb, tejRRa'jat
lah berlakoe sewecang wenang me
rsa
harta benda ra'jainis se-

akan kekoerangan milad
1?
Ini hari diroomahnja ass.-wadono
di Tawangsari (district Soekohardjo
Solo)
telah diadakan conferentie
dari prijaji BB dan semosa kepala
loersh desa, jang dipimpin oleh K.

1 pohon kelapa, sawah, kerbau,
Petang, dan lain-sin.
Diantaranja orang2. jg. mesoek
dalam rekest itoe 2da koerangiebih R.M.T. Martonagoro regent.
39 oreng selain dari orang2 itoe
Dalam conferentis itoe meloeloe
dirampas harta bandanja ada poe membitjarakan soeatoe keadaan, jg
Is seorang perempoean boentingj Idikemoedian hari boleh djadi akan

|

telah Gihoekoem

mendjadi

agsisient-wadono di Ngoeter, maka

Si pembatjoknja poen tarote dita doapnja

han

begitoe djoega hawanja ada

sangat baik. Oleh karena itoe seka

mir

loekanja sangat mengchawatirkan.

oleh itoe Loera

manimboecikan

kekoerangan

Selain dari itoe ada lagi 1 koffer

jang terisi sedjoemlah roepa-roepa
wang petjah, jalah pendapatan pen
djosesisn padi dan kelapa selama 3
tahoen, djoemlah mana beloem di
ketahoel berapa benjaknja. Djoega
ini koffer ada diikat dengan rantai.
Melihat ini, maks kita taksir se

Kembang ke Ampel, jalah diping- 'moecanja tidak koerang dari f 10.009.
gir djalan besar Semarang—Solo.

erenta diperiksa dikantor. Kewadanasn orang itoe mengakoe te- baik dan mentjoekoepi segala keboe

:

Djoemsat jang baroe

2 tanggal 25-7./39 kira ki

Sekarang fabriek itoe dibikin modern, dengan pakai machine barce
dari Huropa, dan di pindah dari

42 hari diatas porahoe
Kapal! ,,/Stentor” jang pada hari
31 Juli 1939 berlaboeh di Tjilatjap,
telah
membawa
3 orang Timoer
jang diketemoekan distraat Soenda
diatas perahoe dalam kesdaan pa
jah.

Tigs

orang

tersebost

dak bisa poelang

rena
bing

perahoenja

ombak

kiranja ti

ke tempatnja,

ka

tercembang-ain-

besar,

sehingga

teroes

tinggal diatas perahoe sadja de
ngan mencenggue nasibnja.
Menoveroet
keterangan,
mereka
soedah 42 hari diatas itoe perahos
dergan tidak membawa makanan
dan minoeman.

Sekarang mereks

soedah diserah

kan pada hospitaal
toek diperiksa.
Perajaan

Tjilatjap oer-

selamat

berpisah

Sebagaimana pernah kita

kabar

kan, bahwa Dr. Oemar akan pinPerlombaan saia
Politie di Solo dah ke'Scershaja.
Pada malam Minggoe jbl. di pen
Pada nari Saptoe dan Minggoe 29
pe
dan 30 Juli ini golongan politie di dopo kahoepaten telah diadakan
seloeroeh gewest Soerakarta telah rajaan oentoek mengambil selamai
mengadakan perlombaan atas ke- berpiseh.
Dalam ini perajaan antara Jainpandaian mempergoenakan szendja
ta, bertempat di schistterrein di lain ada datang Assistent Resident
Adipiro, koerang lebih 5 Km. sebe Tjilatjap, Residentie-Arts dari Poer
lah Ostara dari kota-Solo, dengan wokerto, t. Boentararn, Ind. Arts
dihadiri oleh hampir semoea kaoem Kroja dan beberapa prijaji dari
golongan, semoeanja
pembesar dan kaoem
bangsawan. roepa-roepa
Adapcen jang toeroet ambil bagian dengan poetri-poctrinja. Djoega da
Gaiam perlombaan itoe ada 250 ri kalangan Tionghos ada banjak
Dana
n. Pada hari ig kedoea jang datang.
Regent Tjilatjap boeka ini perajooga politie dari Djok
jgan
dan toetoerkan djasa-diasanja
ta dan Magelang. Adapoen hasilnje
perlombasn jang mendapat prijs se Dr. Oemar selama kira-kira 15 tahoen tinggal di Tjilatjap, jang teroe
perti berikoet:

maka-

tama sekali jalah sebagai pembran

Bagian karabijen: leprijs M. Kar

tas malaria. Pengabisan toean Boe
ditahan
diroemahnja lamarja tiga nan bagi Ra'jat didaerah itoe, dise
hari tiga malam karena orang itos babkan sekarang ini didaerah onder jodisesiro posthuiseommandant di pati mengoetiapkan selamat djalan
menolak atas
permintaan itoe Loe districten Tawangsari,: Weroe dan Karangarjar (Solo) mendapat djam kepada Dr. Oemar dengan familie.

3 R rah
diminta kerbaunja dan
kamb jaitos
:

tangan dari perak. Bagian revolver:
le prijs A. Goedhart inspecteur van
politis di Solo jdioega mendapat
djam tangan perak).
Ketika pada hari Rebo terseboet
Lain dari pada itoe, pada malam
diatas, baroe diperiksa oleh Togan hoedjan. Dalam hal ini pemerentah
Ass. Wedana 3 orang serta penga- tidak tinggal diam, jang moelai se Minggoe djoega telah diadakan per
kosan mereka hetoel apa iz tertoe karang sociah mengstoer persedia tandingan voetbal distadion Sriweis dalam rekest itoe. api sajang 'an agar sospaja tidak menimboel- dari, antara elfial militair dengan
elftal
politie, jang kesoedahannja
itoe waktoe baroe sadja diperiksa kan kesengsara'an ra'jat.
dengan stand 1i—0 boeat kemenaitoe 3 orang teroes dihoebarkan sa
ngannja kacem militairen.
dja sebab chabarpja ada telefcon
Congres Ra'jat jang besar.
Toe
oleh
an
Orang mengabarkan kepsda kita,
katanjs, dan didjandjik
an As3, Wedana poela oleh semoea bahwa berkoeboeng dengan telah Rapat-besar tentang Igama Islam,
mesti menghadap pada hari Senen 8 tahoen atau 1 windoe berdirinja
Dalam
serambi masnja pada tanggai 31 Juli 1939.
»Pakempaisn Kaweela Soerakarta"
djid
besar
di Solo
tanggal
Sereu
hari
jalsh
perhimpoenan
Rakiat-djelata
"Tapi ketika
Atas coesahanja comite maka pa
31 Juli '39, orang2 tidak poela di diseloeroeh gewest Sosrakarta, maperiksa karena ada telefoon poela ka hoocfdbestuur ada maksoed boeat da malam Selasa tg,31 Juli mengha
mengadakan congres “besar besock dap 1 Aug. ini di serambi dalam
katanja.
Sampai ini bari kita beloem men- dalam hoelan September dimceka masdjid-besar sebelah Koelon dari
dezgar bagaimana kepoetoesernja, ini, djosga sebagai peringatan Il win sloon-aloon di Solo telah diadakan
rapat-besar, jang dikoendjoengioleh
tjcema kita perfjaja benwa jarg di doe berdirinja P.K.S. itoe.
ng ja, pebarga, koerang lebih

x

|

Boeloe tidak koerang 2000 bouws
sawah dan tegalan jang tidak bisa
ditanami polowidjo, disebabkan wak
toe kering ini masih ada toersen

atas, Yentoe akan memeriksa dengan
pemeriksaan jg seadil-adilnja.
'Pemboenoehan jang kedjam
Boentoet2 pesta merue-

Berdiri tjabang P.K.V.I.
Atas oesahanja dr. R. Kartono
Martosoewignjo dan beberapa verplegers (sters), maka di Solo telah

dapat didiriken Isgi tjabang
atlaoetdiLaboean.
Pada hari Minggoe 20 Juli 1939, »Perhimpoevan Kaocm Verplegers
Isters) dan Vroedvrouwen Indonedi Laboean telah dilaugecen aa
i Bias jang bestuurnja terdiri t. Soe
Peru keramaisn merceat la0e
bocan, pada. hari "ng datangish giman voorzitter, t. Soeharto secre
penonton beriboe2 d ri segals djoel taris, nona Moersiam penningmees
TOaaap: sehingga dari Serang 'dan teres, tocan Soesilo dan t. Saban
Icommissarissen.
roeh Banten...
'ontonan Giadekan matjere mas
tjam goong kendang pentja, oeb- Fenghematan besar alan, Kaban
roeg dan iain2

matjam . tontonan.

Iga pesta maksoednja meroeat la-|
OP JAN g memang telah biasa pada
tiap: tahoen, membikin arak?an dil
tengah Iscet dengan perahos2 jg:
telah dipadjang dengan matjam2
jargannja jang diarak ialah
kepaia kerbau sampai ditengah
| Jacst dibocang. Diuntaranja jang
hadir ada djoega Padoeka T.: -BoeP4 | Pandeglang Gan Tuean Patih.

/

sebagai voorzitter, dengan

mengoe

tjapkan selamat datang dan terima

kasih, jang laloe dioetjapkan al-fa
techah bersama-sama.

Setelah

dibatjaksn

salah satoe

“ajat dari Al-Goer'ar, lsloe Kjahi
Hadji Ma'roef dipersilahkan berpidato tentang Gadis, jang pandjang

dan terang. Pidato itoe disamboeng
oleh Kjahi Djamalseddin dari hai
taucbid jang ternjata bisa meng|gembirskan semoea jang berhadiir,
karena dari/pandainja berpidato, Sebagai spreker jang penghabisan ja
lah Kjahi Djoefri dan naih dari Se
»Pamardi-Poetri“ jalah Holl. Inl. lo, antaranja goenoeng Merapi de
meisjesschool di Kraton boleh djadi ngan goenoeng Merbaboe, jang sa
ma mererangkan apa artinja agama
djoega akan ditoetoep.
dan sahadat.
Berhoeboeng

dengan

penghema

Itan dalam Kraton, maka moelai 1
Augustus ini ,Mardi-Siswis jalah|
frobeischool bagi anak2 keloearga
aja Sri Soenan jang berdiri di Kra
ton telah ditostoep. Sekarang ada
berita, bahwa besoek tahoen depan

pidato

ini, lalse hertoe

herpidato

t. Wedono

dijoeap, maka piapinan rapat diserahkan pada toean Soepojo, ketoea
Parindra Tjilatjap.

Dengan singkat bisa diterengkan
bahwa maksoed Roskoen Desa Selarang (R.D 8.) itoe akan menolong pads anggotanja PAR CNN
per
ecoaomian.
Tiap-ilap anggota fIsaban beelan
diwadjibkan menjimpan kelapa ses

dikit-dikitnja 5 boeah sebagaitaboe

Roekoen Desa di Slarang
Malam Minggoe jbl. di Slarang
telah diadakan rapat ocemoem Roe
koen Desa, bertempat diroemahnja

t. Soerodidjojo, sesorang Parindrist.

Dimedja pengoerocs terhias dengan bendera hidjaumerah pcetih,
dimana ada tampak djcega potret

Kediadian

pada

ini merocegikan

kaoem

sekali

tani, kerena kalau di Y e

hitoeng dengan hetoel, mereka men
dspat keroegian f1,50 dalamldatjiz S .
padi. Oleh spr. diterangkan, bahwa
pada petjeklik tersebcet, gaplek jg
masoek diitoe desa, tidak koerang
dari 150 daftjin,
Sesoedah ini, lalos tcesn Soepojo
menerangkan
tentang begaimana
R.D.S. bisa bekerdja dengan baik
dan bisa hidoep soebaer.
Sebagai “tjonto, spr. terangkan
tjara kbekerdianja Roskoen Tani di
Djawa Timoer.

Lebih landjoet oleh #pr. ditereng

kan bahwa Parindra selaiss kerdjo
ang oeptoek rakjat. dan koekan sa
dja mementingkan tentsng politiek,
tetapi penghidoepan rakjatpcen re
lalce diperhatikan. Dalam mengerGjakan

soal

pereconomian

ini, Par-

gauta dimana

ada hadlir 19 orang.

Dari 'sebab pembitjaraan dalam
ini rapat bersifat besloten maka

kita tidak bisa terangkan lebih dja

oeh, antara mana hanja bisa kita
terangkan bahwa dalam rapat ini
membatja rantjangan anggaranda

sar

jang

akan disahkan lagi dike

moedian hari.
nja almarhoem Dr. Soetomo, sehing
Djam 12 rapat ditostcep dengan
gs dalam pemandangan ada mena panembrama oleh moerid.moerid
rik perhatisn.
boeta hoeroef.
Bisrpoen ini rapat bertempat di
Persediaan makan lalce dikelocar
seboeah desa jang letaknjsa kira- kan lagi jang hanja centosk tamoe
kira 17 km dari Tjilatjap dan dari tamoe dari Kasoegihan dan Tjila

haite

Kesoegihan

tetapi semangat

kira-kira 6 km.

pengoendjoeng

jg

datang dari kirinjaitoe tempat ada
baik dan tidak koerang dari 120
orang.

tjap, begitoepoen pengosroes dengan
sementara

anggota

R.D.S.

Bandjir lantaran hoedjan
Di desa Tjiwosni, onderdistr. Ke

gcegihan telah kebendjiran lantaran
air
hoedjen. Bandjir tersehoet,
rawan.
Wakil perhimpoepan ada djoega air jang meloeap dari Kali
banjak sedang dari pemerintah ada Tiiwoeni sendiri.
alamnja jaitoe malara Senen dil Pergerakan kacem wanita.
hadlir
Loerah desa Selarang dengan
Djam
12
tengah
malam
rapat
oe
200 bouw sawah di Selarang soe
NogoMeskipoon di onder-district
adakan poela golek dan taboehan
dah
terendam air. 2 bocah roemah
moem jang sargat mendapat perha pembantoerja,
sari
(Bojolahij
itoe
ada
kota
ketjil,
Jang lain.
Sebeloem rapat dimoslai, ketoea dl Tjiwoeni soedah hanjoet, sehoeah
Itoe
pemboenochan jang kedjam. tetapi kacem-wanita di tempat itoe tian publiek' itoe ditoetoep dengan
rapat, toean Afmodihardjo mints djembatan kajoe dari Provincie haMalamnja ialah malam Senen ke- tidak msoe ketinggalan, telah dapat oetjapan al-fatechah.
kepada moerid-moeerid boeta hoe- njoet dan seboeah djewbatan lagi
perhimposnan
satos
tika sedarg ramainja tontonan kira mendirikan
It
roef scepaja bernjanji panembrsma, mendapat keroesakan besar.
2
| kira poekoel 12 malam terdengarlah »Roekoen Wanita" jang bermaksoed
Dari

Tjilatjap

|

ngan, dan djika socdah banjak, laloe bisa didijocal bersama asma, se
dang wang pendapatan pendijosalan
itoe, kemoesdian akan diterimakan
kepsda masing
masing
angsota.
Sebagian dari wang
pendjosalan
akan diserahkan pada
Pengoeroes
R.D.S. sebagai contributie dan taboengan. Djoegs djika jada
salah
satoe anggota mendapat keroesoehan lantaran kematian, akan men
dapat scekongan.
Selain dari menjimpan
kelapa,
Gjoega pada waktice paren, anggota
diwadjihkap mepjimpar padi dalam
lbemboeng
perikempoelar,
boeat
mendjaga dalam waktoe petieklik.
Sebagai tjontoh spreker oetarakan
pada wakice patjeklik jang laloe,
dimana diterangkan bahwa
pada
itoe waktise ada datang beberapa
grobak gaplek diri mana-mana tem
pat, jang dipindjamkan pada pendoedoek disitoe dengan perdjandjian, boeat 1 datjin gaplek harces 4
mengembalikan I datiin naa diwsk
toe panen.

indra selaloe mendapat sokongan
(atas nama Comite persjaan), njo dari Pemerintah.
nja wedono
jJatan nama
Among
Sampai disini laioe disdakan pau
Wanita) dan t. Mochtar fatas na- z2 setengah djam, pada waktoe ma
ma tenniscluh Pamitran| jang ke na Minoeman dengan lempernja di
semoeanja hatoerkan terima kasih keloearkan.
2
atas kesetisan njonja dan Dr. Oemar
pada perkoempoelsarja dan
Sescedab pauze, pimpinan menga
hatoerkan selamat
djalan. Djoega dakan kesempatan pada
hadlirin
masirg-masing perkoempcelan ada hoeat herbitjara, kesempatan mana
hatoerkan hoengkoesan sebagai tan digoenakan oleh toean toear Martoda mata.
dihardjo dari Kesoegihan
(parin
Dengan rasa herat Dz. Oemar drist), wekil N O, dari Gosmelar, t.
membaiss semora pidatoitoe, dima Soemoaimodjo dari Kalisaboek dan
na terlihat sapoe tangan
njonja t. Nislam dari Tjilatjap, jang kese
Oemar selaloe mengoesap air mata- moesnis toeroet gembira atas berdi
nja.
rinja Roekoen Desa dengan mendo'a
Ini persjaan ada tersedia 'pesin- soepaja ini R.D S. bisa hidoeplang
den dari Solo jang terkenal jalah soeng. Tocan Nislam memberi tjon
woro Kisworini jang pertoendjoe- to tentang tjaranja mempeladjari
kan kepandaiannja menarik, dengan boeta hoeroef,
:
koerang lebih 1000 orang, diantara mendapat perhatian hesar sekali.
Poekoel 11 rapat oemoem ditoe
baroe toap dengan selamat dan cetjapan
nja ada 2 er ANA
kacoem perem. Djam 4 pagi ini persjaan
habis.
hidoep lalos ditercoeskan rapst ang

Dihean TMsore pertemosan diboeka
dari oleh toean R.M.Ng. Kartohastono

.

Sesoedah

roet-toeroet

He agak

beberapa bidji wang oekon, gelang

dan kaloeng mas.
Semoea barang dan wang ini ada
tersimpan dalam satoe koffer :besi
dan diikat dengan rantai.

datang pada hadlirin, teroeciama
pada wakil? Parindra dari Tjilatjap.
Dari sebab tosen Atmodihardjo
akan mengoeraikan szag dan toe.

Kraton.

ha-

selamat

ebi Pala ban

dalam

toerkan terima kasih dan

1

actief

"Ns Bolitie di Laboean setelah mene
. Irima itoe repotan teroes memerikan

Soenan

dari f 6000,— wang

ketoea

1 Sendan

Kn

Sri

terdiri

dihoeka,

rapat

biase,

king)

pat Hg

151

ada

kontan (roepa2
wang
perukan),
125 bidji mata wang perakan mas,

sebagzimana

Ma

aa dan dengkocinja Takan diba.

itoe

Poekoel 8 lebih

dan

djasa-

Soetomo.

“1g

bekas2

Dr.

na

dengan

memperingati

goena

Dmna.

penoeh

bentar

nja almarhoem

SAM

Aa

1 Pemboekaan

mengabarkan,

ah nalar asli

pada saat itoe djoega mela
.
jang pengabisan.
Bi en

officieel

3

apron

|

hebatnja tjingtjangan H.

Berita

bahwa toean R. Ng. Sastropardijo
assistent wadono di Teras
f Bojolali)
telah diangkat mendjadi secretaris dari regenischap Bojolali,
jalah mengganti toean R. Ng. Tjokropranoto jang baroe baroe ini
diangkat panewoe-secretaris
dari

La 2, Tan

iven
"yg “Ia

distrik Labocan

na

R Be

Tentang perampokan.
Menjamboeng kita poenja berita
tentang perampokan dj roemahnja
H. Doelah
Moeksin, maka lebih
djaceh kita mendapat keterangan
lagi,
bahws
barang-harang
dan
wang jang digondol oleh rampok

Ri

desa

Bodoer

dikampoeng

Cjang,"

Pembantoe kita mengabarkan:

peda Parindra atas oesahanja, mem
beri pimpinan pada mereka bosat
merspeladjari membatju dan mencselis.
Djoega hadliria lalos berdiri se-

t

PN Nop Cusme pake ribet henena @ |Soerosoeripto sebagai voorzitster.
takoetan banjak jsng poelang. HaMutatie regentschapssecretaris
at Kamir
ir #elah orang jang Sitjing

berterima kasih '

maksoednja

jang

TJILATJAP.

2

jang den -g

menoentoen kepada anggotanja boeat menoedjoe ke kemadjosan,
jang dibawah pimpinannja njonja

-

onton

di akan

AN AAS

aa. (hatjok. NN

orang Naa

Sa
TARIAN

bar bahwa ada

ada hadlir hehe-

rapa anggota Parindra dan S. Wi-

.

,
J
3
j

Gemandangan

Il

174 Lembar
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Tahoen

3 Augustus 1939

Kemis

magnet.

na

Soerat dari Dr. Soekiman
(Disiarkan oleh Secretariaat P.P.P,B.)
— Oonferentie Boeroeh Internasional
Ta

|

'

Sympathie perdjoangan Boe
.roekh
Tiongkok
terhadap

.

agressie Japan.

SMADA tanggal 7 Juni ji. dimoelai

P

lah persidangan

pada Boeroeh Tionghoa dalam
perlawanannja terhadap agressie Japan.
Conferentie besar dari
negeri

pertama dari

Indonesia tjoema hadir seba
gai
aduiseur. Vakcentrale

|. Conferentie Boerosh Internstionsal,

re,
|

jang

dan vakbonden Indonesia wa

Ioei Conferentie Besar dari wakil2
Pemsrintah, Kaoem

golongan

negeri, dan ini akan dimoelai baroe
pada besosk paginja tgl 8 Juai-'39

Rebagaimana keadaau singkat diba
wah nanti kami terangkan.
Dalam ini Conferentie Perboeroehan

djib bersatoe menoentoet
per

Boe-

#akilan sendiri dalam medan
Internationaal.

Madjikan dari segenap

dan

“.roeh
|

bissanja mendahoe-

memang

dapatlah kami

kesempatan

bosat beladjar kenal dengan beberapa ostoesan dari IsinZaja negeri
Britsch-Indie, China, dan
separti
lain sebagainja, dalam pembitjaraan

beberapa

sebagai golongan senasib

Iiseboet. Ratoesan

djoemlah

san oetoesan jang hadir pada

oetoe

per

dan jang merangkap mendjadi Voor-

dengan barisan besar dari negerinja
jg diwakili itoe.
Pimpinan Confsrentie itoe waktoe

ztter dari BIT

diserahkan pada toean Jouada
hsux Voorzitter dari VakcentreI»

dari beberapa oetoesan.

Kaoem Boeroeh bangsa Frans Dan
memang

patoetiah ia memimpin ver

gadering Internationaal

sematjam

ini, menilik dari pada tangkas dan

(Buceau

tional du Travail!,

dan

Iaterna-

disamboet

dengan pidato pidato jang moeloek
Kemoedian persidangan laloe me
milih salah satos diantara ostoesan
berbagai-bagai negeri itoe boeat
mendjadi Voorzitter rapat, sedang

(48-urige werkweekl boe bocat berkeliling seloeroeh Europa.
“minggoe
at borroeh transport. Dalam so'al karena dari pemerintah Zwitserlanc
mengingati ada ditawarkan kepada semoea wa
ini poen conf:rentie
“djoega tentang kegentingan keada kil2 golongan boeroeh dengan adInternationaal

Gengan

—

pids waktoe ini.

terpaksa menerima kele-

vireur'nja bosat
.Tentoonsteliirng

Zwitserland

gse ini adalan perdjandjian jang
sSociah diterima baik dalam Corferentie di Washington pada tahoen

djalanan poelang-pergi dari mereka

1919. Di Perantjis, sebeloem bahaja

perang mengantjam seperti keada
djoegs
sa sekarang ini, sosdah
Giakoei oleh Pemerintahan disana

jang

mengoendjoengi
National“
dar:

bihan waktoe jang dilakoekan
dalam beberapa negeri.

Bekerdja 48 djam dalam seming

diadaken di Zu

rich dari boelan April sampai Sep
tember 1939, sedang ongkos2 per

itoe serta boeat pengipepan di Zu
rich semoesanja akan dipikoel oleb

Pemerintah

ini lain
kan.

keli

Zwitserland.

Baiklab

sadja kami

bitjara-

Sementara jang sangat menarik
bocat m:likoekan atoeran bekerdja
40 djam dilan seminggoe bagi be- perhatian kami dalam Coaferentie
berapa tjibang pekerdjaan dan per di Ganave itoe, karena dari Asia ads
cesahaan. Tetapi sekarang ini ber hadlir oetoesan2 dari Britech-India
hoeboeag deugan kegentiagan kea dan Tiongkok, jang berhak mewakili
Gaan, maka hak kaoem boeroeh ini golongannja, bangsanja dan negeri
terpaksa dikoeraagi, menjimpang nja sendiri, sedang satoe'nja anak
dari peratoeran terseboet Jafgewe- Indonesia jang doedoek disitoe tjoe-

ela pekerdjaan akan ditarik kemDaiam hasi ini perioe sekali diper
ali itoe, sssoadah dGilakoekan pemZeil hatikan oleh Ra'jat teroetama kabitjaraan achirnja toch M
dari Au'traliezendiri moefakat djoe oem boerceh bangsa Indonesia pada
voorstel,

ga

pada

soepaja selama

cemoemnja

bosat

menjoesosa

rapi

|

osdara internationaal dalam bahajs dan meregoshkan tsaaga rakbewe@Gperti sekarang ini, maka hak be- gingnja bosat bersatoe menceatoet

kei

kerdia

48 atau

40 djam

dalam

se-

atoeran-satoeran

baroe ini, maka ae

genap boeroeh Negeri jg bergadji
dari £ 25.— sampai £ 180— itoe,
bisalah

dapat

dan

mendapat

tempat

jg

gelimostnja : makan

di

betoel-betoel

dan

bersoenggoeh?

ada memperbatikan atas keloeh ke
sah dan djeritannja kita sebagai
penoempang dek, dan dengan xz0e
sah pajah sekali telah mengoempoel
kan gegevens oentoek kepentingan

hak boeat

dapat mengoetoes

Wakil

ata.

Oentoek memboektikan
adanja
verobahan itoer, maka pada hari
Minggoe tg. 23 Juli jl. anggota?
Hoofdbestuur Kadasterbond dikots
tol, telah memperloekan osntoek
Dapat perhatian sepencehnja
mengoen
salah satoe kapal
dari Pemerintah
Lahirnja peratoeran kepcenjaan KPM di Tg. Priok, se
hingga mendapat kepoeasan jang
baroebagipensik
tjoekoep.
kapal
Corr. kita ,,M St“ menoelis:
Kedatangan tosan tosan itoe,
Atas desakan dari PVPN dan adalah d'samboet dengan sederhana
iain-lain badan jang berkepenti- oleh gezagvoerder dan stuurman
ngan, maka baroe-baros ini, pem dari s.s. ,,Plsnoctus", laloe disntar
ar dari kantoor Rsiswezen di dan diterangkan apa apa re perlae
| kota ini. telah menjiarkan Rond-|dilihat atau diketahoel, sampai
ach:ijvennja dalam boelan Juai jbl, memakan tempo k.I. satoe setengah
bahwa pegawai Gouvernement jang djam lamanja.
Bagi mantri2 Kadaster jang
bergadji moeisi dari f25.— sam
pai £160 — ssboelannja. djika me se'iap waktoe haroes menjediak:n
reka itoe bepergian naik kapal, dirinja oentoek berlajar, soedeh
tidak lagi ditempatkan di klas 4 barang tentoe wadjib mengetahocsi,
(dek), melainkan bertempat di kl. 3 betapa ,,besar“ arti perobaban in'.
Sebegai
pegewai
Gouvsroement
Isngan diatoer baik.
i
Isilah boeahaja, dan salah satoe jang dosloe termasoek dalam go'o
|. gesaba PVPN jang patoet dipoedji, ngan dek pasage, ikost merasai
Pan

masing-masing

sangat

parah

Lu

beroetang

ditangkap.

veang

(Rep).
“09

Pertoendjoekan amai

Ka

UEA
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APE SEN

mn
"
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TP Ai

EN TB

pa

119)
2” UU
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da

TI

Yos ANA
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NA

Ua

| "niAa P 8

Li

dan

kalah tjepat telah mendapat beberapa loeka.
Moesoehnja soekoer segera dapat

skita bersama".

Roekoen

Djawa Barat
BOGOR
Partai Persatocan Indonesia.

Pada bari Senen tanggal 31 Juli

di Bogor telah diadakan pertemoean
centoek
membargoenkan
Badan
Persiapan Partai
Persatosan Indoncaia bertempat di Mataram Lebak.
Segoedah mengadakan peremboe
kan

tentang

beberapa

hal

jang

perloe dengan pendirian Partai
Pex
satocan Indonesia tjabang Bogor,
maka rapat memoetoeskan:
le. Soesoenan pengoeroes terdiri
dari ssaudara2 Rd, Hawid mendjadi

ketoea, A. Tjememet pencelis, Moehidin Joenoes bendahari dan bebe

rapa

orang pemhantoe.

2e. Meminta kepada P. B. Partai
Persatoran Indonesia, soepaja Bogor dengan selekasnja disjahkan
sebagai tjabang. Adres boeat semen
rara waktce
Mantarena
Lebak

Isteri

Atas lahirnja atoeran-atoeran bs
roe ini, soenggoeh ada ..tjotjok:

4 Aug.
mat.

apa-apa jg telah disanggoe

'39

di Kra-

Pemboekaan H.B.S.

45.

5 tahoen

Pada hari Senen maiam 'W. telah

Pertoendjoekan
Amal Oentoek
Roemah Riatoe ..Roekoen Isteri“ diboeka dengan banjak koendjoengan dari fihak pembesar dan pen
pada wakil Kadasterhond diwaktoe
pada tanggal 4 Augustus 1939.
menghadap
fberaudi8atie), soeng- di U.S.L gebouw Kramat No. 45, doedoek, ialah H B.S. jang 5 tahoen
lamanja peladjarannja kepvenjaan
goehpoen ini perobabar? pada he
incelai djam 7? sore.
Notaris
mat kita, beloemlah selaras, djiks
De Grasf-stichting.
I. Njanjian anak anak—Zang van
dibandingkan dengan atoeran-atoe
Pada
cepatjar
a ini ada djoega di
de kinderen.
pakai bilik baroe dan sulanja.
ran doeloe.
II. Soenglap.— Gochelen
Ketoea dari pengoeroes stichting,
Soenggoeh gandjil, djika diwakIIL Pentjak dari anak anak —Pen
toean Zeillinga, berbitjara oentoa
toe atoeran gadji mendjadi metjak van de kinderen.
rosot begini matjam, atoeran naik
pemboekaan, jang kemcedian disam
IV. Wajang petilan dari ..Panti boet
djoega, oleh beberapa dari ba
kapal boekannpja ikoet ditoeroenkan,
Krido Poetro“—Wajang dena,
akan tetapi malah naik, sehingga
dirin
dengan oepatjara
selamat
Leloetjon anak anak—Klucht- |Anetaj.
tidak koerang koerarg penggawa: spelV. v.d.
kinderen.
doeloa mendapat Ie klas. kemoe
VI Lsloetjon dari Soerja Wirsdian mendapat kia3s DEK sadja.
wan—Kluchtspel voor de ouderen, SOEBANG.
kan oleh beliau jg berboedi itoe ke

Tentang

keadaan

dan

pergaoelap

dsiam dek itoe, f'dak perise kita
cersikan lebih landjoet. Pembatja

kiranja

bisa

makloem

sendiri be-

tapa hina tjaranja orang bereboet
tempat. Lebih-lebih ksleu keketoetan meudapat tempat dipinggir kan

dang koeda atau sampi. Keamanan
jalam hati kita seanak binipoen,
slajah sangat terg ggoe, djika ke
vetoelan mendjoempai
orang (mede
passagier) jang berarg.sin
dan
soenggseh2
tidak tahoe atoeran
tentarg kesopanan.
Pendek kata, biar bagaimana djoe
ga, klas dek itos boekanlah tem:
patnja oentoek Ambtenaar Gour,
jang sedang mendjalani kewadjibar
aja sebagai boeroeh menghadapi pe

goeh soenggoeh.
Kita sambostiah

bersama sams

dengan

atas

kegirangan,

lahirnj:

atoeran jang baros ini bagi penaik
kapal.
Selamat berlajar, saudara2koe.
9 mma

Loerah
jang dilepas.
Siapa
psiindoeng
per
doedosk serameh dia?
M. St. menoslis :

apa aps alasannja.

sehingga mendapat perhatian sepe
ncehnja dari pehak jang berwadjib,
Kaka
mempoenjai
boekti jang

F5

Di C.B.£. kemaren telah dibawa
ke itoe tempat doea korban golok

kan jang seorang

oebshnja seperti orang dipinggir
kali.
Akan tetapi, dengan moentjcelnja

Ka
0
ny
pa

eP

parah

bantal

gir, haroes poela berdjadjar djadjar
derji»
lain lain orang, ta' ada

minggos itos tiada dibitjarakan tar sendiri dalam medaa Cooferentte
Perbosroehan Doenia Ini.
lebih dahoeloe.
Dalam artikel kami jing akan
Kemoedian diambil resolutie, bah.
datang hal ini akan kami bitjarakan
wasanja
Loereah desa Pondokbetoeng, on:
lebih djaoeh.
derdistrik
Tjiledoeg, Kebaicaran
Conferentie Boeroeh internabagian reg. Mr: Cornelis, H. Amsar,
Sampai ketemoe lagi telah mendapat Iepas dengan @oetionaal di Geneve
hari
SOEKIMAN
itoe menjatakan sympathte kerat lepasan jang tak menjeboetkan
.

ni

sangat

memosaskan, jaitoe veldbed dengan

makan) sambil membawa tiket dan
pantji kosong boeat tempat nasi
dan laceknja. Dan diwaktoe boeang

centah dari madjikannja.
Dengan ini, maks kita ssroekan,
ms sebagai
raadsmau jadviseur)
ken van dit rscht).
.moecdah-moedaban
pehak dari KPM
Protest dari Nisuw Zeeland, Aus- d ri lain negeri sadja (Belanda) jang
akan
bisaiah
menetapi
kewadjibap
tidak
berhak
toeroet
stem
atauaw
tralie, dimana atoeran bekerdja 40
djam dalam seminggoe jang telah bil psmbitjaraan, ketjoeali dengan nja sebagaimana jg telah ditetap
ditetapkan daa sekarang boeat se- idzin dari delegatis ig diikoetinja ken dalam contractnjs dengan soeng

—

korban golok
Loswks-ioekanja

berat ageknja tertoeloeng djiwanja.
Jang seorang H Ridjin beroemah
di daerah Bekesi kampoeng Dosa.
Hadji ini katanja sebab koerang
hati-hati dimoeks roemahnja ada
orang berkelahi. Oentoek memisah
adji ini keloear tjoba memi
kan,
sab, tspi ia sendiri jang djadi kor
ban batjokan.
Seorang lagi nama Nasib. Korban
ini lebih parah lagi beroemah di
Tangerangsweg. Ini korban konon
wartanja telah berkelahi dengan
kenalannja nama Imoeng, disebab

dengan

tjakapnjs dalam segala hal. Jaada dari golongan kaoem boeroeh meSeorang pemimpin kaosm boeroeh hoendjoek toean Joubsux da 1Fr nk
jang tjerdik, kalm dan amat pan- "jk
boeat mendjadi v.ce-voorzitGai bitjara
ter dari conferentis tjampoeran ini
Dalam persidangan pada itoe 'ha
|
Adalah soeatoe kesempatan bag!
.ri jang teroetawa ada dibitjarakan
agak menggirangkan
bekardja 48 djam dalam xse- kami jang
“so'al

| Sen

dimoeka combu ja (tempat membagi

Doea

Pada tanggal 8 Juai 1939 dilan sediakan dimedja (dilajani oleh djo 25 cents, tapi
jang hoetang beloew
djoetkan dengan persidangan besar agos), dan djika bocang sirpoen dapat membajar, terdiedi perkela
dari Conferentie compleet dari oe- adalah mendapat tempat jang agak hian. Jang seorang
barsendjata
toesan berbagai bagai negeri, jang teratoer baik,
bendo dan seorang poela mememasing2 terdiri daripada wakil go
Disini, rasa perioe Kita menjam. gang kampak.
longan Pemerintah, Kacem Boeroeb paikan terima kasih kepada pemhe
Dengan dosa sendjata ini meredan Madjikan, sebagaimay»a diatas sar dari kantoor Reiswezen itoe, js ka mengados djiwa, tapi Nasib jg

mana kami sampaikan djoega salam sidangan itos bersama adviseur2
silatoerachim dari segenap kaoem aja Persidargan diboeka oleh Voorboeroeh bangsa Indonesia pada oe- zitter dari Hooggerechtshof Swemoemnja,

bagaimana tjara tjaranja mereboet
tempat dengan soesah pajahnja,
sekedar centoek bisa memboeks
tikar dan bantalnja, teroetama bagi
anak dan isterinja. Diwsktoe ma
kan, haroes poela berderek derek

Ia adelah seorang kepala kampoeng jang ramah dan disoeksi
serta diseganioleh pendoedoek kam

VII. Ketjapi orkest

dengan

Za-

Pembantoe O D. mergabarkan:
ngeresnj3.
Dcenia N. O.
Dirawsikan oleh mus'ek Vereen'
ging “Batavia Serene“ deAkan mengadakan O.
ngan pjanjian Miss Anie Lanpenbare vergadering
tou dan Mr. Soewardi
Madjlis Pers. N.O. minta
dioeMasoek rrij doedoskjmoemkan kepada kita, hahwa nanti
koersi membajar.
malam Minggoe tg: 5/6 AugLeider, Amir.
89, N O. Soebang akan mengadaN.B.

Kalau

perioe

programma

boleh dirobah.—
Disediakan permainan
grabbeltondan

Openbare vergadeszing, bertem

pat di Madjlis oemosm
.O.-Gang
anak anak | Tengah-Sosbang, moelai djam$ ma

hengeiton, dipimpin | lam.

»leh Njonja J. L. Verbunt, deagan prij32 jang baik2.
Harap diperhatikan oentoek keperlosarn tamos jtamoe disediakan
Buffet roeps roepa minoceman

dan makenan jang enak-enak:
Nasi goreng

kan

per porta

£ 018

Jang mendjadi 'sogi pembit
an, teroetama sekali oleh-oleh dan

mengoemoemkan kepoetossan2 Con-

gres N.O. ke 14 jbi di Magelang,
jalah masalah2 Dinijsh,
kepentingan2 dan keberatan? cemmat
Islam.

Di tambah special agenda tenteng ,nasehat oemoem":jang
Sis
H
2
» 0.10 mengambil bagian t. K. H. Toha Ban
Gido-gado
35
5
» 005 doang, dan akan di minta poela ke
“oloajam Mad,
,,
3
» 0.10 pada t K.H. Aboe Chs8r Cherihon.
Tn,
Si
z
. 020
Jang berkepentingan soedilah men
Sandw
brood
» Stuk
s0 0 — tjatat tanggalnia,
beramai-ramailah
Lemper
An
0213 mengoendicergi pada waktoenja
Openbare vergadering mana, di
Dan roepa-roepa koes jang lesat dalam ini boslan moengkin
poris
diboeka di beberapa krirgen N. O.
rananja.
Ys cream. Green spot, limonade, seloeroeh Reg: Krawang, jang agen
Orange Crush, tjendol dll
Ganja bersamaan, senfoek mengoeea
moemkan kepoetoesan?2
Congres
Kleermakersohooi
plus motie2nja,
Moerid-moerid
fisng
Gerakan PemoedaNO.
loelses
Ansor Nahdlatoei Oelama SoeMoelai tg 15 sampai tg 31 Juli 39, bang (Gerakan Pemoedanja) beloem
Kleermakerschool jg dipimpin oleb selang lama b-rdirinja di Joebang.
toean Kasdani, telah mengadakan
Moela3 berdirinja amat soekar
oedjian pada moerid2nja.Ia ka langsoeng, ma'loem kebanjakan Ps
djinja, ialah toean toean
ani moedanja masih asing kepada per
ian Aidi, dan sebagai Komissie t. satoean, apalagi djika kesenangar2
E
G, Moojen.
bawa-nafsoenja akan terbatas oleh
Diri
12 moerid jang menempoeh larangan? Igama. Tetapi berkat ke
osdjian, ada 9 orang jang loesloes, giatan para pengoeroennja, moesisi
ialah toean-tosan: SM Sadli Ta
lah sekarang mendapat
perhatian,
men hoeat
1. Abdoroni (Ps- sedikit-kesedikit
banjak diikoeti
lembang),
P. Rambi
f(Tapanoeli), -n pemoeda2 jang asainja asing
ie

2

»

» 0.10

poeng itos, hingga dipetjatnja loe
cah itoe, pendoedoek merasa kehilangan pelindoeng dan pencendjosk
djalan jg bisa bergaoel dengan bawahannja, apa lagi Jang in
Amad (Poerworedjo),
M. Noerdip
kan lebih sedihnja pendoedoek ta» (Loeboek Linggoej,
M. Noer
(Moe
di, ialah oleh karena alasan tak di ara Does), Amir Hamzah (Lam
seboetkan.
poeng), Osmar
(Pekalongan), H.M.
Apabila ia baros menarik ceang Salah (Po
1. (Antara).
ra
IP ag
padjak jang kemoedian is storkar
kepada hoofdloerah, maka djoemlah
Dinner diroemah &. Alatas
Tocan 8. Alatas telah
jang ia atorkan itoe lebih banjak
daripada jg sebetoeinja dimasoek- kan dianer oentoek mr. dan mrs
kan kedalam kas negeri, meskipoen lograma, dan dari tamoe hadir ter|
bal demikian itoe laloa diterangkan lihat djoega Resident Batavia toesn
gorna apa oeang jg lebih itoe, oleh Van Loghen dan njonjanja. Acting
kepsisnja.
consol
djendersi Ioggeria dan
Djadi ialah mendjadi koerban oe njanja mr dan mrs. Larkirs, Dr.
sng padjak. Tetapi karena tidak ae per, Regent Batsvia, mr. Gyde seba
moes Orang jang berboeat baik, tak gai wakil dari Hoofd van immigrs
tentoe mendapat pahls, maka atas tje dienst Sd. Aboebakar Shabah
dirinja poen didjatochkan
poela dari Arabitah, Alijened dari staff
toedoeban2
ini itoe, jang koerang Britiah consol dan lain2 lagi.
enak baginja, jang kemoedian meDinner ini atas nama dari familie
njebabkan ja kena lepas.
Alatas, dan makanan Mann
Apakah kiranja tjsra lepasan kan itos terdiri dari makaran nege
demikian fai tek bisa diselidiki le- ri negeri Arab, djam 11 baroe sele
bih landjoet oleh jang wadjib?
sai.
,

Insjaflah

Pemoeda2

tadi,

akan

toedjosan kelochoersn bangsa, Tanah-air dan Igamanja.
Tiap2

malam

Cursusi
Kemis
di dekan

Cursus bagian Pengetaroeen camoem, dan tiap-tiap malam Ming

roe Cursus

Minggoenja

bagian

diadakan

Igama

Hari

osfenin

jang hertali dengan kesehatan Naa

dan, praktijk dan theori.

Pimpinan
Dengan sidangnja jg pal ng schir
maka pengoerosenja diperlengkapi

dan disoesoen sebagai berikoet:

Ketoea t. AE. Abidien, Wakil Ke
toea t. Antastmadja, Renocelis t. S.

Natamidjaja,

Berdahari

t Mcb.

Id

roes,Pembar toet,t Mahjar, Djoedjoe
Soelaewan dan Ondi.
Leider- den
djoeroe penagehat

t, O. Djajawisaatra,

2.
Hk

&
1

"A

Moetasi
Sekolah

Boemipoetera

Dipindahkan

dari

vervolgschool

(IKepahiang (res. Benkoelen) ke jg.

|Idi Negarrabatin
wd. goerce

Benkoelen)

jafd.

bantoe.

Moehamad

Begrooting.
ALAM

begrooting tembahan

bosat 1939, bang Bedjat batja,

Sementara dipekerdjakan sebagai
kepala dari Chineesere Lagereschool
Goepermen di Soengailiat (res. Bang
ks

dan

goeroe

Bakri,

Biliton), A.

HIS Tandjcerg

(res. Bang

Pandan

Ti

DAPAT POE

Daid.

|' .

KANNENNAN

perang sadja ka dan Biliton).
pangumeni
mace ditambah amper delapan mil
a
.
Sementara dipekerdjakan sebagai
Pakan tjoeman bosat beli bedil, goerce bantoe pada Meisjesvervo!gtapi djoega boeat sekolah opsir.
school di Kandsngar, NonsSoe-

boeat

didik

cadetten

Ji K M.A.

(Kon. Mil. Acadamie).
.

Wek, .....
boekan Nederiand
sadja jang moesii pikoel blandjanja
tapi
Indoresia
moesti
bantoein

f£ 70.800.
Nah,

begitoe ramenja orang blar-

djain hoent defensi, boest bela reperi.
Bedii2Z mace
ditambah. opsirf
maoe ditamban,
kapal2 djangan?
ditambah lagi, meriam djoega.
Dari banjaknja meriam, nanti sa
toe serdadoe boleh borong lima

darmi,

volksschool

Ganjia

“

Be

bang

boekannja

Daarom,...

sama

kerdja sama-sama

pembatjanja, sebaliknja . ... per
batja-pembatja zonder ditagih ...
bajar sendiri.

Begitoe sekarang.
Siapa jang belon, ... tanggoeng
njoesoel, ikoet berdjoeang.
Kapal aps djzaman sekarang, zonder didorong djalan sendiri.
Pembatja kits sekarang, zonder
diminta ngarti sendiri.

Almansk

doeise,

djsman

zonder

sekarang

diliat

kog

. ..

en

ber-

tanggal moeda lagi.
Siapoet.

:

(MADOERA)
ditjiotai.

BANG BEDJAT.

Padi banjak jang rsesak, sedang
masih beberapa
terendam air. |

roemah

lagi jang
:

Jang wadjib soedah diberi tahoe.
korban

Osntczng tidak ada

manoe

sia, hanja ada banjak sekali ajam
jang toeroet hanjoet.
Tentang berapa banjakoja keroe

DJEMBER.
Ti

Pembantoe mencelis:

Anak

jang nakal

langsoengkan

rapat

semoem,

parah.

ngoempocikan ceang boeat keseng
sarasn terseboet.

ngan piring jang

berisi

nasi

danj

goslai, kena 'kepalanja.
Teloer, beras, padi, oeang

ajah-

nja habis ditjoeri. Diroemiah ia men
djadi pengoensa, tidak ada seorang
poen jang berani

melarang

perhboe.

tidak bersekolah,

tetapi

atannja.
Bardan

semasa ketjilnja amat 'radjin

ngadji, memang

sanak

me-

,,Voetbal

Bord

Wiebes

Kardel
v. Ommen

Soetardjo

Goengito

Soeroto

Zwaluwen

lah maka

Bardan

itoe ?

sekoerang

bersa- ngannja
adjar

Zwaluwen

ada

lebih

pertandingan

djoega

dan

achirnja

mendjadi

4-2

nangannja

Zwaluwen. Penonton ada

bosat keme

loemajan banjaknja. (,,M“).
,

aan GA

PA

AN

koes

6

satoe

per

dan

satoe

tangan.
togan tida Oesah pegang ia dengan
Djika maoe toean bisa tarceh beberapa tablet di
kantong didalam boengkoesannja jang aseli.

AE

TAS

Menoeroet poetoesannja Dienst der Volksgezondheid, Aspro dimana-mana boleh
di djoeal didalam semoea toko? dan waroeng? dengan tida memakai licentie.

Katjang tanab: per 100 kg.
Bogor f 10.40 dan keloearan lain

Badminton
kampioen

Prinsenpark.

jsin tempat
£ 10,25.

dari

f 9.25

sampai

Berhoeboeng dengan lahirnja poe
tera Oranje baroe kelak, pengoeroes
Emping
menindjo:
Ladari Prinsenpark bernist mengada bosan no. 1 f 26.—, no. 2 f 22.50:
kan badminton-tournoci jang dapat 'Tjilegon no. 1 f 24,50, no, 2£19.50
Giikoezti oleh tiap-tiap orang.
per 100 kg. netto.
Tournooi itoe skan diadakan di
Kentang: per100 kg. dari £6.15
Park itoe sendiri, dimana kini telah sampai f 6.75.
dipasang
tiga lampoe lektris jang
Damar: A-E Pontisnakf 25.25,
indah. Dan akan terdiri dalam,
Sumatra £ 27,25 per 100 kg. bruto:
Copra: melihat kwaliigit dari

a. pertandingan heeren-single.
b. pertandingan dames-single.

d, pertandingan
Cc. pertandingan

heeren-dubbel.
Mixed-dubbel.

Smit
Peters

Djam 7.30 malam
pertandingan
dimoelaikan, jang ternjata bahwa
Keadsarnja

NN

Aspzro terboeng-

Oudaveldhuls

Abdogikadir

kesebelasan

asabat

Sakit waktoe datang
boelan.

Pasar

Betawi

Goela pasir.
per karoeng dari
102 kg. terima digoedang pendjoeal f 1120.
Tepoengterigoe. tjap Kodok f 185 Koeda merah dan Boeroengkalerg £f 1,75 dan Isin-lain
tjap dari f£ 1.65 sampai £ 1.70 per
bantal.
Minjak

kelapa.

per blik da

ri 13:/, kg. bruto bosat raepa92 merk

dari £ 175 sampai f 1.77'/,

Bawang
merah:
Australie
#13. Toaliap f12,25 Tiongtoa £11.50
dan Tiongliap

t 11 per 100 kg.

Lelang borongan
Atas nama Gouverneur Provincie
Pasoendan
(Djawa
Barat)
oleh
Hoofd van het Is District van den
Provincialen Waterstaat akan diadakan lelang borongan pada hari
Selasatanggal22 Augustus1939 djam
9 pagi di kantoornja, Kramat 15 Batavia-Centrum, dalam satoe bagian
(perceel) centoek pekerdjaan:
»Menggali tanah oentoek penggaLian Noord-Wester Tjisedane-Hoofdleiding, bahagian ke-tiga (Tangerangwerken)” terletak di keresidenan Betawi.
Taksiran bianja f 31.400,Keterangan2 akan di berikan pada
hari Isnain tanggal 14 Augustus
1939 djam 9 pagidi kantoorterseboet.
Soerat2 tawaran hendaklah dikirim
pada alamat terseboet di atas, dimana orang boleh lihat bestek dan

f£ 690 sampai f 7.15 100 kg. London
noteering naik 1/3 kwaliteit Straita
10/7/6 per ton pendjoeal.
Katjang
kedele:
Gendja
Tegal Cheribon lev. prompt cif. Pa
sar Ikan f 5.91 pembeli, kwaliteit
Djember fr. wagon Djember lev.
Sept. Oct. £ 47T7'/, pembeli, f 5.02
pendjoeal dan Panaroekan fob. Pa gambar-gambar
lev. dekat melihat

kwali-

teit £ 5.26 pembeli per 100 kg.

Kakodo
Marimo
Tamat
“
Soetondo
Kisworo

PBMS:

:

koes gampang seka$?
ji didalam ,,sanitape”
stzook jang
di patent.
Tablet?nja
ada
terboeng.

Roses

Kajoen

5 hari

Sakit tenggorokan

Sakit

AN

Soera-

dan ajah boendanja ada orang jg. sda sama baiknja, sportief. Waktoe
mengaso stand 2-0 boecat kemenaberiagama (santeri).
3

Sekarang, siapakah jang

Griep
Demam

GAMPANG 4

naroekan

Maurits
4

Soerjadi

familinja koeat.

Pilek
Influenza

SANNJA

Ridder

v.d. Borst

bebe-

' BOENGKOE-

karta" dengan kesebelasan PBMTS
Semarang, jarg masing-masing ke
loear dengar ssesoenan:
Zwaluwen:

dari

TERHADAP:

Sakit koeping
Ischias

Mereboet

arggotanja

berfaedah:

kebingoengan,

tanda?

ASPRO

Tida bisa tidoer
Sakit gigi

tempat disalah satoe gedoeng Bioscope, goena mepjeroekan pada seloeroeh
pendoedoek
oentoek me-

Bakker

Beberapa hari jl. ia telah menem
peleang dan melempar ajahnja de-

dan

mendjadi

Sakit kepala
Entjok

ber-

sepak-raga, antara ,.De Zwaluwen"

Bardan, seorang anak laki laki
| jang beroemoer diantara 17-18 tahoen, anak pak Toen di Tamansari
(Woeloebanj, baroe baroe ini telah
melempar adiknja dengan sendjata
tadjam kena kakinja hingga loeke

ada

TELANLAH

Komite

Sepak raga
Zwaluwen —PBMTS
1—2
Osntoek
menghormat konggres
,Persatoean Bekas Moerid Taman
Siswa“
maka pada malam Senin
30/31 Juli ini di stadion Sriwedari
(Solo) telah disdakan pertandingan

“

mana

tjepat dan

naik

komebkes cai

—0—

Timoer

dengan
badan

Kana

tani akan menderita kesoesahan.
Terendamnja 200 bouw sawah di
Selarang itoe, djoega lantsran air
dari K. Serajoe.

Djawa

melawan

Pharmacopoeia”,

pa

Pervlong Bentjana Alam,
Malang Selatan.
Akan
melangsoengkan
rapat
oemoem,
pada hari Minggoeb
Augustus 1939.
Antara“
mengabarkan, bahwa
berboeboeng dengan terbitnja bantjana alam jang hebat di Malang
Selatan, maka atas sendangannja
Gerindo tjabang Malang telah di
oesahakan mendirikan satoe Komite
jang terdiri hampir dari segenap
perbimposnan politik dan sociaal,
seperti Gerindo, Parindra, P.P.K.I.,
K.W., P.LI, P.SLL, dil
Komits ini diberi nama Komite
Penclong Benijana Malang Seistan.
Pada
hari Minggoe tanggal 6
Augustus '39, Komite ini akan we-

ka.
obat

rapa roepa penjakit,
dengan
tida
ragoe'
Aspro
mengasih
hasil
lagi dan Jain dari itoe Aspro ada mengasih
kapogasan
terhadap toentoeran
tentang
kabersihan, jang ditetapkan didalam ,,Britisch

MALANG

akan dstang ini, kaocem

jang

jang

moedab

gian belom bisa kita terangkan,
hanjalah bisa kedjadian bahwa pa

neu

Aspro

sakit, panasnja

dapat ganti sebagai be-

au.

roemah.

itce mengasih kapocasan. Obat itoe tida boleh
sekali-kali gagal. Dengan ini djalan ,,Aspro'
mendjadi sanyai di soeka di seloeroeh doenia.

anak anak jang mengadji.

Bang Bedjat zonder diminta: me
nambah weekblad, bosat kesenangan

roemak

sekalipoea
didalam
Terkenainja
obat,
langan kotjil, hanja bisa terdapat djika

didalam

KENAPA ,,ASPRO" TERMASIHOER DISELOEROEH DOENIA ?

tocan Hadji Mahmoed penghosloe
Kedoengdoeng
district
Sampang
akan dipindah ke Banjoeatis district
Ketapang. Seoempama itoe betoei,
kita secollega dan orsng orarg jang
mempoerjsi anak mengadji, boekan
sedikit keroegian. Sedjak beliau ada
di Kedoengioeng soeka memimpin
ijalannjsa agama Islam. Pada ini
wakioe
beliau dapat
pemberian
seboseah langgar dari orang toea

pembatja.

mendjadi

SAMPANG

Pa

N

Tedoeh
Malaya

obat

M:mang

boedi, tapiminta

“djat minta bales

bocah

tjalengka, M. Idjih Disraeii,
goeroe dibyzonder crderwijs di Ta-

Dari itoe kita memohon

pop.

beberapa

ada terkenal oleh
dapat beli Aspro

beberapa penjakit.
Aspro
adalah
sendirinja

di Tji

Menoeroet chsbar telefoon, hanwa

sekarang twee

lihat

Barat. Sebab'jang terpenting kenapa ,,Aspro"
ida terdjoeal diseloeroeh negeri, adalah karena ia boleh dimakan oentoek rnglawan

Orang mexotiis :

tambah begrooting.

dapat

Aspro'ada terdapat didalam tiap? apotheek
di seloeroeh negeri Tiongkok, Brirsch-Indi8.
Siam
dan
“di beberapa negeri" dari benoea

sikmalajs.

Koran idem.
Masr,...Remandangan biar tam
bah Pembangoen,
abonne fnggak
tambah
apa-apa,
nggak disoeroe
ikost pikoel begrooting tambahan.

togan

baik di toko? di kapoelauan Laceran
maocepoen di kampoeng' dari negeri

Sementara dipekerdiakan sebagai

Tambah keperloeag, tambah bian
ja.
Persis diroemah, kalau bang Belebih banjak,
makan
djat mase
moesti tambah blandja.
Begitoe djoega Isin Jain. Empok
kalau moelain pakai selop tinggi,

pop,

(Ngan

goeroe pada HIS Goepermen

Bangsa Indonesia belon ada jang
' hetjoes. Ada djoega tapi nggak
bapjak.

twee

Worakarti

Disini

negeri dimana ,,ASPRO"
tiaph, orang.
Toean
bisa

|
Dept. O. & E.
Sementara dipekerdjakan sebagai
goeroe pada HIS Goeperwen di Pati,
Soekirzo, partikelir di Djoxjaker
ta.

Satoe serdadoe satos meriam dja
ngan-djangan pajah, koerang orang.

(Doeloe

di

"3

pada

djoekl.

bidji.

moesti

paling achir goeroe

Be

Boesi

kerdja dan djam
djam 1 siang.

pada
9

tiap2

hari-

pagi sampai

Tapioca
meel: pasarnja lem Dan dapat djoega dibeli bestek dan
bekan dan sepi, kwaliteit Medium gambar-gambarnja itoe dengan mabosat rospa-roepa merk dari 485 girng2 harga f 2.50 dan f 10.,
sampai f£ 5.10: AA f 5,40 per 100
Lamanja waktoe, didalam mana
kg. pendjoeal.
penawaran itoe ada terikat, dan
Ladahitam Lampong: @ akan diambilnja kepoetoesan fsebak. Telok Aug. f 965 pembeli, f 9385 bai di maksoed oleh art. 3 lid 2
pendjoeal, Aug.-Oct. f 950 pembeli, sub e dari aanbestedings reglement
£ 9.70 pendjoeal dan Oct.-Dec. f 9.80 Stbl. 1933 No. 146), ialah ampat
nom. E.k. Batavia Aug.-Sept. £10.— minggoe.
per 100 kg. nom. Londen noteering
1'/s d.p. Ib. pembeli.
Citronella olie: A. cintract
Lada poetih Muntok: fob Aug.-Sept.f 077 pembeli, f 0.78.pen

Pangkalpinang

Aug.-Sept.

f 18 60 dioeal, Aug -Dec.

f 0.78 ucm.

dan

pembeli. f 18 80 pendjoesl per 100 Jan.-Dec. 40 f 0.82 pembali, £0.83
kg. London noteering 35/16 d.p.1b. pendjoeal per kg.
Karet: sedia kemaren ada djadi
pendjaeal.
Kofftie Robusta Lampong: Sheets 30'/,, Crepe 32'/,5 ini hari
15 pCt. e.k. Telok Aug /Sopt. £ 10 60 SmoaA 30'/. Crepe 32'/, cta. per '/,
Ba
10.75 pendjoeal per 100 B:
Ka

un

aa

'at, 4 Augustus
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wab semoea pertanjaan dan critiek memang seharocesnja. Tetapi ibarat
kepada rakjat, didikan techniek
dari publik. Pertama ia menerang- boenga
dihalaman,
sebagaimana mempertahankan diri dan didikan
kan, bahwa critiek boleh diperdekembang masjarakat itoe, ada jang
ngarkan disini, karena ini berarti segar dan ade jang soedah lajoe, semangat keberanian. Rakjat didakerakjatan. Kedoea tentang perka- jang segar dipakai dan jang lajoe lam masa peperangan, djanganlah
taan boerdjocis ini haroceslah diar- diboeang maka kitapoen mengenal hanja mendjadi penonton dan achir
tikan menoercet paham politik, jg dalam masjarakat kita pemoeda jg nja mendjadi oempan pelor sadja,
akan tetapi haroes pocia tahoe mc
berarti ada soeatoe aliran (burge
soedah tidak mempoenjai peragaan nolak serangan jang datang.
lijke sitroomingi, djadi pahamnja tanggoeng Gjawab lagi kepada ke
Tetapi disamping militie ini hahoerdjoeis boekan mengenaipersoon loearga, kepada masjarakat. Penga
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poela ada pertanggoengan, bai:
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sengsara
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kah pemoeda haroes neutraal dida ping ini ada kemakmoeran
rakjat
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tindakan organisasi dan lepas dari oeraian jang mengatakan bahwa pe dalam perekonomian.Inibisa dilakpe
oeroesan persoon. Rapat ini ditoe- moeda itoe haroceslah dapat pengoen kan djika industrie diloeaskan boe
toep djam 11.45 siang, dengan se djoekan dan toentoenan dari kaoem kan dibesarkan, akan tetapi mendjadi djaminarn bahwa rakjat hi
lamat.
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dihari jang dia melakoekan militie jang diwaDisini ,, Antara“ memberikan ke aken datang, akan tetapi mereka djibkan itos. Kedoea pertanggoeringkasan verslag dari pembitjara- haroeslah diberikan didikan perse- ngan ini akan menimboelkan semasa

an2 dalam

kedoea rapat

oemoem di diaan scepaja dapat tiba dalam ma-

atas dimoelai dari pembitjaraan ten- ajarakat baroe. Oleh karenaalasin

tang:

Gaboengan
Toean

Politik Indonesia

Asmara

Hadi,

jang di

ngat jg tanggoeh sjarat jang tigs
inilah jang bisa mergosatkan per-

inilah maka Barisan Pemoeda Gerindo didirikan sebagai bagian dari

tahanan Indonesia. Pertanian poen

partai

kan dan diperbaiki serta disempoer
nakan, jang mendjadi dasar dari

ialah

Gerindo,
memberikan

jang dioesahakan
didikan

kepada

djoega djangan

diloepakan diloeas-

wadjibkan membitjarakan soal ini diri sendiri dari pemoeda psmoeda kehidoepan rakjat djelata Indonelebih doeloe membagi pemandangan itoe, memberikan kepertjajaan ke sia. Toentoetan Indonesia Weerbaar
atas soalini dalam doea hb:
.Per pada dirinja sendiri, dan soepaja mendjadi toentoetan Rakjat serta
tama: jang tidak setoedjoe dengan ada pertanggoengan djawab pemoe Militie Rakjat jang
tak berbatas
alasan bahwa kaoem marhaen Indo- da itoe kepada dirinja sendiri, ke mendjadilah kepentingan rakjat, de
nesia tidak boleh berkerdja bersama pada keloearganja dan kepada ma- mikian toean Lawie menoetoep pem
y

sama dengan kaoem boerdjoeis, ka
rena toedjoean sociaal dari kaoem

marhaen Indonesia tidak sama ma- bertentangan dengan toedjoean

sjarakat.

Dengan

alasan inilahspr.

menjeroekan kepada segenap pemae

da jg telah begitoe gembira menjatakan
perasaan
hatinja didalam
"—--sociaal kaoem boerdjoeis, karena receptie dan rapat2 Gerindo, soepa
itoe pergaboengan dalam Gapi tidak |"ja djangan tinggal dalam perkata|
Seharoesnja dilakoekan oleh sosatoe an sadja, akan tetapi djoega dalam
partai rakjat seperti Gerindo.
perboeatan,. Pemoeda haroes memi

Paham jang kedoea mengatakan.
dengan mengakoei adanja pertenta
ngan tosdjoean sociaalantara kaoem
marhaen

dan boerdjoeis, toch ada

lih jang kiri atau kanan ! | Applaus
hadirin.)

bitjaraannja fapplaus).

Kata penoetoep
Toean

Dewan

dan hasil jang

didapat serta keoentoengannja me
ngalir poela ketanah asal dari mo
dal itoe. Sementara rakjat Indone
sia soedah tidak poenja tanah jang
tjoekoep lagi, sehingga kaoem tani
itoe soedah mendjadi tani-boeroeh,
Rakjat
soedah tidak poenjakan
apa-apa lagi, akan tetapi toch ki
ta menoentoet adanja militie rak

nasibnja Indo sebeloem hoejat. “Apakah sebabnja ? Spr. mene
koem civiel dan crimineel 'dipersa- do akan tetap dipegang tegoeh, ti rangkan 'bahwa kita hidoep sekamakan. Akibatrja tidak akan djadi dak diroentoehkan dan tidak akan rang dalam fase kesadara
dan
n,
baik. Perkataan inheemachen dan diloepakan
barang
sedikit
poen
aham kekolotan kita telah boeang
inlander sospaja dirobah mendjadi Azas dan toedjoean Gerindo kemba 2.
kekali Moesi. Jang mendjadi
perkataan
Indonesia.
Pemakaian MN dioeraikan apr. serba
ringkas. pedoman adalah pertjatoeran poli
bahasa Indonesia dalam raad-raad Achirnja spr. menarik kesimpoelan,
tik internasional sekarang, babaja
soedah diakoei, bendera nasional bahwa Gerindo masoek dalam Gapi peperan
gan adalah mendjadi pen
merah poetih dan bendera-bendera itoe hendak mendjadi motor dan
dorong
kita oentoek bersiap mem
partai diakoei. Pendjagaan Indone—

1

(Pemoeda PSII) me ternasional, dengan spr. menjeboet

bahwa rakjat Indonesia

menjeboetkan bahwa Indone

Sia terkenal kaja raja dan

2
Une

A.

a. kekoeatan economie negeri,
b. kekoeatan pertahanan negeri,
Cc. semangat militairisme dari ra'jat.
Spr. kemoedian mengoepas moelai
dari -so'al kekoeatan economie, de

A.K. Ganie

sebagai wa-

kil ketoea P.B. baros memberikan
komentar atas semoea pembitjara'an dan memberikan resume (kering
kasannja), dengan menarik kesim
poelan soepaja theorie dibarengi de
ngan praktek dan mengandjoerkan
soepaja oetoesan2 Gerindo haroes

Gerindo dan Militie Rakjat.
mengerti akan goena organisasi jg.
sjarat jang sama atau bagian jang
Toean Kr. Lawie
pembantoe rationeel. Achirnja menjatakan ke
haroes sama dikerdjakan, jaitoe ke P.B. Gerindo bagian daerah Djawa pada rakjat soepaja djangan melimerdekaan politik, jang tidak di Tengah Oetara (Pekalonganj, mem hat keoentoengan jang ketjil2 sapoenjai oleh kaoem boerdjoeis dan bawa bingkisan jang diboeka diha- dja akan tetapi tetap djangan me
poen oleh karena marhaen djoega. dapan
rapat, jaitoe soal Militie loepakan tcedjoean jang paling
Tentang hak hak politik jang sem Rakjat. Soal militie ini boekan goal achir, jaitoe kemerdekaan politik,
pit itoe, tidak sadja mengenai rak baroe lagi di ingatkan apr. dengan kemerdekaan economie dan kemerjat marhaen akan
tetapi djoega adanja Indie Weerbaar doeloe tat- dekaan sociaal jang berdiri
diatas
boerdjoeis, hak pendigoelan jang kala ada peperangan
1914-1918. dasar demokrasi! Dengan menjediantjam boekan sadja kaoem mar Doeloe rakjat tidak memperhati- boetkan sekali lagi
sembojan: “Tak
haen akan tetapi poen djoega kaoem kannja, oleh sebab rakjat tidak in- Indonesia hilang
didoenia!“
toean
boerdjoeis, didalam hal jg sama dira sjaf dan tidak mengarti akan fae- A.K. Ganie menoetoep
pembitjaraao.
sai ini, pekerdjaan bersama sama dahnja. Na
pendapat rakjat dan kongres disamboet oleh jang
bisa dan dapat dibentoek, akan te- sekarang ? Sebeloem menerangkan hadir dengan applaus.
3

Rakjat

(Samboengan kemaren).
Sekolah Goebernemen oentoek penga
djaran rendah Boemipoetera
jang dilandjoetkan.
Toedjoean maksoed jang mendja
di dasar pekerdjaan mentjoba-tjoba
mendirikan sekolah Mulo Boemipoe
tera, ialah akan mengadakan sekolah centoek anak-anak Boemipoetera,

tempat

mereka

itoe

Memang soedah sepatoetnjalah
gadji goeroe-goeroe sekolah Mulo
Boemipoetera itos dilebihkan dari
gadji teman-sedjawatnja jang beker
dja di HIS sebab pengadjaran dise
kolah Mulo Boemipvetera itoe ada
lah sebagai pengadjaran Boemipoetera jang dilandjgetkan, maka telah
dipertimbangkan akan
mengatoer
gadji
goeroe2nja
selaras dengan
gadji
goeroe2 Boemipoetera pada
sekolah Normal.
Tambahan lagi sedang dipertim
bangkan djoega akan mengadakan
pergoeroean oentoek mendapat di
ploma tambahan (bijacte) bagi goe
roe2 jang akan mengadjar diseko
lah Mulo Boemipoetera.

Sekolah H.B.S. dartA. M.S.
Berhosboeng dengan keadaan per

mempela

djari pengadjaran oemoem jarg se
laras dengan
penghidoepan anak
negeri. Rengadjarannja lebih ting
gi dari pengadjaran jang ditoentoet
nja 5 tahoen lamanja disekolah ren |
dah, misainja disekolah desa diaekolah sambokengan.
Djadi dengan hal jang demikian
sekolah Mulo Boemipoetera itoe ada
lah bertoedjoean sendiri Dapat djoe
gakah sekolah Mulo Boemipoetera

bendaharaan

negeri,

beloem

dapat

lah ditimbang dewasa ini tentang
mendirikan sekolah HBS di Padang
dan di Palembang.
Demikianlah djoega beloem moeng
kinlah didirikan sekolah HBS di
Minahasa. Dalam daerah itoe adalah
empat boeah sekolah Mulo, pada
hal di Makasar hanja seboeah sa-

dja. Keadaan itoe beloemlah berarti
benar, sebab sekolah Mulo itoe tidak

itos mendjadi tangga ocentoek me- lah mengeloearkan moerid oentoek
landjostkan pengadjaran kelak, baik sekolah HBS:
centoek
moerid-moerid jang henDi Medan ada seboeah sekolah
dak meneroeskan peladjarannja ke HBS jang terbahagi atas bahagian
sekolah djabatan atau oentoek mer (afdeeling) A. dan B. Karena ke
tjapai maksoed, soepaja anak-anak koerangan moerid, maka sekolah
itoe berpengetahoean jang bergoena AMS jang ada dinegori itoe dahos
ocentoek cemoem, beloemlah sana ,|loe telah ditoetoeplah soedah.
dipastikan sekarang.
Soenggoehpoen dewasa ini masih
Inspectie sekolah
banjak hal jang beloem dapat diDalam beberapa tahoen jg achir
tentoekan tentang sekolah itoe, De ini telah banjak benar jang diper
partement van Onderwijs en Eere- baiki
tentang inspectie sekolah,
dienst senantiasa, dengan tiada dje baik dipoelau Djawa, baik di Tanah
moe-djemoenja memperhatikan msf Jeberang. Peroebahan
jang bsik
saalah dengan sepenoeh-penceh mi itoe, ialah karena oesaha pendjabat
natnja. Adalah dosa perkara jang inspectie jang bertambah barjak
berhoeboeng dengan keadaan seko djoega. Pekerdjaan pedjabatan itos
lah itoe. Jang pertama: Sebeloem diperhatikan dengan sepenoeh2 per
sjata hasil pergadjaran sekolah hatian. Dengan djalan jang demiMulo Boemipoetera itoe dan sebe- kian dapatlah
ditentoekan kelak
loem dapat akal kalau perloe oen- perloe tidaknja pegawai inspectie
toek memperbaikinja soepaja baik itoe ditambah lagi.
hasilnja, tidak dapatlah direka-reka
Inspecteur Boemipoetera jang di
akan menjamboeng pengadjarannja. bitjarakan disini, tidaklah masoek
Jang kedoea:
Oentoek melandjoet golongan
inspectie
pengadjaran
kan pengadjaran jang ditoentoet Barat, melainkan masoek lingkoemoerid-moerid disekolah itoe dalam agan inspectie pergadjaran Boemibeberapa toedjoean haroeslah dipsr poetera. Pegawai itoe bekerdja da
natikan poela keadaan kemadjoean lam bahagian inspectie jang perloe
€konomie masjarakat Boemipoetera
mempergoenakan ketjakapannja, re
Bagi anak2 Tionghoa jang teiah hingga berpaedeh benarlah kepantammat beladjar disekolah samboe daiannja bagi pengadjaran Boemingan jang diadjarkan bahasa Be- postera.
landa,—djika mereka itoe menoeroet
Koerang benar dan tidaklah pada
penghidoepan Boemipostera—ten- tempatnja djika gadji schoolopsietoelah berpaedah benar pangadja- aer dan hoofdschoolopziener jang
ran Mulo Boemipoetera jang lebih berdipioma Kweekschool diperban
landjoet itoe, karena sekarangpoen dingkan dengan gadji goeroe jang
ada djoega peladjarannja jang ber berdiploma Indische Hoofd acte, ka
hoeboeng
sedikit2 dengan pernia- rena pegawai itoe berlain benar di
gaan.
dikan fsekolah)
dan golongan pe
Jang soedah ada sekarang hanja kerdjaannja.
2 boeah sekolah Mulo Boemipoetera
Soepaja dapat menimbang perka
Djawa, 2 boeah kelasnja masing2, ra gadji schoolopziener dan hoofdseboeah sekalah Mulo Boemipoetera schoolopzierer dengan sepatoetnja,
Soenda dan seboeah sekolah Mulo maka haroceslah gadjinja diperban
Boemipoetera Melajoe, masing2 se- dingkan dengan gadji kepala seko
boeah kelasnja. Djadi pada waktoe lah Boemipoetera (lste categorte),
ini beloem dapat dioendjoekkan ke karens orang jang mendjadi school
terangan jang pandjang lebar ten opziener memang dipilih diantara
tang kemadjosan pengadjaran seko, goeroegoeroe kepala itoe.
lah itoe dan tentang hasil pengaKalau diingat gadji peghabisan
djarannja, bahkan haroeslah di kepala sekolah jang 130,—seboelin
toenggoe dahoewe sampai tammat
peladjaran moerid moerid sekolah

pertjobaan itoe.
Kalau soedah demikian, baharoe

lah moengkin dinjatakan pendapatan oentoek sementara tentang pa
edah dan kebaikan pengadjaran se

kolah Mulo Boemipoetera
Dewasa-

ini banjak

itoe.

benar

anak2

jang meminta masoek sekolah Mulo
Boemipoetera

dah-lah memilih

itoe,

sehingga

moe

moerid2 jang pan

dai, lepasan sekolah samboengan.
Tetapi kalau sekiranja sekolah sam

boengan jang diadjarkan basa Be
landa bertambah banjak aa a ke

itoe, maka tidak dapatlah dikatakan terlaloe rendah gadji pengha-

bisan schoolopziener, jaitoe f 225,-—

dan

f 280,—

Sekolah

masing2

seboelan.

Goebernemen

pengadjaran

oentoek

rendah

lebih landjoet.

jang

Sesoenggoehnjalah bahagia jafdeeling) A pada sekolah
Mulo ditentoekan bagi moerid jang tidak
Ge
meneroeskan
peladjarannja
lagi,

Dalam

bahagian A itoe tidak di

wadjibkan moerid-moerid mempela
djari berkirim-kirtman soerat dalak, maka dapatiah diselidiki, tidak gang dalam bahasa Melajoe, Moerid
baikkah sekolah Mulo Boemipoetera boleh
memilih jg akan dipeladjaitoe didjadikan hoeboengan sekolah rinja, jani salah
satoe, bahasa
samboengan jang diadjarkan basa Djerman atau bahasa Melajoe. TeBelanda itoe, djadi boekan hoeboe tapi dalam bahagian B dan Ctidak
ngan sekolah samboengan jg. biasa: sedikit djoega diadjarkan berkirim
lagi.
kiriman soerat dagang.

In ORA

nba Iwa Mana

T

Taaa

Pada oemoemnja kepandaian mwoe
rid2 babagian C,— tebagai jang ter
njata dalam pengalaman jarg hanja baroe setahoen sadja — adalah

Penoetoepan

post.

Pap Na mg RU

2YAN
Aa

Ke Eropah
Djoem'at,. 4 Agzoestoes dengan
»Enpire“ post oedara ditoetoep boe

(fse.) Singapoera (Str)
Penang (Errpan, Afrika, Br. Ind &

melain-

sadministratie,

memegang

djam

715

Pengambilan
aangstekend
soerat soerat

pegi dan

kan maksosdnja ialah soepaja sem biasa djam 7830 pagi.
pat ia lebih banjak memimpin pengadjaran sekolah itce. Pastilah Ke Borneo-Timoer dan

tak dsp:t ja memimpin sekolehitoe

dengan sepatoetoja, kalau ia sendi
ri haroes pocla mengadjar sehari
pekerdjaan
harian atau sebagai

jang ditentoekan bagi

goeroe goe

roe jang lain.

O:ntoek sekolah Mulo jang akan

diboeka di Garoet dipakai roemah
sekolah Normal jang dahosise.
Pada beberapa bocah sekolahren
dah, jang moerid moeridnja soeka
mempeladjari pengadjaran pe'kerdjaan tangan dan ada poela goeroe
jacg pandai mengadjarkanpja disi
toe, soedah diadjarkan pengadja-

ran jang demikian.

mna pra

Anonadi Islami Priok
Mengadakan tabligh
oemoem.

tan). Pengambilan

UN Iu

3

(Bali Sela

pengab:san

membatjakan Al @:eran, jang d
samboeng djoega oleh ketosa me
djalis, toean Mohamad Sani, goero:

Annadil Islami, goena mengoera
kan z2p22 jang mengenailslam, jg.
dilakoekan dengan pembatjaan h3

dis dengan keterangan2nja, djelas
Gan terang.

Jezuit

obat
jang

kepada
sedang

sesakit.

jang
itoemaitoe

kirawak-

doenia ini semoeanja jakin. bahwa
itoe sangat moedjarrab dan demispecialist

dari

belaka,

malaria

tertoelis dalam

soerat

penjakit

perkara

penjelidikannja,

Bocah

keterangan

boelan

December 1937: katanja, dalam membasmi penjakit malaria:
..Obat kinine itoelah jang paling banjak
dipakai karena dapat dipakai oles si
sendiri

sakit

toe 12 30 siang dan kantoorkus djam
630 pagi.

Ta

oentoek

terdjadi berabad-abad jang laloe.
kira dalam tahoen 1630 dan dalam

terdjadi

bang, Sumatra-Tengah dan Ostara,
Sabang (loear negeri sebelah barat
Sabang dan boeat penoemparg m.r.
»Dempo"). Pengambilan 'perghabisan soerat2 asngeteekend Djoem:t
16 sore dan kuipbrieventussen Sab-

Kemoedian olehaja dipersilahkar
angkat bitjara tosan Saidi oeatoek

3

1g

kian djoega pendapat Komisi Volkenbond
oeroesan penjakit Malaria. Komisi itoe

post oedara ditoetoep bocat Palem

tidak

Ke Nederiand.

st Palembang, Sumatra Tengsh dan

Ostara, Straits. Sivgapoera, Penarg

Siam, Indo China, Hongkong, Tiorg
kok, Djanaog, Philippina, pcelau2

Amerika Tengsh,

Antillen Ketjil. Br Indie,

C-ylon, Afghanistan, Irsn, Irak,
:yria, Toerkia, Baikan, E: ypte, Af
rika, Eropah dan Amerika. Pesawat
bersamboengan dergin
ini tidak
m.8. Dempo", tet:pi dengan,,Tcars
dengan lucutdienst Bang
Pacifc“,

P3

xok Hongkong, lucntdienst Perantjis
din 'ucbt
Bangkok-Saigor-H:roi
New Yoik.
Marseille/Horta
ilepst
Pengambilan penghab'ssn soera'2
djam 830 pagi dan
aangeteekerd
biasa (kantoortus) djam
soerat2
845 pagi.

MAA ANN
TAS Ta
MISA A

dengan

ada

tidak

oesah

di-

dan

sebab

hampir

mengandoeng

bibit

ratjoen,

oleh dokter

tolong

Saktoe, 5 Agoest. dengan KLM
.Oshoe“, post cedara ditostoep boe

Guam,

kina

penaita

poen berbocat kebadjikan kepada
noesia diseloeroeh doenia ini. Hal

roeh
obat

| Sabtoe, 5 Agors'oes dengan Knilm

Hiwaii,

IN

3

kit, berkat pertolongan obat sedjati, jang
tidak ternilai harganja, ja'ni obat kinine
jang sangat moedjarrab itos,
Tidak ada obat lain, jang sebanjak
obat kinine itoe pahalanja dalam membasmi penjakit malaria. Dokter diseloe-

30e-

Ke Medan

Canada,

We

toe tiga abad itoe soedah tidak terkira
terlepas
soedah
jang
banjaknja orang
dari azab sengsara menanggoeng penja-

rat2 aangeteekend djam 12.30 siang
n goerat2 biasa (kantoorbusjdjam
sore.
.

penghabisan tak mengadakan lagi
tera mengoerces keadaan didalam:

lit kajoe
orang

L.

Boemipoetera itoe memberi koe-

maka dengan berboeat kebadjikan
demikian itoe, drang Boemipoetera

Australia

Scerabaia dan Denpaser

jang menoendjoek djalan oentoek memjang
satoe dari penjaku
salah
basmi
paling berbahaja dan paling djahat, jang

Orang

di

7

J

OBAT BOEMIPOETERA.

banjak berdjangkit diantara rajat: jam
penjakit MALARIA, ialah seorang Boemipoetera di Amerika Selatan.

Djosm'at, 4 Augusius dengan Ku
iilm post oedara
ditoctaep
boeat

Orang menoelis:
Saaen jl. Annadil-Islami
Milam
di Priok telah mengadakan tabligh
oemoemnja disekolah Gang No. 73
dengan koendjoergen dari fihak
ibos dan bapak. Pertemoean itoe
dimosiai djam 830 dergan pemboe
kaan ketoea,t Hisan, jang menga
takan bahwa Aanadil-Isianiitoe se
meadjik tabligh oemoemnja jang
nja.

1 211p

1m PE
71 Pn

menjenangkan hati, seperti jang di
tjita tjitakan.
$
:
at Blinjoe

Meringankan pekerdjaan mengadjar Directeur sekolah Mulo itoe Siam dan E:y»te).
boekanlah karena kewadjibannja penghabisan soerst2

|
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MANOESIA
DISELOEROEH
DOE
NIA BEROENTOENG KARENA

lain dari pada itoe atoeran memakainja
soedah diketahoei erang.”
Tetapi boekan oentoek mengobati penjakit malaria sadja obat kinine itoe
sangat dipoedjikan oleh Komisi oeroesan
penjakit Malaria, melainkan djoega oentoek obat pendjaga diet, djangan kena
penjakit malaria.
Beloem selang lama ini.
1938,
jaitoe dalam boelan November
Komisi oeroesan penjakit Malaria itoe
menerangkan poela, bahwa obat jang
dibocat dari kinine-lah jang paling baik
oentoek mendjaga orang banjak, djangan
kena penjakit malaria.
Menoeroet
penjelidikan
ahli
'iimoe
pengetahoean, diwaktoe belakangan ini
oentoek
kininelah jang sangat moedjarrab
membasmi malaria, tidak ternilaichasiatnja oentoek pendjaga diri djangan kena
griep dan influenza. Satoe tablet sadja
sehari, soedah tjoekoep oentoek pendjaga
diri itoe. Menoeroet pengalamannja, Prof.
Laubenheimer berpendapat ..bahwa soedah berboekti, kinine itoe soecatoe obat
pendjaga diri, jang soenggoeh tidak megetjewakan oentoek mentjegah griep dan

AN TIA Ti
la
MITNlAA

influenza.”

dengan

kapada N. V. Bandoengsche Kininefabriek, Bandoeng, soepaja dikirimi
gratis seboeah boekoe jang menarik hati tentang kinine”

»Mintalah

Hatis ini dengan dikomentari oleh

ketoea

persidangan, mska

landjoetkan

javg me

pembitjaraan

Doea orang toea mendj:di koerban
Sesoedah incident terseboet serJadoe serdadoe Inggeris telah koe-

ialah t

Saijan, propagancist dikctainis is
menerangkan psmbagian mrehloek
dilam tiga bagian, jang tidak koe
rang lengkap pidatonja dari pada
jang Isiu2nja.
Setelah ini maka diadakan istirs

hat 10 menit jang d parai oentoek

mandjamoe tamoe. Habis ini dilar
djoetkan kembali rapat tadi dan
k:toea mempersilahkan toean Ali

Harhaerah, jang setelah menjatakar
kegirangannja terhadap perkoem-

coeng

mencelis.

Tindakan party Kemerdikaan

3

di Sysia

dasgar-pendengarnja medapat pidz

Bagdad,

Annadil

Ketosa laloe menoetoep rapat ps
da djam 11 mslam Ik setelah pen

to pidato jang

bergoeni

itoe.

—Oo—

:Hamp'r dspst 1 stel
Tetapi

nja

tak

jang

empoe

memboleh

2

kan.
Hari Sunen siang j.!. kira kira
djam 1, rosmah seorang di Kw
tang binnen, t. Soekandi, telah d
oleh seorarg oentoek diram
tjoba

pas

Ia

barangZaja,

masoek hals

dan bisa menempel djas dan
mao
tjolana jang didjemoar, tetapi njo |

nja roemah, jang kebetoelan dar:
djalan keroemah, menge
d.poer
berteriak

ia

dan

tahozinja,

,.ma-

orang tetanggs
Achirnja
ling".
posa kelbear dan seorang pemoeds
Wirawan, Soekardjo, dapit menaog
kipnja dengan bantosan lain orarg
pentjoeri siang
achirnja
hiagga
Gigerahkan kepada polisi rab
a

Pan

2PEPtAALo
AN ES, Kk
EN

.Goejoer-Bandoeng”
Oleh: Nanie Sudarma

»Si Salim, .. . heroes kau tang:

“kap 7. Apakah

ia berboeat dosa ke

padamoe ?“

»Ach, kau baniak tjakap! Nanti
koeterangkan!
S'kerang, ... per
Bilah kau

tjahari dia, akoe menceng

goe disiai. Djangan kembali
baloem ketemoe . . .«

kalau
j

»S:karang ?“

»Heseh sekarang djcega!"

»Sekarasg

tidak

bisa

Djoe,...

akoe banjak oeroesan jang lain jg.
penting”.

:

»Keu tjahari sekarang,

atsu..,

jang

dioemoemkan

akan

radja di sycia, menoeroet kehendak

dari parly jang terbesar

itoe.

PALESTINA
Pertempoeran antara Jaskar dan
or.n»g orang Arab
Diterima chabar dari Palestina,
bahwa disatoe tempat berdekatan

iengan A!-Chalil ada terijadi pertempoeran serce sekali diactara ka

Arab dan lasmasa kedosa

sem Al-Moedjshidin
kar Inggeris, dalam
hak

mendapat

keroegian

besar,

sementara jg mati dari f:htk Inggeris ada seorang kepala perang.
doea serdadoe mendapat loeka pa

rah, dan doea lagi berioeka enteng

akoe

mentjahari-

aja, tetapi... haroes ksu ketahoei,
bagikoe besar babajanja.“
Nanti sadja petang hari, sekarang ada oeroesan jang penting “
»Os:roesankoe sepoecloeh kali lebih penting daripada oeroesanmoe!"
»Djoe,.. .apakah...?
»Soedahlah,... kita berdebat, artinja... msmbseang bbeang tempo!
kau sangDengan pendek sadjs,
?“tidak
atau
g
sekaran
708p
. Achmad

Gidjalie

termenoeng.

,Sanggoep sekarang atautidak ?”

Siti Djsebaedah mengoelangi perta
ajaannja.

»Ja,...akoe sanggoep !«
»Pergilah, ... koedo'akan !"
D ngan tidak berkata sepatah,

A. Gadjalie

mems

berangkatlah,

aoehi perintah saudaranja itoe. 3,

“aceh

dengan

penggoda!

laan - jarg menimpa
sehari

kesehari,

tidak! Bila kau tidak sanggoep se- poek2,..!

mimpin, melainkan

ini pePenderi-

dirikoe

makin

ada

dari

bartoem-

seorang ka

1€2 dan seorang »€:€2 Achir ke
doea orang toea itoe telah ditembak mati.

:

Bramaian

kali

telah

2-j. Handelsschooi: Sekanak-Soerau Palembang. Diterima moerid
jg. madjoe examen oentoek masoek Mulo, K.W.. dan HBS, dan
moerid jg. tammat HIS. dan Schakelschooi. Menerima moerid boeat
kelas

1.

Inheemse Mulo. Djatibaroe 52 Batavia-0.

Diterima moerid jg tam-

jerg

tammat

mat dari 2e Inlandseschool dan Vervolgschool dan
HIS. Menerim1 moerid boeat kelas I dan kejas II,
le. Sandangschool: Laan Canne 62 Batavia-C.

2e. Sandangschool: Sekanak -Soerau
dan

Schakeischool.

Menerima
school

moerid

boeat

Leerpian

Palembang.

le Sandangschool

kelas V

H.LS

ki. O-I-VII, 2e Sandang:

ki, I-VI.

palirg :chir se

meninggalkan

(A-

Pengoeroes.:

(tanggal
24 Juli 39) balater

tara Franech

1939/40 moelai pada tg. 1 Aug. "39. Menerima moerid boeat.

Cursus

di Turkije

Dari Rome ada dstsng berita jg
membentang kan, bahwa pers di Ang:
kara mertjeritakan tentarg keramajan keramaisn, pesta pesta, dan
oepatjara oepatjsra jarg diadakan
diseloeroeh negeri Turiija sebaga
tanda kegembiraan, jaitoe berhoeboeng pada hari Minggoe tgl z3
Juli 39, jang mava pada keesokan

baripja

Sandangschoolvereniging

Anak ambtenaar mendapat kindertoelage
Sandangcursussen Soerau- Palembang: Typen, “Boekhouden
Diploma), Stenografie K.E. Hollands.

TURKIJE.

Saojak

Akxanderette. Pada hari besar itor
telah nampak
berkibar
bender:2
Turkij:, teroetama diatas gedong G

G. dan tangsi targsi militair. Pers
tab. poen tidak aipa member takan
bahwa pemerintah akan mendatang

kan banjak pendoedoek baroe boeat Sanjak dari Balkan dan Roema-

oie, dan

didorga

banjaknja ber-

ijoemlah 450.000 djiwa.

itoe berhoeboeng dengan kesehatan
oja ada sangat terganggoe.
Akan
tetapi permoehoetnan
verhentinja
itoe tidak dikaboelkanoleh baginda
Faroeg. Orang orang jang ternama

dalam kalangan pemerintah berpen

VESIR.

dapatan, kalau permintaannja tetap

Permiataan berhenti jang tidak di tidak d.kaboelkan, maka ia akan
berhadapan moeka kepada baginda
terima
:
Farotg oentoek menerangkan lebih
Dari Mesir terdapat berita, bahwa Mohamad Mahmoed Pasja, jang
cernah kita wartakan akan
meletakkan djabatanaja sebagai premier
Mesir, siapa kini madjoekan keingi
aan berhentinja dari djabatannja

djaoeh tentang perlsenja ia menirg
galkan djabatannja
itoe. Dengan
ringkas, premier itoe akan mesti

berhenti.
saja

Salimkah ?
Doenia...!
Doenia yenoeh- dengan 'kepalsoean ! Orang roepanja selaloe mace

Djoebaedah menjoeroeh akoe me
nangkap si Salim, kemana haroes
koetjari, sedang hari ini banjak hal

pat djam kemoedian Soenardie men

mengetjoeh
dan
memperdajakan
akoe! Orarg roeparja selaloe her-

sa jang lain jg haroes koe-oeroesan.

aja sambil doedoek dimoeka saha-

padahal....akoe beloem dan tidak
pernah berchianat terhadap mach

Akoe haroes menangkap si Salim?
Ach tidak maaoek diskalkoe! Akoe
boekan polisi jang berhak menang-

dak mentjopa

membinasakan akoe.

loek Allah jang lain.
Akoe larikan Nji Mintarsih, boe

kap orang jang berdoss atau disang

mindengar pencetosran si Salim, bah
wa
Nji Mintarsih ada
didalam

koebawa ia kepada Djoetaelah ?

ka berdosa.
raolah dengan
maksoed
djahst
Dan, ... bila akoe bertemoe dengan
Akoe
meilarikaonja, karena akoe si Salim, dengan djalan apa haroes
tangan si Soeria,
jang litjin.

si

Si

seorang bandit

'Salim mengatakan, bahwa
Soeria adaiah seorang bandit

jang djahat, tetapi... si Soenardie
menergagkan dengan tegas, bahwa

Ath,...

ada ada sadja...!"

Kemoedian

ia naik op:16: menoe-

djoe kerosmahnja Soenardie. Didapatnja
Soenardie sedang mengha
dapi bebrapa orang tamoe.

Serta dilihatnja Achmad Gadjalic

jang

»Banjak tamoe?“ tanja 'Achmad

.. siu larakoe sendiri,

G:djalie
»Haseh," sehoetnja, ,,kau mace me

Sekarang,

bandit2

siti Djoebs&iah,
menjoeroeh akoe noenggoe sebentar dibelakang" Mc
menangkap si salim Kal:u begitoe, reka tidak Isma pergi."
»Baik,,, djawab Achma1 Gadjalie,
... Siapakah sesoerggoehnja moesoehkoe itoe? Si Soeriakah atau si laloe ia pergi kebelakang. Seperem

|
1

soedah

"poelang,“ kata-

batnja.:

Siapa toch?“ tanja Achmad Gadjalie.

»Corresponderten ...
»Correspondenten?“ tanja

Ach-

mad
Gavjalie” dengan agak terpe
randjat, ,,apakah .... oeroesan jang
semalam ....?s

»Nee,....

boekans

djawab Soe-

nardie dengantersenjoem, ,,djangan
takocet! Sosria adalah seorang ma
noesia jang sangat boleh dipertjeja

perkataarnja. Bila jatelah berdjan
dji, ia akan pegang tegoeh djandji
aja. Boekankahia telah berdjandji

reka bertanjakan hal apa?"
»Teatang penangkapan anggota2

dari

tsngan

»Mereka

kepadamce,

akee

d.lim

dapat kannja.

datang, Soenardie mendjempoetnjs
kebalaman.

3i Soorialah jang melepaskan

kosrang adjar itoe.

»Penghidoepan...!
Sbenggoeb, perghidoepan

berada

Ketika roemah itoe dimasoeki,
mereka tidak mendapatkan itoe pe

baginda Ibo.
anak
diangkat mendjad:

Amir Faisal
akan
Saozd,

karang, biarlah

Ia

di

oentoek meroendiogkan

zaboengnja mendjadi satoe Sycis
tangan Irag, atau kelau tidak ber

hasil,

djas

jang

jidoesoen terseboet. T.ba2 merek:
telah koeroeng satoe roemah jang
Jidoeganja itoe pem'mpin ada berdiam disitce.

boet beberapa ajat dengan tafsirpja.

poelan

doesoen dekat A'

satoe roemahroemah

Dari Mesir ada di beritakan, bab
Syria”
,K.merdikaan
wa party
telah mengoetoes bebeli Syria
mengoendjoegi
capa ostoesanaja

menje

Islami itoe,

satoe

Caalil oentoek menangkep salah sorang pemimpin A!-Moedjahidin jg
bernama Abdulgadir Alhoesaini Ke
moedian mereka meriksai satoe per

SYRIA.
Ahd:

salah

|

bahwa

ja akan

mence

toep kedjadian jang semalamitoe.?“
»Dus,....

dari soeatoe
sia...

Kalau

begitoe,.... me

perkoempoelan

raha-

(Akan disamboeng).
2
Bea

'

