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Hertog Windsor poelang ke Inggeris
Havas

bahwa Hertog dan Hertogin Wind:

la

' Koerban

£

kapal ,.Bosnia”

Reuter mengawatkan

dari Lissabor, 7 September

. gen 88 ,,Hidanger“ mengangkoet

F anak

saga

1 orang

dan

Londen, 7 Sapt. (Rsuter). Mas

dari kapal Inggeris ss ,,Bosnia“ jang pada tanggal 5 Sspt.
#

Melanggar
Havas

mewartakan

kapal-kapal

Kemarin djam 8.30

kepada

4

Bwas kalau mentjoeri

dengan

£
:

Menag

'

Palang

bahwa

Madjlis Menteri Penerangan menerangkan

|

dah dibentoek barisan bangsa Tsjechia.
Sofrat2 &iaran jang berhosbosngan
|.

itoe ditanda-tangani

dengan

Tsjecho-Siowakia.

bekas president

Dr. Benesj,

oleh

di Londen soe-

dari Paris,

United Press mewartakan

.

membandjiri Perantjis. Tentara meriam

Inggeris

pasoekanZ

bahwa

jang sangat besar

Perantjis

meroepakan sajap depan dalam melakoekan tembakan2nja kepadagaris
pertahanan Djerman, soepaja dengan djalan demikian dapatlah moedah

Gidjalankan pembagian atau berpentjaran barisan.

|.

disegenap

Perkelahian berdjalan teroes-menerces
Soengi Rija dan soengai Moezel.

medan

antara

-

Masih

ISA

soenji

:

dimedan barat

Sepandjang oedjar Aneta—ANP. dari Den Haag: berita dari ten
|...
| tara Perantjis menjatakan, bahwa dimedan perang nampak kegiatan
— pada kedoea belah pehak.
ar kabar, bahwa dimedan sebelah barat
Dari pehax Djerman di
oem dilepaskan tembakan.
:
”

Perantjis-Djerman antara

Pertaroengan

Rijn dan

Susana Kapal

Djerman

ditembak

—» oleh pesawat

dian,

00

Inggeris

Indonesia?

Kapal Djerman diserang pesawat terbang Inggeris.
' Consulaat-Generaal Djerman
| Gi Betawi, dengan 'opisil mewartakan kepada Aneta, bah

wa telah diterima

berita

dari

Consul
Djerman di Padang,
jang menjatakan, bahwa kapal
Djerman ,,Franken“ jang ma
soek disana, setelah kemarin

pagi berlajar dilacetan jang ter
masoek Indonesia soedah disa
rang
oleh sebueah pesawat-

|

terbang

.

dak

Inggeris. Osntoeng ti

ada jang rossak.

Hoofdkantoor dari Scheepvaart djoega telah menerima
berita, bahwa kapal ,,Franken"
itoe soedah

masoek

di

Emma

haven dan kini soedah dilakoe
kan penjelidikan tentang kebe
naran dorgaan2

Pee
boet.

orang tentang

dileoetan

terse-

-

Moezel

Reuter mengawatkan dari Paris:
soerat-soerat kabar disana sama
meramalkan akan dibentoeknja sebosah badan Remerintahan meloeloe boeat mengoeroes nationale de-

(pendjagaan negeri),

an

sebeloemnja

achir

jaitoe

orang tidak

mengindahkan

bergo-

long-golongnja orang didalam
madjlis Kamer, dan golongan2 ketjil
jang terdiri dari kaoem patriot (pe
tjinta tanah air) jang sedjati hen
|daknja disatoekan. Jang hanja pan

dai bitjara hendaknja disingkirkan.
Mobilisasi oemoem

di Joegoslavia

Menteri Peperangan

wartakan,

bahwa

Inggeris me

negeri

Joegosla-

via soedah mengambil kepostoesan
|'oentosk melakoekan mobilisasi oemoem dinegerinja, dan menteri pe

,,Bremen“ same

sekali tidak

diseret
masoek. Is sekarang sela
mat ada disalah satoe pelaboehan.
Tetapi tidak diterangkan, dipela
boehan ,,mana".

Kapal

mengabarkan tentang adanja ke-

roesoehan2 dikota2 Keulen,
usel- Pasoekan baroe melawan Perantjis
dorf, Essen, Brno dan Pilsen.
Dikota Pilsen itoe terletak paHavas mewartskan dari Paris:
. berik sendjata ,,Skoda“ jang ter- Ma'loemat opisil nomor 8 menerang. masjhoer.
kan, dimedan perang antara soengai
arisan2

dari tentara Stormtroe

Rija dan

soengai Moezel pehak mem

Djerman dari Dresden dan Leip perkoeat barisannja. Datangnja pa:

ra dikirim ka Bohemen dan
a.

soekan

baroe dari Djerman sebelah

dalam diterima beritanja.

dan penerangan tentang siapa siapa
jang merdjadi tawanan salah satoe
negeri.
Agentschap itoe akan bekerdja se
perti dahoclos selama ada perang
doenia.

Toerki akan

tetap setia kepada

. Inggeris.

Ambassadeur Toerki, Roesjdi Arasj, soedah kembali ke Londen se
soedah 14 hari pergi perlop poelang

ketanah airnja.

samboengan dipagina

3)

nelajan kandas

dipagar bom

jan
Kopenhagen, 7 September |Rsuter). Sebesah kapal nelajan
di
ands
,Nordstr
nelajan'
apal
bahwa'k
tiba di Skagen dan mengabarkan
perioekdari
dibocat
jang
dilaoet
pagar
pada
kandas
dekat Esjbejerg
:
api, sehingga meledak. Empat orang mati

Djoemiah koerban ,Athenia”.
Londen, 7 Sept. (Havas). Seka
rang bisa didoega, bahwa djoemlah

koerban kapal ,,Athenia” ada 128
orang.
Wakil daripada maskapai ,,Donaldson Atlantic Co“ menerangkan

Irak disoeroeh mengoesir bangra Djerman
Dari Bagdad
diberitakan
oleh Reuter, bahwa negeri Irak memoetoeskan segala perhoeboengan dengan Djerman.
Lebih djaoeh Reuter mengatakan dari Londen, bahwa Gezant Djer
man di Irak diperintahkan
soepaja meninggalkan
Irak
tempoh 24
djam, dan wakil Irak di Berlin diberi perintah minta paspoortrja kem
bali osntoek poelang ke Irak.

Immigratie

bahwa moengkin masih ada bebera

di Amerika

dihentikan

Transocean mewartakan dari, Washington. hahwa Departement van
pa orang lagi jang te "tolong “1 djiwa|
nja, jaitoe bisa diambil oleh kapai2| State Amerika" menjiarkan ma'loamat, bahwa selama boelan Sept.
ketjil jang tidak mempoenjai alat ini immigratie dilarang di Amerika.
radio goena mengabarkannja.

Klang

Pasoekan'

Djerman soedah

mendekati

Warschau
Disegala

medan tentara Polen mengoen-

doerkan diri?

Garnizoen

platte

Polen di Wester

menjerah

diri

Westerplatte didoedoeki oleh
Berlin,
Menoeroet

Djerman

7

Sept

(Transoceanj.

pengoemoeman

opisil,

pangkalan militer Polen di Wester-

platte, dekat Dantzig pagi tadi soe
dah djatoeh ketangan Djerman.

Garnizoen

PRolen

menjerahkan

diri.

disitoe

soedah

hantjoer-leboer djembatan2
jg me
lintasi soengai Weichsel, dekat Warschau, sehingga demikian penjebera
ngan lasjkar Polen jang terpoekoel
sangat soekar,
Djerman tidak mempergoenakan
mosterd-gas
Londen, 7 Sept. (Havas). But-

ler

menerangkan

didalam

sidang

Radio Warschau boengkem
Transocean mewartakan dari Riga
bahwa telah gempar keadaan orang balon balon 'jang diisi dengan gas
karena radio Warschau boengkem, psdas.
tidak menjiarkan berita atau soeara muzieknja.
Pemoendoeran tentsra Polen
Djoega omroep-station provinsi di
Berlin, 7 Sept. (Transocean).
Polen tinggal diam.
Didoega, bahwa berdiawnja radio Ragi tadi.telah keloear ma'loemat
zenders itoe disebabkan pendoedoek opisil jang memosat psangosmoeman

gaikan Lublin.
Betapa djawab Pemerintahan Roemenia, beloamlah diketahoei.

Djembatan2 diatas Weichsel

banja

roesak
Berlin,
7 Sept. (Transocsan).
Malam tadi dengan opisil dioemoem-

kan, bahwa tentara oedara Djerman
kemarin djam 12 tengah hari meng
s

dari Kwartier Besar
man

Kata masloemat

soedah pasoekan2

Lagerhuis, bahwa Pemerintah Inggeris beloem menerima pengesahan
jang
menjatakan,
bahwa bangsa
Djerman di Polen mempergoenakan

perangan negeri itoe soedah diberi
hak mendjalankan kepoetoesan2 de Warschau moelai disingkirkan dari
—.. meradjalelia
“
kota itoe.
ngan berangsoer.
Dari
Brussel diberitakan oleh
Tentara negeri itoe tiap2 hari
. Reuter, bahwa soerat kabar harian membesar. Kini soedah mempoenjai
Pemerintahan hendak lari ke
— .Vingtiem Siecle“, jang mengoetip lasjkar 500.000 orang.
Rsemenia ?
|. dari berita2 siaran radio Italia, me
Dari Riga diberitakan oleh Trans| njatakan bahwa telah meradjalela de
Henderson tiba di Londen
ocean: tadi malam diketahosi, bahwa
. monstrasi2 anti-perang dikota2 Ber
Pemerintah dengan tjara tidak opisil
lin, Praag dan Weenen, dimana ka
Oetoesan Inggeris dan staf Gra- telah minta kepada Pemerintahan
oem demonstranten itoe dihalaukan vesend, jang doeloe dioetoes msne Roemenia soepaja membari mereka
dengan kasar oleh polisi Gestapo. moei Hitler goana mentjegah pepa- hak asyl djika sawaktoe waktoe Pe
Soerat kabar sLibre Belggues rangan, soedah tiba kembali.
merintahan Polen terpaksa mening-

Demonstrasi Anti-perang

bagai bagai negeri neutraal, bahwa
komite itoe sekarang melakoekan
persiapan bocat memboeka agentschap oentoek memberi keterangan

ILihat

Kapal ,,Bremen“ tidak apa-apa
Havas mewartakan dari Brussel:
scerat
kabar ,,Belga“
mendapai
berita dari Berlin, bahwa pembesar2
Djermsn memberi-tahoekan bahwa

pekan

ini.
si Ordres
menoelis, bahwa Pre
mier Daladier mempoenjai kepertja
Jaan penoeh kepada negerinja, dan
ia jakin, bahwa
kesaiahan2 pada
25 tahoen jang
Ialoe tidak akan
beroelang kembali.
ni Excelsior“ mendesak, soepaja

Dari Geneve
diberitakan oleh
Reuter, bahwa komite Palang Merah internasional menerangkan ke
pada negeri negeri jang sedang ber
perang demikian djoega kepada ber

:

Djerman-Polen

Nationale defensie di Peranijis

fensie

Panggilan pemoeda

dagang
Djerman jang
djoemlahnja 119000 ton vigo melarikan di

kapal

Pasoekan Inggeris membandjiri Perantjis

ke Londen, sesoedah

Merah Internasional

moelai bekerdja

Reuter mewartakan dari Berlin,
Toerki jang ternama
Kalangan
bahwa menoeroet beslit dari Menteri
Toerki mebahwa
ngkan,
menera
osroesan Dalam Negeri, Frick, se
setia ke
akan
apkan Gjandji
moea bangsa Inggeris diatas cemoer ngoetj
Inggekepada
djian2
perdjan
15 tahoen diperintahkan sospaja pada
djian
perdjan
dan
is
Perantj
rias,
menjatakan d.ri dalam tempoh 24
Baikan.
djam kepada politie-bureau.

Kapal Inggeris jang karam ialah
»Bosnias dan ,,Royal Sceptres
Kapal ,,/Corinthic “ djoega diserang,
tetapi masih bisa keboerce bertem

ri.

di Londen

Tsjechia

Barisan

4

»

hoekoeman mati.

Inggeris terdja

pat kepelahoehan.
Dikabarkan bahwa ada 27 kapal

dara masoek dalam sebarang gedoeng dengan niat mentjoeri, akan di

Kn

Depe

.

Pemerintahan Perantjis. — demikian kata Reuter dari Paris —,
mengeloearkan peringatan, bahwa barangsiapa selama ada alamat os

kapal-kapal

Djerman

di diberbagai tempat.

P4

PE

MU

OAT ET UN Mayela

petang terlihat beberapa pesawat terbang Djerman diatas Antwerpen
| jang terbangnja sangat tinggi dan menoedjoe arah oetara.
nan
didarat melepaskan tembakan, tetapi tidak ber-

kepoenjaan

balik lagi

dan

Succes dianggap tentoe dapat, se

keneutralan Belgia

dari Brussel, 7 September:

Inggeris| dengan

menghadap kepada Hertog Windsor,
Ditegas, bahwa Hertog van Wind
sor itoe sekarang bersedia diri oen
toek bekerdja dalam Pemerintahan
Inggeris.

dikitnja disalah satoe serangan.
Serangan
jang dilakoekan oleh

"1

INN

serangan jang penting. Serangan2
kepsda kapal-kspal silam Djerman
masih diterceskan.

orang

jl. ditembak
dengan torpedo dibetoelan Portkust,
mak

:

Radja

njeberang ke Inggeris
Ostoesan special dari baginda Radja George kemarin tiba di Cannes,

dilacetan tidak dilakoekan serangan

Noorwe-

32

(bekas

pelaboehan ditepi Het Kanaai, dari
mana kedoea baginda itoe akan me

Serangan dilaoet diterceskan

loemat Inggeris menjatakan, bahwa

Kapal

penoempang

sor

RR

jang kena bom,

dari Cannes,

mewartakan

djalan auto berangkat kesalah satos

| BELGIA MELEPASKAN TEMBAKAN
naa

kepada

maa

didatangkan! banjak' di Perantjis

X

keterangan

Administratie.

G5

Kenetralan Belgia dilanggar oleh pesasi5
wat-pesawat Djerman
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4.30 sore 610 M.-C. — 672 WI.
Senen 107, Batavia-Centrum

Komite

geris

cent
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at 8

7 No 203 Djoem'

Th

5

sebagai berikoet:

Militer

Djer-

itoe

kita

poela:

,,5e-

merampas

Kielce, mereka jaloe bergerak
teroes dengan tjepat kearah bagian
barat dari pegoenoengan Lysagora,
dan bisa mendekati kots2 Tomaszow
dan Lodzs.
Lasjkar
Kota

Polen disapoe dari Tuchei
heide.
Tuchelheide, sebelah barat-

laoet dari Graudanz soedah dibersih
kan dari restan restan tentara Polen. Djoemlah meriam jang dirampas ada 90 bocah.

Divisi Polen jang ke9 dan jang
ke 27, bataljon mobil badja, 2 batal
jon infanterie dan brigade cavalerie
Pomokrskie bisa dihantjoerkan,
Barisan2 ketjil2 bisa berhasil me
njelamatkan diri dan dengan mening
galkan segala alat sendjatanja mereka menjeberangi soengai Weichsel
dengan berenang.
Berapa besar djoemlah
alat alat

dan pakaian tentara Rolen jang di
tinggalkan didalam hoetan, beloem
bisa ditentoekan.

Pada tanggal 86 September disega

ja medan teroes meneroes tentara
Aksi tentara Oost- Pruisen
Polen mengoendoerkan diri.
Tentara Djerman dari Oost-PruiPassekan Djermsn disebelah ti- sen soedah tiba di Putusk dan Romoer teroes mengedjar
pasoekan zan, jang
letaknja
pada soengai
Polen jang moendoer itoe, dan di/N are.
berbagsi2 tempat masih terdjadi per
Tentara oedara Djerman menjetaroengan pertaroengan.
rang-njerang dengan sangat dahsjat
nja kepada tentara Polen jg. moen
Neu Sandez terampas.
ioer dengan terbang sangat rendah
Pehak Djerman poen telah ber- sambil menembaki dengan senapan2
hasil mendoedoeki Neu Sandez, dan mesin.
bisa menjeberangi soengai Dunate.
Kemoedian mereka menghoedjani
Pasoekan-pasoskan Djermanposen bom kepada poesat dijalanan kereta
telah benar2 mendoedoeki
Krakau api, dan setatsion2, dan djembatan2.
dengan tidak mendjoempai
sesoea
Djembatan soengai Weichsel sebe
toe perlawanan dari pehak Polen.
lah selatan Warschau roesak kedja
Oepatjara penghormatan kepada toehan bom.
koeboeran Pilsoedski soedah poela
Betasioen di Warschau sebelah ba
dilakoekan.
rat menjala-njala, moesna terbakar.

aa

Perafaan Keboon Binatang
Akan dilandjoetkan.

Ongkos boeat pengiriman ini ialah
T'/4 sen ongkos oedara boeat tiap
20. gram tambahnja ongkos biasa,

SEPTEMBER
3|

Minggoe

PERTAROENGAN

dibencea Ero-|

— pah roepanja tambah mendjadi.

Seperti kita tahoe, Inggeria soedah

| mengirim kapal-k

terbangnja

Rapat anggota P.K.K R.B.B.

Senen

10 Sept.

: Selasa. )

di

R.P.M.

"Nanti pada hari Minggoe, tg'. 10
Sept. 1939 dengan di moelai djam
9 pagi, akan diadakan rapat ang-

|g octa P.K.K P.B.B dengan dimoelai
goena melakoekan serangan kepada djam
bertampat digedoerg
beberapa bocah kapsi perang Djer- Roemah9 pagi,
'Moeslimin, StoviaPiatoe
man jang sedang berlabceh di Wil- weg No. 4a.
helmshafen, di Cuxhafen dan lain2.

batbah |

Djika kita perloekan melihat

maka nampaklah kepada kita

Agenda:

1.

Pemboekaan

oleh

:

ketoea.

2

wa serangan Inggeris itoe :teroeta- Mengesahkan notulen rapat j.l
3. Berita pengosroes. 4. Mengoeoi: Ladengan 'bah fatsai2 13-14 'Reglement P.K.K
OAKGAKAN
pon ARAH
bagian
oetara,
jaitoe dekat
daerah Djerman 'jang merospakan P.B.B. dan 5 Rertanjaan keliling.

tjerotjok, ja'ni disabelah barat ber/
batas kepada Noordzee dan disebelah timoer berbatas kepada Oostzee.

Daerah jang karan-kirinja lacetan tellazzo“

orang

.,tosannja laoetan",

Komandan angkatan laoet meme
rentahkan lagi oentoek memperingst

dan ingin sekali ia memantjing pecentosk membikin
.rang dilaoet kepada Djerman itoe. kan larangan
“Lagi poela djika kapal kapal Ing portret dikalangan marine didaerah
geris bisa menjerbos kelaoetan Oost batas laoat marine.
2 pan
z2 itos, moedahiah Inggeris berhoeboengan
dengan Polen, kawan
jang dibantoe, dan kawan jang se

karang

sedang

matian

berdjoeang mati

itoe.

.

Dari berita2 hari ini djelaslah,
bahwa gerak Djerman di Polen ber
djalan

amat

dos2

Djerman

pesat,

bahkan

(boekan

serda

dioedara)

soedah dekat benar dengan iboe
kota Polen, Warschsu.
Selain daripada itoe, seloerceh
Corridor, daerah Polen jang mem

batasi Djerman dengan Oostpruisen,

Kemis

Moeatan kepal ,,Tabian«
Diambil
diPort Said
Tentang mosatan kapal ,.Tabian“
jang dibawa dari Marseille, sosdah
diambil di Port Said.
23 GP oa

Pertandingan

daerah

»Antara“ diminta

P. S. S.I.

mengabarkan,
Daerah ,,PerSeloeroeh In-

bahwa pertandingan
satocan Sepak Raga

donesias antara V.IL.J. danPersibo

Bogor

akan

dilangsoengkan

sisir Polen

seloeroehnja soedah di

tangan Djerman, sehingga kalau
Inggeris hendak barhoeboengan djalan Oostzee,
soedah
tertostoep
pesisirnjs.
. Djadi dengan

demikian,

Inggeris

poen tidak moengkin lagi mendarat
kan pasoekannja djalan Isoet teroes
ke Polen.

:

Itoelah sebabnja kini serdadoe2
Inggeria tidak begitos giat hendak

diatas adres soeret2

via Singapore

| Dioem'at):

e. Bajar karan

Saptoe

"Pemandangan|

Saridi

Djainin
Soeharna
Moedjitaba

Irsan
— A. Gani

“ Moestari

Ali

ajaa

“pertandingan VJI.

Frogramma
Saptoe,
Setiaki I —

tg.9 Sept. 39.
Lapangan
AndalsasI

mendarat djalan cetara tetapi mem

VIJ

—

bendjiri Perantjis.

rajaan tidak akan dirobah tetap
sedapat2 penerangan dan pehiasan

soerat-soerat

perajaan-akan diperbsiki.
:
Bestuur
berpendapatan,
bahwa
psrajaan itoe akan diadakanlah oleh
pi

dan

Dan osntoek keoeangan Nj. M.D
Kslsu pesawat2 Djerman hendak Moh,
Roem
c/o Gouv. HIS, Gang
menjerang Londen misalnja, maka Tjerdol Bt-C. atsu G. Kebon Djawa
selama pertaroengan belosm hebat, 900A Kepoeh Oosi BtC.—
mosangkin, mereka berterbang keli
ling, diatas Naordzse, sebelah oeKomperensi P. O, M.E. R.
tara Nederland.
,
Pertemoean membitjaDemikian poela sebaliknja.
rakan
hal Econo9mie.
Tetapikita chawatir, kalau kelak
Atas permintaan pedoman Perpeperangan soedah mendjadi, dan
sedang ramai ramainja, orang tidak himpoenan Oentoek Memadjoekan
AI—

maka

soerat2

as
UE) sm

Kabar P.T.T.
Pemimpin dienst PTT. mengaber

rant dan oendargan tidak akan di
idinkan.
:
a
Bila keadaan memgksa, perajaan
akan dioeroergkan:
'

lai

Merah

LL

Berhoeboeng dengan kegentingan

njeboet pekerdjaannja dan pekerdja
an orang jang diadjak bitjara dengan persntaraan talipon, hal jang
dibitjarakan dan bahasa pengantar

jang

maoe

terangan

dipakai,

tentang

selain dari ke

nama,

adres

dan

nomor talipon.
Bahasa pengantar jang diperkenankan hanja bahasa Inggeris dan

bahasa Perantjis.
Boeat telegram bosat negeri Ca
nada akan didjalankan peratoeran
sama dengan peratosran jang kerla
koe sekarang bagi daerah djadjahan, daerah protectoraat dan mandaat dari keradjaan Inggeris.
Kawat2 boeat Egypte akan dipe
riksa lebih dbelos dan hanja diteri
ma, djika kawat? ini
tersoesoen

bahasa

Arab,

Inggeris dan

diperkenankan:
bahwa

kawat

dan

ini

diwadjibkan

ditanda

tangani

Roemenia dan Inggeris

dengan terang, dan diwadjibkan di
tanda tangani dengan tanda tangan
sipengirim partikoelir,
Boeat Martinigue tidak diperke-

Gambir

Sebagai kita sekalian mengetahoei
Pasar Gambir sekarang telah ber
achir. Jang mengoendjoengi Pasar
Gambir dalam tahoen iniialah 58.334
orang Eropah, 88,339 bangsa asing,
dan 196.582 bangsa Indonesia.
Djadi dalam tahoen ini jang me-

ngsendjoengi Pasar Gambir samoea
nja 343,255, dan oeang

dipoengoet sama sekali

langkan

Belanda. Moerid-moerid jg ditsrima

Meester Cornelis. Jang djadi korban

hanja mosrid-moerid perempoean.
Sekarang
cursus ini mempoenjai
moerid 15 dari segala
golongan
dan bangsa.
:

nama Doerahim. Sebabnja, Sajoeti
sebab terkenal toskang batjok hidoepnja sebagai djagoan
dengan
tidak bekerdja dimana-mana stand-

ini toskang batjok oe-

lagi pembatjokan

di Pasar

piaats autobus disekitarnja Batavia

ia dapat gadji dari beberapa eigenaar sutobus dan ceang peletjeran
dari tjalo-tjalo ditempat perhentian
Pada malam Selasz, tanggal 4/5 itoe kendaraan.
September jang haroe laloe, moelai
Doerahim jang dibatjok, agaknja
djam 8 tcean Pengki, mantri le-kl Sajoeti dapat tahoe akan menjaingi
dari In, ultvoerrechten en Accijozen padanja jang dianggap akan meDouane di Tandjong-Priok telah me ngcerangkan hasil pentjahariannja.
ngadakan selamatan bertempat di Sebab ini Sajoeti telah goenakan
roemah
toean
terseboet di Gang goloknja oentoek membikin ta'loek
Lontar IX, jang dihadiri oleh ham ia poenja saingan. Korban jang Ji
pir semoea anggota dari K.K. (Ke batjok telah dirawat di C.B.Z., se
rcekoenan Kampoeng)
Gang Lon dang ini toekang batjok soedah da
tar IX.
rat ditangkap. (Rep.)
Selamatan terseboet dihadiri pve
Ia oleh tosan H. Abdoelioh (Moe
Ongkos pengangkoetan
alim).
barang akan naik.
Adapoen selamatan terseboet iaSebagai kita mendengar kabar
lah, bahwa pada tanggal 21 Augus Singapore-Conference
f(permoesja
tus 39 toean Pengki telah menda- waratan Sirgspcera) telah menaik
pat ancegerah satoe bintang perak kan harga pengangkoetan barang

diterirsa dengan baik, djika tersoesoen dalam bahasa Djerman, Peran-

Italia,

roepa.
Kemaren

Cursus ini ada dosa bagian, jang
satoe diberi dalam bahasa Indonesia
dan jang satoe lagi dalam bahasa

AJ

dengan nama sipengirim.
Telegram boeat Zwitserland hanja
tjis,

Isgi.

Sajoeti Jang terkenal dalem rotitiebock
politis
beroelang-celang
batjok orang di Pasar Senen dan di
Meester Cornelis, malah
dimoeka
hakim ia pernah memoekoel satoe
saksi waktoe
diperiksanja.
Dan
beloem lama ia poelang dari hoekoeman
boeat
perkara demikian

|aingxat dari Salatiga djoega.

Australia, diwadjibkan djoega me-

-—

Sajoeti ngamoek

internasional maka Palang Merah
di Hindia Belanda ini tjb. Salatiga
telah mengadakan ,,3poed-cursuss

kan sebagai berikoet:
Barang siapa jang maos bitjara
Gengan perantaraan talipon dengan

——

ta ade
anggsutanja sadja, anggau

djo3 psnoelis Mr. Santoso: bendabosat mempeladjari tjara- menoehari R. Soeradiradja.
loeng orang jg dapat tjilaka | Eorste
Rapat jang pertama sekali akan Hulp Bij Ongelukken atau dengan
diadakan di Solo. fAneta)
Isingkat EHBOJ). Cursus ini dipimpin

Pasar

Beigia jang terpenting se bonsajoer Batavie-C.

itoe,

CO

Soesoenan Pengoeroes ,,Sarekat
Roepanja Djerman tahoe, bahwa.
Istri Jacatra”
nankan memakai bahasa jang dimelawan Inggeris dilaoetan sangat
,Antaras mengabarkan, bahwa te djandjikan atau toelisan rahasia da
berst. Dari itoe, Polen lebih doeloe
lah dipilih sebagai Pengoeroes ,,Sa- lam telegram partikoelir.
hendak dipotong dari pintoe kelacet. rekat Isteri Jacatra“ jalah Njonja2:
Telegram boeat Indo China hanja
Pesisiraja hendak dita'loekkan iebih
R.H. Thabrani - Ketoea. T. Soediro- Giterima djika telegram ini tersoedoeice: sospaja bisa mentjegah tce hossodo - Ketsaa Moeda. M. Zainoedsoen dalan bahasa Perantjis.
ANE an ana
“Inggeris dari si Gin - Penoelis I. Hadidjah Soendari
Boeat Burma akan diterima teleoe,
Penocslis II. MD. Moh. Roem-Benda- gram2 jang dikirim hanja dengan
Sementara itoe, Perantjis dan Ing hari serta Fembantoe2 terdiri dari perantaraan Hastern.
gsris teross meneross memperlengnjonja2:
. Kawat boeat Marokko, ketjoeali
kap persediaannja dari sebelah tiTosloas, Bachram, E.M.3. Soeki- kawat boeat daerah Spanjolakan di
moer.
man dan Siti Hawa.
£
terima kawat hanja atas tanggoeAdapoen jang sangat berbahaja
Adres Perkoempoelan: Nj. R.H. ngan sipengirim. |Ansta).
pada masa
ini, ialah daerah neuaa
Thabrani Kr. Poelo Bendoengan Bic.
traal, dan dserah2 itoeialah Neder dan Nj. Zsinoeddin G. Sentiong Ke-

Sg

atau dalam bahasa

Belanda
,,Niet via Singapore". Dji
ka kalimat ini tertoelis pada adres

Palang

Perantjis jang terang dapat dipahamkan: adres2 jang dipendekkan
dan menoceroat perdjandjian tidak

Soetedio Poernomo
Oentceng

kan.
:
Sesosdah berapat akan diroending
kan djoega, bahwa programma pe

itoe ,,Djangan

'itce gkan dikirim via Padang. Lams soerat ini diperdjalaran antara
Brtawi dan Medan atau sebel knja,
Gjika dikirim via Padang adalah
enam atau toedjoeh hari. | Aneta).

akan diadakan sidang oentoek mem
bitjarakan soal2 jang hangat dikalangan economie, soepaja bersama
sama dapat diambil tindakan jang

Minggoe tanggal 10 Sept.
kabarnja,
soedah hampir djatoeh pada heri
dilapangan V.L.J.
hertempat
1939,
gemosanja ditangan Djerman, seakan dimoelai pada
dan
(Petodjo)
hingga dengan
djalan demikian
sore. Berhoebosng dengan
Djerman-Besar
soedah mendjadi djam 445
V.LJ. telah menjoePenzoeroes
ini
satce dengan Oost-Pruigsen.
scen kesebelasannja sebagai beri- dalam
Dan dengan itcoepoen praktis pekoet :

tetapkan, perajaan akan dilandjoet

ratoeran ini didjalankan boeat soe
rat-soerat, maka haroes diboeboshi

perloe.
Kapsl Itali ke Singapoera Merdjadi pemimpin badan baroe
Salah sebosah kapal Itali ,,Corini
diangkat: Ketoea tosan Soetarber
jang mentjari tempat

lindoeng 'di Priok. Kemis kemarin,
itoe ialah Sleeswijk-Holstein.
Rospanja Inggeris hendak mangi telah bertolak mencedjoe ke Singa
koet gerak lima, seperti doeloe, posra.
:
Lebak
mengosasai Noordzes danj|
ja'ai
Pengoemoeman Israngan
Oostzee.
Banda
. mMmempotret
Separti orang tahoe, Inggeris di
seboet.

Rebo

olejalerara

pkai Metema
he unSoe

TJATETAN |

Bestuur dari Planten en DierenBedang dibawah strook luchtpost. tuin dengan anggautanja kemaren
nja hendaklah ditoelis per KNILM'
telah mengadakan repat oentoek
|Lagipoela diadakan peratoeran, soe meroendingkan djadi atau tidaknja
lpaja dapat dikirim soerat2 oentoek perajaan 75 tahoen jang akan dia&
djadjahan Hindia Belanda tidak me dakan 18 September j.a. d .
Dengan soeara jang terbanjak di
liwati kota Singapoera. Soepaja pe-

masoek jarg

f 87,715.65

Dalam tahoen 1937 jang mengoen
djoengi pasar Gambir adalah 60420
orang Eropah, 86 032 bangsaasing,

Mengadakan selamatan 32 tahsen mendjalani dienst

aj

:

dari Seri Ratoe Wilhelmina tanda ke Amerika dengan tidak koerang
keradjinan bekerdja 32 tahoen la- dari 50pCt. Tindakan ini berlakoe
manjs dikantor douane Tg. Priok.
Pemboekaan selamatan oleh tcean
Soeditio, Commissie van
Toez'cht
dari K.K. dengan diterangkan riwa
jat pekerdjaannja. Setelah itoe di
landjoetkan
poela,
bahwa
beliau
sangat bergireng hati, karena toean
Pengki seabagsi
djoeroe-penasehat
dari K. K. tahoen ini soedah mendapat satoe bintang keradjinan da
ri Seri Ratoe Wilhelrsina dengan
perantaraan Hoofdkantoor Douane
Tandjong-Priok.
Setelah itoe beberapa orang2 ber
pidato mengoetjapkan selamat 'zepada toean Pengki-itoe.
Pada djam 9 malam selamat ditoetoep.
1
tom

Tetangga

djcega cenicoek moeatan jg. soedah
dimasoekkan dibocxoe.
Kenaikan
harga pengangkoetan
barang
dalam
perdjalanan kapal
jang sangat aman itoe, amati njata
oentoek peladjaran kapal, jang de
ngan tiba-tiba sekali telah beroebah
keasdaannja.
Walaupoen dimana-mana terdapat
kekoerangan tempat dalam kapal,
jang hebat sekali goena mengang
koet barang, dan oleh pengaroeh
perang, ongkos peroesahaan pelaja
ran dengan sendirinja naik, dan de
ngan ini tentoe ongkos pengangkoet

hem

jang

tidak akoer

Berkelahi
dengan
goenakan golok
Di kampoeng Koeningan
Pasar
Minggoe
kemaren doeloe terdjadi
perkelahian sehingga tiga korban

mendapatloekz-iceka doeaantaranja
agak parah.
Saleh dan Oemar namanja kedoea
orang jang bertetangga itoe, konon
chabarnja soedah lama tidak akoer.
Hatah maksoed apa, Osmar kema
ren telah datang diroemah moesoeh
nja, disini tertjadi perkelahian saling

barang naik poela.
Tetapi walaupoen d:mikian sangat
boeroek
dan tidak di ingini, djika
ongkos
pengangkoetan barang di
naikkan sampai peroesahaan berla
koenja terhalang.

Dari jg pihak boleh dipertjajakita

mendengar kabar, bahwa roespanja
tidak lama lagi ongkos pengangkoe
tan barang Hiadia ke Eropah, dan
mcengkin djoega ke Amerika, akan
nsik dengan segera.
Mereka jang mengoesahakan pe

lajaran kepal laost, haroes insaf
pada waktoenja, bahwa kenaikan
ongkos barang, jang soedah dimasoekkan dalam boekoe, sangat me
roesakkan perniagaan. Dan mereka
jang mengoesahakan pelajaran kapal Isoet itoe, djangan menaikkan

lagi memilih djalan jang djaoeh, te Economie Rakjat kita kabarkan jg
batjok. Seorang anaknja Saleh jg
tepi tentoenja memilih djalan lem- berikoet dibawah ini:
hendak membela ajahnja .diserang harga pengangkoetan barang deAtas andjosran POMER (Perhim- dan 192301 bangsa Indonesia djadi djoega, ajah dan anakoja itce jang ngan semaoe maocenja, tetapi hapeng, atau loeroea.
Dan loeroesnja
djalanan antara poenan Osntoek Memadjoekan Eco- temoeca 338 753 orang jang mengoen agak parah loeka-loekanja.
(Rep) rozs berbosat sedikit lemah | Aneta)
Beriin

dan Londen,

'ialah melalosi

Nederiland, baik djalan oedara macepoen djalar darat.
:
Denikian poela
hainja dengan
Bsigi,
BERI

nomie Rakjat) pada tanggal 2 dan
3 September jang baroe laloediada
kan pertemoean membitjarakan hal

economis, dimana hadir wakil-wakii
15.

perkoempoelan,

jang beroesaha

. Hari ini ada berita jang menjata dikalangan economie.
kan, bahwa diatas Antwerpen nam . Hasilnja pertemoean
pak

pesawat

terbang

negeri jang

berperang.

soeatce

badan

ini, ialah
gaboengan perkoem-

poelan2 economie,
jang diseboet
»Badan Permoesjawaratan Econo-

.

.'

f

3

tentos

benar-

nja, tesapi djika benar, maka teranglah, bahwa peperangan sekali
ini... tidak memilih medan, tidak

. memilih papan.
Dimana sadja, djadi.
:
Se mia

Kawan ea

Gambir

pada

tahcen

1938,

oleh

karena

ditahoen

1938 - berhoebosng dengan jubileum
Sri Ratoe Pasar Gambir ada lamaan
sedikit.

|Aneta).

:

A.Tj.

rapa hal dengan pedoman perkoem

poelan jang mengostoes, sebeloem
dapat ditentoskan, apa hadan baroe
ini akan dimasoekinja.

»Op ten Noort“ ditahan
di Singapore.
Oleh dienst P.T.T. diberitahoekan,
bahwa post dari poelau Djawa oen
toek Soematera Oetara, jang dikirim
dari Tandjoeng Pricoek
pada hari
Sabtoe j.b.I. dengan kapal ,,Op ten
Noort“, telah ditahan oleh pembesar negeri di Singapoera.
Pengirim-pengirim
soerat jang
tidak soeka soerat-soeratnja oentoek
djadjahan Hindia Belanda ditahan,

selang

waktoe

jang

tetap dari Betawidan Senindari Medan, !

Boks - Arena

Djoema'at 8 September 1939 Ini malam moelai 9.30 malam.
Boeat pertama kali dalam riwajat boksen di Indonesia di
Betawi akan diadakan pertandingan lichtgew. kampioendi Timoer jaitoe antara:

Young

Maksoed dan toedjoean badan ba
roe 'ini ialah, soepaja perkoempoelan2 anggotanja bekerdja bersama
| dengan perhoeboengan jang rapat,
agar soepaja dapat diperoleh hasil bisa memakai.pos oedara, jang larg
besar. Djika psrice akan soeng terces dengan
perantaraan
jang leb
diadakan nantcongres economis. Ber K.N.ILM,, tiap hari Sabtoe pagi

selang

Deca - Park
schap

'

"roe-bocroe maszoek pelaboehan Emma Haven (Tandjoeng Tjina) karena ja dibom oleh seboesh pesawat

terbang
Inggeris,
rita itoe-beloem

Pesar

1937, sedang osang masoek dipoe
ngoet djoemlah f 86 328 20.
Hasil dalam tahoen ini soesah di
perbandirngkan dergan hasil dita
hoen

mis Indonesia”. Telah delapan per— Achirnja... Indonesiapoen dike- koempoelan jang memasoeki badan
“Gjoetkan oleh berita jang menjata- baroe ini. Ostoesan dari. perkoemkan, bahwa kemarin sebceah kapal poelan jang toedjoeh lagi masih
Djerman , Franken“ dengan terboe- |merasa perloe membitjarakan bebeA3

djoengi

Dundee

(Veder gew. kamp.

(Veder

“di Timoer)

Gi

Ventura Margues
&

Straits3)

Lichtgew.
jang

“kamp.

menantang.

Pertandingan akan dilangsoengkan daram 15ronden4 3m.n.
dengan

pakai prijs Kampioensgordel

Hoofdpartij ke doea

|
Johnny

Mortell

10—3 m.n.

Baby

(Hawaiiany

Rio

:

dari perak.

Gill

Mendiola
(Tlo-Ilo)

vs.

Primo

Oesman

(Hongkong K.O. King)
8—3 mn.
(Medan Kampioen)
Tjegah keketjewaan, lekas bitjarakan tempat Tel. WI. 2799.
Harga tempat f 3.—, f 2.—, £ 1.50 dan £ 0.75
Promotor:

E.F.

JAHN,

Ba

3
“

P1

“

Pendjaga pantai
»Meskipoen pendjaga pantai dan
pembelaan tidak begitoe mengoendjoekkan kegiatan, tetapi poen tidak
koerang dari semestinja. Dalam pada

Batavia

itoe pesawat2 terbang keliling kian

hampir sa-

dja tilak sabar lagi menoenggos Kekedjaman

kedatsngannja itoe,

ka Corecurs,

Djerman

tjatat

Mondharmoni-

jang socdah lama di-!

di-

doenia

kapal dagang, jang “akan diambil
tindakan? oleh admiraliteit“.

par gemborkan. Kita mendapat - Bangsa Pool melawan moesceh

5

Tr

bahwa itoe concours akan di

lakan pada tangal 9 September)
3

dengan

berani

Londen,7 Sept.

dana

menteri

(Rsuter).

Inggeris

Per

Neville Cham

ri Prinsen Park, dan jang ambil berlain hari itos dalam Lagerhuis

| bagism

selainoja djempol djempol

mondharmonika solisten atau

|.

Garoet, bandoeng dan Pekalongan.

Bagaimana itoe concours akan memoeaskan dan menggoembirakan pe
nonton ada terserah pada sekalian
penonton datang saksikan sendiri!
—.
Slodek's Brothers non-stop revue
dari Tschekoslovakia akan bermsin

0.

keterangan

jang telah

ia

band sanggoepkan, berhoshoengandengan

jang sering kedengaran di Nirom| perdjalanan kini.
Omroep di Batavia, djoega ada jg
Kstanja: ,,Lagerhuis
tentoelah
@atang dari Buitenzorg, Soskaboemi, akan insjaf, bahwa centoek mem

.

—..

memberi

—.

di Theater ke 2 dari Prinsen Park,

kabarnja tjoema boeat sedikit hari

2

'sadja.

Tentang permainan

ada ba

“ajak
jang soedah pasti akan mengago
publiek Batavia, Se
lainnja

soenglap2,

Hula-Hula

ces, acrobat dan cabaret dan
akan di pertoendjoskkan

dan

poen

permainan

|.
—.

'reboet

kampioen

Batavia

1939

Ba

»Kota

Inten“

dan keadaan

Kapal

ke

Djeddah

djoega.

,,Kota

Inten“

ini.

dengan pe

hoempang2 oentoek naik

hadji ke

dengan moesoeh

jang serba

Kebathinan ra'jat Pool tetap
tenang.

'Djerman

dalam

rantjangannja

menghendaki
soepaja perang ini
Mekkah, ketika tanggal 6 boelan selekas lekasnja selezai, hingga deini hendak bertolak, terpaksa di ngan kekoeatan jang ia kosempoelkan
toenda, berhoebosng dengan instruk ia menjerbse Polen, sedang perang
si2 jang
diterima
oentoek menoe ini ia Jakoekan dengan tidak oesah
roenkan moeatan? Djerman dipela memberi tahoekan lebih Goeloe.
boehan Priok. Moengkin djsdika
Walaupoen
barjak
kekalahan2
pal itoe akan bertolak pada tang alat dan serdadoe, tetapi semangat
gal 9 boelan ini. (Aneta).
ra'jat Polen masih tetap tenang.
vm.
SP 0

ia

Pertandingan V. B. O.
Voetbalbord Batavia en Omstreken

5

akan

mengadakan

..

|.

Sabtoe

Klasse

pertandingan.

9 September 1939

Wedstriji

Lapangan

SDL.—SVJA. Kebon Pala

0. leklas

Vios

Vios—SVBB,

| 2e klas BVV.—-CHHAA,
Sparta
—
Res le klas A Hercules 2—BVC.2

|.B

|
TNH

38 klanse Oliveo5
46

Inggeris dan
Perantfjis
kepada Polea
Pemerentah Inggeris dan Perantjis- hari ini meranda tangani per
djandjian dengan pemerintah Polen
gsena
lebih banjak
memberikan
bantoesn keoeangan kepedanja. Per
loenja soepaja negeri itoe bisa me
ngisi alat alatnja jang koerang.

Dibarat

klas Klas BB UMS 3—$S —Sparta
Naa 2 perti
UMS

6
:
.Res. 22 klas

0.

Er

Sokongan

hadapi

20 20.0ResRes. le

klas

2 —

SVBB

kita

telah

CH, 2 Water-

BATA 2 — VKJO3
Koningsplein Noord

Ss»

mereks melawan moekeras. Tentang perang

jang djelas, meskipoen soedah ada
sedikit keterangan2 jang soedah d.

kirimkan. Ketika terbit perang, ma
ka semangatnja

ti biasa diantara

masih

rakjat

sama

Awas, adi kapal Djerman
di Timoer Djaseh

| Reuter
|

mengabirkan

dari Lon-

den: Menoerost menteri
Madielis
Pemberi Penerangan, ada 9 boesah

:

|.

Kapal

-.

han2 Djeparg.

|...

Djerman

djoemlah

0

jang

besarnja

se

60C00 ton ada dipelaboe

Pada tanggal 5 September, kapal
dagang Djerman ,,Inn“ dirampas.

Peroeangan waktoe perang
—

—.

Menteri pemberi Penerangan itoe
poen mengabarkan, bahwa Sir Fre

. derick Leithrosstelah diangkat men
djadi directeur Generaal pada Minis
terie meloeloe boeat keoeangan wak
.Kapal Djerman dan kapal Inggeris
“di Timoer Djaoeh

. Kobe,
..

Sapt. (Reuter):

Kapal kapal Djerman ,,Rickmers"

dan ,,Muensterland“ menjingkirkan

diri mazoek pelaboehan Kobe, sste
Iah bisa meloloskan diri dari penga

wasan armada?

| Gilaoetan

laoetn

Inggoris jang ada

Tiongkok.

|. Orang Jahoedi
di Djerman

Osntoenglsh pesawat pesawat ter
bang R.A.F. dapat mendjatoehkan
meriam diatas kapal kapal Djerman
di Wilheimshafen (sampai disini pen
dengar pendengarnja), jang menda
pat hasil djoega dengan mengenai
2 boeah dari kapal itoe.
Mesti diingati, bahwa poesst pang
kalan laoet Djerman ialah Wilhelms
hafen dan Brunshuitel,
Sebabnja -hasilnja damikian itos
ialah karena djoega keadaan oedara
dan
pada
waktoe penghabisannja

hoedjan toercen dengan

di

perintah soepaja lekas lekas masoek
—. Gienst boesat keperloean Perlindoe—.. ngan Rendoedoek dari bahaja Oe-

lebhatnjas,

Tentang soerat sebaran di Djerman
Ssbagai soadah diketahoei. dalam minggce ini 3 malam disiar
kan soerat? sebaran kepada ra'jat
Djerman oleh pesawat2 Inggeris
jg terbang diatas Djermar, dibagi

an cetara dan barat, djoega diatas

daerah Roes, djoemlahnja 10 djoe
ta lembar.
Segala pesawat itoe jang terbang goena penjelidikan, bisa kem
bali dengan selamat semosa.

baik.

Selandjoetnja Chamberlsin memberi tahoekan tentang penggelapan
kota jang dilakoekan dengan ber
hasil baik.
|

Pekerdjasn

ini

dibantoe

jang

koerang

baik

memadamkan-

nja.

Anak? dan iboe jang dipindah-kan dan

verpleger2.

»Semosa kini anak2 dan iboe2nja jang dipindahkan djoemlahaja
kira2 ada 1.475000 orang. Dalam
pada

Toerki

djoega

oleh pesawat? R.A.F. jang mendia
lankan
kontrole, kiranja lampos2

itoe lebih dari 200 000 boeah

Turki lekas ikoet perang.
Istamboel, 7 Sept (Reuterj
Dalam
salah
satos toelisan dalam soerat kabar jang setengah
opisil
,,Ulus«
terboekti ada di
mocat
seroean jang menentang
andjoeran Djerman, jaitoe meng
hantjoerkan kemerdekaan negeri
negeri Ecopah Tengah.
Berheebosng dengan andjosran
itoe. maka
kepada rskjat Turki
Gimadjoekan saran, soepaja lekas
mengambil 'tiadakan2
jang tertentoe,- dan mcengkin djoega de
ngan ini Turki akan lekas ikcet

tempat tidoer oentoek roermah sakit soedah disediakan dengan lengkap, manskala ada serangan2 dari
oadara.
# perang kiranja.
Posn djoemlah verpleger2 jang
masoek dalam dienat ada lebih da
ri 11000 orang, sedang verpleger Toserki harces melakogkan tindakan
keras
verpleger jang lebih tjakap lagi
masih dibvetoshi, lebih2 poremInstanboel, 7 Sept. (Reutet):
Didalam artikel jang bersemangat
poean, jang bisa.memberikan wak
toenja goena 'keperloean negeri itoe, maka soerat kahar ,,Uluss jg
seloeroehnnja: Ahli2-ketabiban jg. setengah copisil itoe saedah berseroe
masoek ada 2500 orang dan kian dengan tjara jang sangat berkobar
» hari kian bertambah. sedang alat kobar kepada pehak Toerki, soepaja
Salat pimadam kebakaran soedsh malakoskan tindakan centoek me“lengkap djoega gosna aksi setiap roentoehkan kepoetoesan Djerman
jang menghendaki tidak merdeka
“ waktoe.
Di Londen sadja soedah lebih aja keradjaan2 di Eropah. Timoer
Gari 1800 bosah pompa goena per dan Tengah.
Selandjoetrja soerat kabar tersesediaan, jang dalam waktoe damai
boet menambah poela, ,,kini ternja
tjosma 125 djoemlahnja.
ta, bahwa Toerkiharoess ikoet tjam
poer dalam peperangan”.
Agskhan berseroe kepada pengi
koetnja
Londen,
7
Sept.
(Reuter): Goena meliadcengi kekajaan? keseAgakhan,

jang

memerintahi

10

nian

mii

joen orang kacem Moeslimin, telah
berseroe kepada pengikcet2nja zoe
paja
memberi
bantoean
dengan
soenggoth2
kepada perkara2 jang
Gitentang oleh Inggeris.
Selandjoetnja
orang acedah me

Iatanboel, 7 Sept. (Transocean). Gedoeng simpanan barang koe
502 telah mengambil
bermatjam2
kesenian. Dan banjak barang2 jang
berharga diangkost ke Anastolia.
Desism pada itoe smbassadeur Tur
ki di Londen, Rustu Aras, kembali

Guyana-Inggeris, Mauritius,
Rhodesia-Sejatan,
Boeltan Shihr
dan
Makalla dan Emcer Dhala.

ke Londen,

nerima

pemberian2

bantoean dari

Perang di

setelah

bermoesjawarah

beberapa

dengan

“hari

pembesar2

tinggi pemerentah Turki.

Timoer

Pertaroengan E ropah didjadikan
patan baik oleh Djepang

Djepang

ta' akan ikoet perang

di Eropah

Pesisir Meichow dikepoeng

kesem-

Pehak

Djepang mengepceng pantai
Meichow.
Foochow, 7 Sept. IC N.A.J:
Pehak Djepang mengoemoemkan,
bahwa
kemarin soedah dilako kan
pengepsengan

oedara osntoek melakoekan penerbangan ketempat tempat jang letak
nja disebelah hilir.
Hingga kini masih bsloem diketa
Gerak Djepang dilembah
hoei, apakah pesawat2 terbang TiSegala pasockan kerdjanja bsik.
soengai Yanytze
Chungking, 7 Sept. (Rsuterj: onghoa itoe akan membombardeer
Adapoen jang
mengenai semaPehak Tionghoa dengan
soeng- pasoskan2 Djepang jang berkoemngat serdadoe2 boleh dikatakan,
poel ito» aiau hanja akan melakoe
goeh
soenggoeh
telah
mengawas-abahwa semoeanja baik. Lain dari
kan penerbangan melihat lihat sapada 'itoa poen pekerdjaan mereka wasi gerak gerak militer Djepang di dja, agar sospaja dspatlah pesawat
Yangtze,
berhoejang aseinja dari pereman dan di- lembah soengai
pesawat tersebost mengawas awasi
geladi setahoen, soedah pandai djoe- boeng dengan adanja berita berita gerak2 pasoekan Djepang itoe.
jang
menjatakan,
bahwa
banjak
pa
2.
? Perice saja terangkan disini, bah soekan pasoekan Djepang soedah
Djepang tidak akan ikoet perang
wa pasoekan perempcean jang me- berkoempoel didistrict Hankow, ter
istimewa
sekali
ditepi
sebelah
OeLonden, 7 Sept. (Reuterj:
agerdjakan berat2 dalam waktoe
Kementerian pemberi keterangan
jang soelit ini, hingga kaoem laki2 tara dari soengai Yangtze, sebelah
keterangan menerangkan, bahwa Pe
bisa terhindar dari pekerdjaan ini. hilir sedikit dari kota Icnang.
Beberapa kalangan mendorga,bah merentah Djepang sosdah memberi
wa waktoe peperangan di Eropah tahoekan kepada sir Robert Craigie,
Keadaan perang di laoetan
»Apa jang mengenai perang di itoe dipergoenakan sekali oleh pe- bahwa Djepang tidak mengandoeng
laoetan, boleh dikatakan, bahwa pe hak Djepang dengan tjara akan me niatan oentoek ikset perang di Erorang itoe sebagian besar dilakoekan ngadakan serangan disebelah oedik, pah.
Selandjoetnja pehak Djepang poen
oleh kaps! ,,U“ kepoenjaan
Djer- dengan harapan, soepaja permoesos
man jang soedah menenggelamkan| han antara Tiongkok dan Djepang scedah memadjoekan permintaannja
kapal Inggeris, misalnja ,,Athenia" itos dangan selekas-lokasnja selesai. kepada Inggeris, soepaja mendjaoceh

terhadap

pantai Msi-

Chow jarg letaknja dipertergahan
djalanan Foochow dan Amoy, sehingga sesoedah itos kapal-kapal
Djepang lalos berlaboeh dimoslosi
soengai Min didepan Feochow,
Tiga boeah kapal Djepang psen
so2sdah berlaboeh dipoelau Meichow,

sedang seboeah
pesawat-terbang
jang dipergosnakan oentoek melihat
lihat soedah meilakoekan penerbangan melihsi-lihat dipantai Meichow
itoe.

Djepang dan Roeslan
Tokio, 7 September:
Ketika diadakan konperensi oleh
correspondeni2 asing, maka orang

disitoe soedah memadjoekan

perta-

njaan kepada djoeroe-bitjara
dari
departement
Osroesan
Marine,
schout-bij-nacht, Kanazawa, ber
hoeboeng dengan adanja peperangan
di Eropeh itoe, apakah perhoeboengan
antara Djeparg
dan Sovijet
itoe akan bertambah
beik atau

akan bertambah djelek.
kan dirinja dari tisp2 aksi jang
jang soedah disiarkan lebih doeloe,
Berkenaan dengan pertarjaan ini,
Pihak Djepang akan menjerang lagi, membahajai akan kedoedoekan Dje
jang menggemparkan itoe.
maka djoerce-bitjara terseboet men
Pembesar2 militer Tionghoa mene pang di Tiongkok itoe.
Hal ini soedah mendjadi kenjadjawab, bahwa hal ini masih soekar
rangkan,
bahwa pihak Djepang kini
taan benar. Dan tiap oesaha Djersekali oentoek diberi
keterangan
menjangkalnja, tentoe

lah tak akan berhasil dan doenia
memang jakin, bahwa ia perboeatan

Berling- |Djerman jang kedjam".

Djerman

mengambil tindakan2 jang tepat
dan menghantjoerkan aksi kapsl
kapal silam itse dengan soenggoeh2.

dengan

Toch perdamaian Djepang
rang, jang dilakoekan dengan moe
APN
Roes
dah semoea.

| #ke Tidende“ jang ada di Berlin ge
. moea orang Jahoedi

Soal penggelapan jang dila

Antara kedoes negeri soedah di
dspati persetoedjoean dalam
mepgerdjakan segala hal oentoek pe

man osntoek

ra Kopenhhagen, 7 Set,(Ruster)

—... Menoerost koresponden

kan oleh menteri marine, Wicstor
Cburchill, maka akan lekas diambil tindakan tindakan cornvooi-systeem, jang biasanja memang diker
djakan dalam permoelaan perang

Pekerdjaan bersama-sama
. Inggeris-Perantjis

dari pagina 1|

dari karvesakan gigi jang sangat di takoeti.

seper

Perantjis

dan rakjat kita.

ISamboengan

tahoe

obat gosok. gigi Odol.

Dengan begitoe tocan basmi dengan tjepat
dan
bersih
-betoel segala sisa? makanan
dan lain? penjakit — jang mendjadi sebab

meng

dibatas.

3 ini beloem bisa biberi keterangan2

looplein

A

Perantjis

moezsozshnja

soeh dergan

Karanganjar

Convooi- systeem
jang telah diberi

|£2 moedah diartikan, bahwa pembe
Inggeris, jang tjoema moengkin di | iaan mereka tidak bisa dilakoekan
cemoemkan belaka.
ai dengan baik."
| Ditimoer bangsa Pool melawan
Mas'alah hgroes diselidiki
dengan
keberanian
serangan dari
dengan soenggceh2
moesosh jang kedjam, jang katanja
Walaupoen
djoemiah
kapal
di
mempoenjai kepertjajaan oentoek
tenggelamkan
itoe
ada
beberapa
menghantjoerkan
mocsoehnja
de
ngan moecdah karena tjoekoep alat2 prosen jang 'tertentoe, tetapi kita
tidak boleh mengira aksi Djerman
njas.
dilaoetan damikian itoe, boleh dire
Daerah jang hilang dipoelangkan mehkan.
Dalam
waktoe
ini mas'alahnja
“ kembali oleh Polen

dapan

tjoerkan nantinjas
kocekan

pembelaan

z

Tg. 9 boelan

Sebagai

kemari perloeoentoek melihat lihat
kapal kapal Djerman, goena dihan-

tindakan - tiadakan

Begitoa djoega jang mengenai ke|tolak sebeloem waktoe perang, hiog

doedoekan

. njak
perkoempoelan jang soedah 'koest dan lengkap dan banjak, ia
terkenal di Nirom Omroep akan bisa merampas tiap daerah jang soe
dah ditakloekkan oleh moesoeh",
ba

Mengambil

beri gambaran tentang perang itoe Kebapjakan kapal jang ditenggelam
tjoema dalam garis2 besar sadja (kan itoe ialah kapal kapal jang ber

dari monjet, biroeang boeag, celerj
Afrika dan lain lain.
»Serdadoe2 bangsa Poci selaloe
Padatgl li Sept. djcega akan di menoendjoekkan kegagahannja daadakan Modern Gamboes & Har- jam perdjocangan, sebagai warisan
monium Orkest Goncours boeat me dari nenek mojangnja, sebab berha

te
|

Djoemlah kapal kapal jang ditem:
bak ada tiga atau empat boeah

ala at maan aah

—.

.monium Urkest Concours.

Pendoedoek

ah sn Sana

..

|.

Tocan bisa tjeyah Ini
dengan gosok sahan hari memakai

NN ea Un iban

Sloaeks Non

stop Revue dari Tsjechosiova|
kia, Modern Gamboes-en Har Perantjis menghadapi Djerman dibatasnja

Betoel doktor poen tida
bisa bikin sehat. kombali,
tetapi bisa tjegah gigi roesak teroes. Lebih
baik djangan toenggoe lebih lara.

Sadar

keoeangan Warschau

soedah mendatangkan '3 devisinja
disebelah hilir dari kota Shasi, sangat
boleh djadi dengan maksoed

centoek.
arah

Pengoeatan angkatan lacetan.
.Berhoeboeng dengan
keadaan

demik an ini, maka segala pemboeroe torpedo Inggeris dan kapal silam

lainnja laloegiat oentoek mengoeatkan laoetan.

melakoekan

Barat

Yangtze itoe.
9 boeah

serangan

kembali.

7 Sept. IC N.A.J:

Berhoeboszg

disepandjang soengai

keoedara.

Kemarin pagi ada 9 bosah pesa-

jang sedjelas-djelasnja, karena po
litik Sovjet itoe beloem pernah me
ramalkan tentang hal itoe.
Tetapi sebagaimana ia dapat me
negaskan. ditentang daerah2 ikan di
Pac fic-Oetara dan beberapa hak2
Djepang jang ada di Saghalin-Oeta

dengan adanja per
Tionghoa jang
mengandoeng hasil bagoes itoe, ma
ka pada tgl 4 Sapt. jg. baroe laloe
pasoekan2 Tionghos soedah berha
sil rserampas kembali kota Chao ra itoe, maka tidak dapat ja mene
Chow
(50 km sebelah Oetara dari rangkan, bahwa sikap Roeslan jarg

ke lawanan dari pehak

pesawat Tionghoa terbang

wat terbang

Chao-Chow terampas

Kweilin,

Swatow)J. Ketika itoe pasoekan2 Ti tidak baik

Tionghoa terbang ke onghoa mendapat rintangan sedikit

beroebah,

itoe

sedikitpoen

tidak

(Wa 0 Ia Ong OS

Concours,

Tocan moesti pergi
ka doktor gigi.

“1

SA Banana

on

Wah, tjilakat |

£

Attrsctie besar di Prinsen Park:
Mondharmonika dan Accorde-|

POLEN SEMANGAT TENANG
ERDADOELonden-Paris
SPerdjandjian
membantoe

t

|

Lagerbuis

3

lai 5 Sapt. 19a9 tidak berho:
boengan “dengan telegrafische ge

dolam

3

Merauke

G

Ipidato Cbamberiain
elegrasfkantoor

? seorang goeroe jang
ita
ari
ben LOL
Ditj
boeat djadi kepala ,INHEEMSCH
HOLLANDSCHE

SCHOOL”,

Solosche Tooneel

Wajang Orang SRIKOENTJORO“

Ini malam

jang

dan

didirikan oleh P.A.B. di Pontianak.
B.B.L. - 10”,
menoeroet
Gadji
Soerat permintaan dikirim kepada:
Voorzitter B.O. ,,P.A.B.” pya Ambo
Pasir, Pontianak.
Keterangan lebih djaoeh boleh djoega diminta kepada toean PANANGIAN HARAHAP, Schoolopziener
Pontianak.
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ROGERS

Radja

Djikaloe
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Pr RE BRI aa

Narang

«P2

tida boleh
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CERENOL PILLEN.
boeat sakit prempoean (Sy-

Obat

bisa boenoe

“

Ini obat tanggoeng

x

&
1

ABBA ia Ia
APA

Maa IN aa PER 2 R2

orang diganggoe
apa sadja!

jang

dengen

koerang

laen

orang,

katja mata FIELIEN

bac:

tor, makan 2 Il. tanggoeng baek en
tida timboel kombali f 1,50 besai
f 2,90.
:
WENALIN
Paling baek boeat lelaki tjongjang
(Impotiem) sex, swak koerang soengsoem, manik entjer kocrang tenaga
Makan ini obat tanggoeng bisa dapat
tenaga moeda en bisa tahan lama. Im

Su
DD

:

Toko

beharga,
jang

toean

memake

mempoenjai

troesa

harep,

dan

goeng

mempoeasken.

BN

Bana Kana Iya
pe

PE LN
:
7

Ta

TN ADEKA 2 Pa BT

Te YG

Sakit

:

tida

! 1 Lindoengkenlah
diri,
| dengen toean poenja
Eveready!
NN

ada

“NW

Rembours

ongkos.

FIRMA

1

1 fl, f 1,75,

membiarken
|”

'

Eveready

jang

kesohor

di

Pakelah batterij-batterij Eveready
dalem gagangnja jang Indah, terbi-

Ta

kin dari koeningan tebel dan behar:

ga. dengen memake coniact jang patent serta sinarnja bisa distel,
Tjoekoepkenlah stellannja dengen
memake peer Eveready djoega, dan
toean mempoenjain soember pene-

besar

SANDAL

rangan

MATJAN

jang dalem

segala

keada-

ban bisa dipertjaja,

West Java Agent

TOkKO

ORIO

KRAMAT14
BATAVIA-C.

ae

pa

PALING POETI
Ih
MA
ANE KAN Ko)5
"YUI

NN

VERKEERS
VAN JAVA:

KESEHATAN
adalah

Pemandangan
portokosten.

satoe harta jang paling besar!

Oleh karena itoe Toean2 dan Njonja2
perloe sekali

nte13

& TOURISTEN-GIDS
Verkrijgbaar bij adm:
per

stuk

f 0.94

inci,

BAROE TERIMA LAGI: Boekoe
penoentoen boeat bikin Obat Gosok
(Balsem), Hoofdpijn Baude Cologne

dan Minjak

minoem

Poko harga f 0.50 dan

ongkos f 0.04. Boekoe penoentoen
boeat
bikin Obat
Njamoek dan
stroop harga f 0.75 ongkos kirim
f 0.04 pesen pada adm. Pemandangan Senen 107, Batavia-C.

TERBIKIN DI FABRIEK
TJAP DEWA

Y

Batterij

jaim jang toean perloe, Eveready
mengasi toean kepastian, bahwa ia
bisa tahan lebi lama dan mengasi
sorot jang lebih terang.

s
Yu (A

DE INDISCHE KRUIDEN

BATAVIA'C.

e

dalem

antero negri, mengasi itoe kepertja-

kasi voorschot en tamba

En

toean merantau

tempat gelap.

G. Tengah No.22, Semarang.
Batja s.k. , Pemandangan”.

2

minta jang bisa dipertjaja: jang seIse itoe center tida bole gagal, dan

lebih f 2,— ong.

oeang

Dari lampoe center tenioe toean me-

“! aloe siap bosat digoenaken dengen
lantas. Dan teroetama diwaktos per-

PILLEN
(piktay) baroe of

ada goelanja

f 3,25, Kirim
kos vrij.

ea
Ditempat gelap
banjak bahaja!

seperti waktoe malem selaloe maoe
kentjing, aos, kaki pegal, badan lemes 8 fl, tanggoeng baek aer kentjing

i

,

ada menganijem

SUIRINE.
baik boeat kentjing goela

Paling

Katja Mata

5”

lama toelang2 sakit, kaki tjegot-tjegot,
tanggoeng 3 fl. Hanarin bisa baek
f 1.75 besar f 3.25.
8

Ba
5

:

pan

Boeat jang sering2 keloepain, malem
tila bisa tidoer, hati berdebar2, selaloe maoe marah2 f 1.50 besari 2.80

HANARIN
kepoetian

menjitjil

SOERABAIA,
— TOENDJOENGAN 24,
WELTEVREDEN — MALANG — DJOCJA.

tang-

betoel bagi le-

tra fi 6—, boeat orang soedah
oemoer.
ZENUW PILLEN

bajar

J.H. GOL DBERG |

bisa

paling baek. Katja-

kwaliteit

Radja

lski jang soedah ada oemoer aken
tetapi masih seneng plezier dengen
perempoean 1 il f 3,—. Wenalin ex.

Be
Be

OENDANG2

&

ya tagaa ep

moerah

berlomba

cilaja syphuliis en bersiken darah ke-

obat ada penoeloeng

mendapet:

Pergilah pada:

Kapan toean poenja mata ada lemah dan toean pakesatoekatjamata

sampe soeara tiang

bengkak

Leher

“. TE

nh
Kaloe maoe berhasil di doenia,

phillis, seperti kanan kiri paha shes
wenja, anggota resia bengkak ataw-:
kloear bisoel ketjil, antero badan gatel

3h

Paba. Ma. he PAMA: TO 3,ie

Boleh

Pa

1 2.75, Vie lot f 1,10. Aangeteekeno
f 0.30. Rembours f 0.60.

ke.

NJONJA

JANG ENAK DIPAKENJA
SABELON TOEAN DAN
NJONJA PIGI LAEN TOKO.

LO TERI) OaOEWANG BESAR toll
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,

dan

KATJA MATA

EN

Kan Mg LI AO TA

Ez

TOEAN
aken

van Justitie

HAN Banana aan uan BEE

——

djadi artja

Katja Mata

Justitie di Betawi, Stadshuisplein,
oentoek mendengar perkara boeat
kepentinggannja sendiri di moeka
doea Commissarissen dari Raad terseboet.
De Deurwaarder bij de

FNAMA

Saptoe

Tiap-tiap hari oddvertentie #Patjar» F 1.- sekali mocat

djam 10 pagi mengadep
di Raad van

Raad

Cornelis

malem

Boeat namanja ,,Srikoentjoro” soeda tida Gsing lagi bagi
publiek Meester Cornelis Batavia-C. dan daerahnja.
o
- de Directie.
Kanaan

pada hari Djoe-

17

Meester

8 September '39 Djoemahat
mengambil tjerita

Na

laen,

mahat

Unie

ddo,

Raden

Menoeroet
exploit tertanggal 8
September 1939, dari saja deurwaarder, atas permintainnja Sech Salim
bin Moechamad Moesaid di Cheribon,
memilih domicilie di kantoornja Mr.
M. Joesoeph, Advocaat en Procureur
di Cheribon telah kasih beteeken
pada Sech Abdullah bin Afiff tida
mempoenjai
tempat tinggal jang
tetep di Hindia-Belanda dan di tem-

pat

di

Ini malem

'berikoetnja

dengan
HEPBURN
—
GINGER
ADOLPHE MENJOU

KATHARINE

Gezelschap

SEWA

MENJEWA

ROEMAH perloe sekali oentoek eigenaar dan penjewa roemah harga
jang #soedah

terkenal

diantero

tempat.
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ADVERTENTIE
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gevraagd met Kweek-

school opleiding.
Persoonlijke sollicitaties ARDJOENA SCHOOL, Salemba 33, Bt.C.
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PATJA
BOEKOE PENOENDJOEK
DJALAN DI POELO DJAWA

Bagi: kacem Soepir kacem Sau daga:

tjoema
bisa

f 0.90 ongkos

dapat

di Adm.

kirim f 0.08

Pemandangan.

STADSKAART
GEMEENTT BATAVIA,
(Betawi- — Tg. Priok — Mr, Corus. lis). Tjitakan barce-tebai 38 paginsdan berikoet platte grond Gemeente

Betawi.

Memoeat

|besar-ketjil

name

diselooroeh

dijalanan?

Gemeente

dan pelantjongan harga hanja f 0.90 Gemeente Betawi. Gedoeng? jang
onkos
f 0.04 bisa dapat di adm terpenting-(Partikoelier dan
GoeDIMINTA
dengan
lekas seorang PEMANDANGAR,
Be sekali oentoek
pernemen).
kokkie jang soedah biasa bekerdja
kacoem pedagang
kaoem pelandengan
betoel
oentoek
masakan Boekoe GELDSCHIETERS-ORDON- tjong, pa
tjoema KA ma
Djawa dan Europa. Permintaan de- NANTIE bisa pesen pada adm. Pe4
pesan ge
ngan langsoeng datang kepada Adm. Tn
ana f 0,50 franco f 0,04 & f 1.10 franco Ban
y
di
R.O. Kandangsapi-Rangkasbetoeng,
Adm: PEMANDANGAN.
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nja Bapa Moesa.

dan Bapa Moesa adalah tentang:

Sekolah Tani”.

Toean

»Tentang apa oempamanja?”

»

la anak

Bapa

ta-

- Djawab Toean Dalil: ,,Di Koersoes
Tani itoe ta' perloe oempamanja di-

Dalif mema-

Gjoekan oesoel alangkah baiknja, bi- tjeriterakan
Moesa dimasoekkan

lagi

tentang

praktek

memegang patjoel, mendjalankan ba-

kesekolah tani. Roepa-roepanja Ba- djak dan sikat: pendeknja segala hal
pa
Moesapoen besar niatannja akan jang soedah dipahamkan oleh orang
Mengirimkan anaknja kesekolah itoe. tani. Tetapi Bapa Moesa tentoe akan
bertanja poela: apa jang Bapa Moesa
'poela, Toean Dalil berkata: ,,,Tjoba dapat peladjari pada Koersoes Tani
— Bapa Moesa pikirkan! Kita makin itoe, boekan?”
»Benar, itoelah jang ingin koeke—— sehari, makin toea djcaga. Sebeloem
| tangan kita mendjadi lemah, sehing- tahoei”, kata Bapa Moesa.
Oedjar Toean Dalil: ,,Sebeloem se| ga ta” koeasa lagi mengajoenkan
tangkai -patjoel, hendaklah disedia- boeah koersoes diboeka, oleh pegakan orang jang sanggoep dati tjakap wai Landbouw diadakan dahoeloe pemenggantikan pekerdjaan kita itoe. meriksaan desa. Maksoednja oentoek
Kalau tidak, pasti tanah kepoenjaan mengetahoei apa-apakah jang moengkita akan habis binasa. Kesoedahan- kin dapat didjalankan oentoek
menja kesengsaraan akan toemboeh.”
madjoekan
pertanian dalam desa
— »Benar perkataan Toean itoe”, oe- itoe. Djadi rantjangan pengadjaran
djar Bapa Moesa. ,,Ta' sedikit koeli-| pada koersoes itoe bergantoeng kepahat tjontohnja. Tanah jang loeas-loe- |da hasil pemeriksaan desa itoe. Kaas habis terdjoeal, karena orang tia- lau oempamanja menoeroet pemerik- da pandai mengemoedikannja. Pada saan njata, bahwa hasil sawah
dihal tanah itoe sanggoep memberi ma- desa itoe masih dapat dipertinggi dekanan jang ta' habis-habis, asal pan- ngan djalan menanam
padi matjam
.dai kita memeliharanja. Oleh karena baroe, maka diadjarkanlah dikoermenoeroet oeraian - oeraian Toean soes itoe tentang sifat-sifat padi ma-

" Karena sesoedah kedoeanja bertemoe

Jang dahoeloe, roepa-roepanja peng-

tjam

baroe

itoe.

Oleh

rebon. Rapat dimoelai poekoel 9.45.
Rapat ini dipimpin oleh t. R.M. Rong

| moerid-moerid

| Maka oedjar Toean Dalil: ,,Koersoes Tani itoe adalah bermaksoed
menambah pengetahoean crang jang
dewasa atau jang soedah toea. Jang
mengadjar

ialah

pada

Koersoes

goeroe-goeroe,

dibawah

pimpinan

Tani

itoe

jang bekerdja

adjunct - land-

bouwceonsulent. Pengadjaran biasanja diberikan doea kali seminggoe.
waktoe sore. Lama beladjar 1 atau
2 tahoen. Sekarang Koersoes Tani

itoe seedah lebih dari 200 bocah

njaknja,

tersiar

ditanami

go. Hadlirin tjoekoep banjak.
polisi lengkap. Wakil-wakil perhim-

Djawa

pers 15 diantaranja dari ,,Pemanda-

DJOKJAKARTA.

poenan

dibeberapa tempat

cempama di Koeningan, Soemedang,
Salatiga,
Bodjonegoro,
Djombang.
Besoeki dl
Banjak moeridnja Lk.
5000 orang.
Perbedaan jang besar
antara Sekolah Tani dengan Koersoes Tani itoe begini: Pada Sekolah
Tani itoe anak-anak jang berasal da“ri
beberapa pihak dikoempoelkan,
akan diberi didikan. Djadi anak-

Maksoednja
(semai) jang
tjeriteranja
baris-baris

memboeka
kan

Toean

Dalil poela. ,,Tjoba, dengarkan tjontohnja: Bagi anak-anak, seloek be-

loek

praktek pertanian, haroes

perdjelas satoe per satoe.

di-

Tetapi ba-

€i orang jang tiap-tiap hari

selaloe

berloempoer, banjak praktek-praktek
jang ta? oesah dipertjakapkan lagi.”

pa-

oentoek mendapat bibit
koeat. Ditambah poela
tentang bertanam berdjarak
menoeroet
dan

jang bagoes oentoek tempat itoe. Satoe-satoe perkara itoe diperkatakan

dengan pandjang lebar”.

anak Bapa Moesa.
Djika hanja
seorang jang beladjar ilmoe tani,
kemoedian jang seorang lagi tidak, ten-

toe hal itoe pintjang. Djadi soepaja
baik djalannja haroes bapa dan anak
dimobiliseer kearah pertanian.”
Sampai sekian tjeritera Toean Dalil, waktoe kedoeanja berpisah.

danaan, telah mengadakan lezing daari hal: Igama Islam. Perhatian
maocepoen
didalam
Baik
besar.
mat
diloear pendopo orang penoeh sesak.
Lezing terseboet dimoelai dari djam
8 sampai

Nanti pada tanggal 10 September,
Pasoendan, Pasi. dan J.O.P. Tjimahi,
bertempat di Pasoendanschool
akan
mengadakan Studiefondsdag.

Djawa Barat

O

MamaHi.

Kg

i

Pembantoe Goem. menoelis:

00.

Pasoendanschool.

Dalam cursus tahoen ini
- danschool
»

10 malam.

Studiefondsdag.

33

—.

djam

Bridge-drive.

Pasoen-

Tjimahi, telah mentjapai

kemadjoean jang pesat sekali. MoeInja tambah 50 procent- Goeroenja
ambah 2 orang lagi. Kini sekolah
terseboet telah mempoenjai
kelas
volledig dan goeroe compleet 7 orang.

Berhoeboeng: dengan kemadjoeannja tadi itoe, kini bestuur sekolah te-

ilah

pesan

Djoega

lagi beberapa bangkoe.

keadaan gebouwnja moelai

diperbaiki.

, png

| Faaa

JP

(et

enda

tanggal 28 menghadap

29

Augustus, Padoeka TT, Regent
Pan
Ban-|
g doeng bertempat di Pendopo Kewe-'

Pada, pertengahan boelan Augustus bridgeclub: Schoppen Aas, telah
mengadakan
concours. Loear anggautapoen
banjak
jang dioendang.
Hampir semoea prijzen terdapat oleh
leden Sechoppen Aas.
J. O. P.

J.O.P. tjabang Tjimahi telah memilih bestuur baroe.
Adapoen soesoenannja sebagai dibawah ini:
Voorzitter: T. Erom.

Vice-Voorz.: T, Tohid.
Secretaris: T, Entje Oesman.
Pennigm. N. Emma.
Commissarissen
toean2: Soehandar, Ishak, Djoedjoe, Soemirat dan

Achmad.

rapat dan mempersilah-

t. Oemar

Said

(dari

Tjirebon)

berbitjara tentang Azas dan Toedjoean Gerindo. Gerindo berazas Kera'jatan, Gerindo adalah plopor pergerakan ra'jat. Gerindo akan membawa ra'jat Indonesia ke gedong
sedjahtera dengan djalan Kemerdekaan politiek, kemerdekaan economie
dan
sociaal.
Sebab Kemerdekaan
itoelah mendjadi koentji kesedjahteraan.
Maka oleh karena itoe toea moeda
laki perempoean, marilah berdjoeang.

.Oleh pengaroeh koersoes itoe ta'
sedikit
orang jang bertanam padi
menoeroet atoeran baroe itoe, sehing
ga penghasilan dapat naik 6 sampai
10 pikoel dalam sebahoe.”
anak
jang datang mendjempoet pe,Hanja
tentang
padi
sadjakah
ngetahoean itoe. Tetapi pada Koer- jang diadjarkan?” tanja Bapa Moe| soes Tani adalah
pengadjaran
dasa
— tang kekampoeng. Orang-orang jang
Oedjar Toean Dalil: ,,Hal itoe ber— mendjadi
moeridnja ta' oesah me- gantoeng kepada tempat. Ada koer. ninggalkan pertaniannja.
Hal jang soes
jang
wmengoetamakan djoega
PT ang edaai sapag arti jang be- tentang mengadjarkan tentang sa| Sar. Artinja apa-apa jang diadjar- joeran, tentang
memboeat tingkat— kan pada koersoes itoe, oleh tiap-tiap tingkat (sengket)
pada tanah mi— “moerid dapat didjalankan sendiri pa- ring, tentang menanami sawah jang
55 da pertaniannja. Divedjinja boeroek tadinja dibiarkan kosong sadja dabaiknja hal2 jang dipeladjarinja pa- fam moesim kemarau, dengan poe.da koersoes itoe. Jang boleh masoek poek hidjau dsb.”
. mendjadi moerid hanja orang-orang
Kalau demikian”, kata Bapa Moe. jang mempoenjai tanah.
sa, ,,bila didesa ini diboeka Koersoes
Tani-akan koemasoeki”.
Bagoes”,
oedjar
Toean
Dalil.
',Adapoen
pengadjaran-pengadjaran jang diberikan kepada orang- Hal itoe akan mendatangkan baik
antara
Bapa Moesa dengan
ang toea ta' sama dengan penga- kelak

jaran bagi anak-anak”, kata

:

Sebeloem rapat diboeka orang menjanjikan lagoe Indonesia-Raya.
Dengan pemboekaan pendek akan
tetapi penting pedas toean Ronggo

di baroe itoe. Sama sekali tidak. Ber
moela ditjoba moerid-moerid itoe menanami sawahnja sepetak doea petak
dahoeloe.
Bila
moerid telah jakin
akan kebagoesannja, baharoelah tanaman padi baroe itoe diperloeasnja
dengan padi baroe itoe. Bertali dengan hal itoe dapatlah diperkatakan
tentang
menebarkan
benih lebih
djarang
dari jang
soedah-soedah

ba-

koerang lebih 45 dan wakil

ngan”.

moerid-moe-

dengan

militair

mengirimkan

angkoet keroemah sakit.
—0—
Wakil | p

hasilan masih dapat dipertinggi, i- 'rid koersoes itoe ditjobanjalah menangin benar akoe mendengar tjeritera nam
padi baroe itoe
disawahnja.
tentang ,,Koersoes Tani” jang Toean Mentjobanja
boekanlah berarti dengan langsoeng semoea sawah-sawah
katakan dahoeloe itoe.”

2.

:

Oleh: Soetan Samif.

IPY ALAM karangan jang dahoeroe
pertjakapan antara Toean Da-:

t

Pada hari Minggoe jbl. terdjadilah
rapat oemoem Gerindo tjabang Tji-

itoe

Demikianlah seroean

t. Oemar

Sa-

id. Kini tampil kemoeka t. Manadi.
Pergerakan
kata t. Manadi
adalah
boeah
masjarakat dan boekan bikinan, atau boeah kenang-kenangan pemimpin. Djadi djika timboel soeatoe
pergerakan, boekan soeatoe bikinan
seseorang,
akan
tetapi
panggilan
kodrat.

Dan

sifat-sifat

pergerakan

di masing-masing negeri bermatjam
menoeroet
structuur. negeri itoe.
Maka oleh karena itoe wadjiblah kita
berhati-hati dalam kita memimport
soeatoe taktiek perdjoesangan, sebab
djika bertentangan dengan keadaan
soesoenan

masjarakatnja,

itoe

dihoekoem djoega olehnja dan
batnja berhenti ditengah djalan.
Goena

mentjari

djalan

jang

akan

akise-

Tengah

Madjelis-Loehoer dari
Penjiaran
'Taman-Siswa di MataPersatoean
ram mengabarkan:
Rapat-Besar Taman-Siswa. Rapat
dari
Jaarconferentie
atau
Besar
akan diTaman-Siswa
Persatoean
langsoengkan di Mataram-Jogjakarta moelai besoek akan dilangsoengdi Mataram-Jogjakarta moelai
kan
hari malam Achad hingga
besoek

kan

Taman-Siswa

pada

ngadjaran”.

segenap

nang, senang djoega-djika pergaoelan didasarkan atas ideologie sociodemokrasi,
socio-nasionalisme.
Dengan djalan demikian sedjahtera tim
boel bersinar terang tjoeatja, memberi penerangan

akan

mereka

jang

5
kini gelap goelita.
ketampil
Sesoedah t. Manadi
jang
Sjarifoedin
Amir
moeka, t. Mr.
membentangkan soal Indo.
menerima kaoem
kita
Bolehkah
Indonesia.
pergerakan
Indo dalam
Djawaban

Gerindo

atas

pertanjaan

itoe: Boleh, asal kita dapat djawaban dari mereka jang akan masoek
dalam Gerindo jang memoeaskan mimengakoe senasib.
Mereka
salnja:
tjita-tjita
mengedjar
akan
Mereka
Gerindo.

Perkoempoelan

dapat

Pers

te

di Poerwokerto,

Taman-Siswa

dari

Persatoean
can

Repat

oemoem

Antara”

telah

'Taman-

Pam

Persiapan Gari-do

mengabarkan,

bahwa

pa

da hari Senen malam Selasa, tanggal
4/5 September "39, Persiapan Gerindo
tjabang Keboemen,
telah melangsoengkan rapat oemoemnja bertempat diroemahnja toean Hardjo, kampoeng Pandjer dengan dikoendjoengi
oleh k.l. 400 orang.
Setelah persiapan tjabang dilantik
oleh toean Adam

Malik,

selakoe

wa-

kil P. B. dari Djakarta, kemoedian
persidangan diboeka oleh toean Soeparno Koentjoro pada djam 9, jang
kemoedian mengoemoemkan soesoenan pengoeroesnja jang terdiri dari
toean-toean:
Soeparno
KoentjoroKetoea,
A. B. WignjodisoemartoWakil Ketoea, Soekardimarta-Penoelis, Madlijas-Bendahara dan beberapa

Pembantoe lainnja.
Kemoedian setelah

Kin

tentang:

Azas

itoe

dibitjara-

dan toedjoean

tetapi

memben-

dja dan Tani oleh toean Darmosiswo-

batas oleh darah koelit, akan
jang

dan

Gerindo oleh toean Lawi dari Pekalongan: Gerindo dan masjarakat oleh
toean Kobarsi dari Mataram, Kewadjiban kaoem Iboe oleh Njonja Satiodihardjo dari Solo,
Sarekat Seker-

Sebab perkataan bangsa tida

ter-

satoelah
toek persatoean jang kokoh.
Menerima kaoem Indo dalam Gerindo tidak boleh diartikan bahwa
Gerindo ta? boleh menendang mereka dari pintoe Gerindo djika ternjata berchianat kepada Gerindo. Tin-

nasib

penghabiakan diada-

Raboe

kirim soerat cendangan
kami
lah
oentoek keperloean ini. Akan tetapi
djika sekiranja masih ada jang keloepaan, kami harap peroemoeman
ini dianggap sebagai oendangan, soedi kiranja mengirimkan oetoesannja.
Toean A. Soemadi keloear dari Taman-Siswa. Moelai tanggal 3 Septem
ber 1939 ini Sdr. Achmad Soemadi
Madjelis-Loehoer TamanAnggota
Siswa, belakangan mendjadi ketoea

KEBOEMEN.

Menoeroet faham Gerindo kaoem
soesah baroe senang dan kaoem se-

,,Pe-

kan Rapat Keloearga dengan oendangan. Agendanja: Mengoemoemkan
poetoesan-poetoesan dan chotbah dari K. H. Dewantara tentang ,,Pandangan kearah moeka”. — Kepada

dalam
moengkin
masjarakat.

Oemoemnja masjarakat kini dikoeasai oleh kapitalistische stelsel.
Oleh t. Manadi diterangkan moelanja stelsel itoe timboel. Oleh karena itoe, maka ra'jat diseloeroeh doenia terbagi dalam doea bagian: kaoem senang, kaoem soesah.

hal-hal

Pada malam

san, jaitoe malam

keloear
Siswa.

keadaan

1939.

diroendingkan teroetama hal
Jang
jang akan dikena,Loonbelasting”

soeai dengan dasar-dasar masjarakat Indonesia diperloekan studie setentang

September

9/13

Raboe,

malam

dakan itoe tidak hanja dapat terdja-

di dengan kaoem Indo, akan tetapi
itoe akan didjalankan terhadap kepada siapapoen djoega jang soedah
tida tjotjok lagi dengan
asas
dan
toedjoean Gerindo.
Laloe tampil kemoeka t. Adam Malik jang menerangkan soal militie
Indonesia.
Penting
ringkas t. Adam Malik

Mutatie Ykwezen.

Toean Ch. O.
dan hoofd dari
di

pinda

ke

Cloesmeyer
ykwezen di

Semarang,

jo dari Solo dan
habisan tentang
Kongres Gerindo
Rapat ditoetoep
ngan selamat.

sebagai agenda peng
Poetoesan-poetoesar
ke II di Sriwidjaja.
djam 12 malam de-

SALATIGA.
Prijaji2 jang main

sementara

Djebres.

Berhoeboeng dengan makin banjak
nja orang sakit jang selaloe datang
minta pertolongan dipelihara, maka
maskipoen sekarang ini soedah ada
6 orang dokter, zendingshospitaal di
Djebres sekarang ini ditambahi seorang dokter lagi, jalah Dr. C. van
Lankeren

vrouwen-arts,

doeloenja

di Sumatra.

h
Sono-Poestoko.

Menoeroet
pelapoerannja beheerder, maka selama boelan Augustus
1939
ini djoembla ada 2098 orang
jang
mengoendjoengi rijksopenbare
leeszaal

ko”

en

bibliotheek

dimoekanja

koenagaran,

,,Sonopoesto-

rijkssocieteit Mang-

diantaranja

ada

orang boekan-Indonesiers.
boekoe-boekoe

Gjoembla

jang

di

89

Adapoen
pindjamkan

802 boekoe-boekoe.

Middezustand-Vereeniging.

orang mengabarkan kepada kita,
bahoea atas oesahanja beheerder dari filiaal Kolf

& Buning,

lagi di Solo akan
poenan

tidak

didirikan

terseboet diatas,

bang dari Betawi.

lama

perhim-

sebagai

tja-

Berhoeboeng

de-

ngan itoe, orang bertanja...... bagaimanakah kaoem middenstand Indo-

nesiers Solo jang djoega
kit djoemblahnja?
Perlombaan

tidak

boeroeng

sedi-

dara.

Kawoenganten - Solo
213 K. M.
Pada hari Minggoe jang laloe Alg.
Javasche postduivenbond tjabang Solo
telah mengadakan periomba'an
boeroeng-dara, jang diloloskan dari
Kawoenganten
uyn Maos-bandjar)
Ke Solo, Jang djaoehnja koerang-iepih
2138 K.M.
Dari 1Y boeroeng jang toeroet am-

bil bagian, jaitoe 14 kepoenjaannja
toean we jong dan 5 kepoenjaannja
toean baay, maka ternjava Jalig Micndapat

1e.

prijs

agaian

poerveng

ke-

psenjaannja toean Le Jong aengan
kerjepatan YU4,68 M. per menit Wo.
S1),
Jong

X2. priis djoega dari toean
(No. s13) aengan Yvv,4/

De
M.

menit, 3e. prijs djoega aari toean De
Jong

lagi

(No.

sivo)

dengan

syy,31

M. per menit. Adapoen 4e. prijs dari
toean Baay (no. 3UU2) dengan 581,31
M. per menit dan 5e. prijs ajoega dari toean

toean

Baay

(No.

5048)

de-

ngan 885,67 M. per menit.
Onderwijs-Congres

Poendro,

21-29 October 1939.
Orang mengabarkan kepada kita,
bahoea
berhoeboeng dengan makin
banjaknja soeal tentang pengadjaran
dan sebaginja, jang mengharep persetoedjoean dan kepoetoesan, maka
sekarang ini departement van onderwijs

dari

,,Party

Indonesia

Raya”

jang dibawah pimpinannja toean M.
Soetedjo
Wirjowasono di Solo ada
bermaksoed,
aken mengadakan onderwijs-congres, jang akan mengoendang semoea-semoea schocibesturen
dan onderwijzers dari semoea sekolahan jang di adakan oleh Parindra,
oentoek

mp

yker
Solo

jang diangkat mendjadi gantinja jalah toean A.. J. Daub ijker le. klas,
jang baroe sadja datang verlof dari
Huropa.
Zendinghospitaal

Taman-Siswa

Doenia

ter-

membitjarakan

beberapa

soeal, jang mengenai pengadjaran
dan sebagainja dari sekolahan Parin
dra itoe.

djocdi

Toean
roemah
maLidi
hOoerk oem
6
boelan.

Kaloe

disetoedjoei,

maka

congres

itoe akan diadakan di Solo, dari tanggal 27 sampe 29 October 1939, jalah
bersetoedjoe
liboeran-besar
dalam
boeian Poeasa.
— Lebih djaoe orang menerangkan,
bahoea
sebagai voorloopig-agenda,
maka
jang
akan dibitjarakan itoe

Beloem selang berapa lama polisie
di Salatiga menggerebek seboeah roemah, kepoenjaan orang Boemipoetera, dimana diberi kesempatan main
menerangkannja.
Sesoedahnja
diberi kesempatan djoedi.
jalah tentang dasarnja pengadjaran
kepada hadlirin oentoek bitjara.
6
Berpoeloeh-poeloeh
orang,
lelaki dalem sekolahan itoe, begitoe
djoega
orang memakai kesempatan itoe jang dan perempocan,
dan kebanjakan tentang adanja sekolahan jang
akan
mendapat djawaban jang memoeas- bangsa priaji ditangkap, sedang toe- bisa mengeloearkan onderwijzer
kan dari pimpinan vergadering itoe .jan roemah main itoe, seorang kas- diri dan tentang keboetoehannja sensePoekoel 12.45 siang rapat ditoetoep sier pensioenan dipadje gade, dira- kolahan, agar soepaja
bisa sama dan
dengan selamat.
botkan dan selandjoetnja ditoentoet. baek.
Aaj
Landraad telah memeriksa perkaKALIDJATI
ro. toean roemah main itoe dan pesaAngkatan locar biasa.
kitan dihoekoem dengan hoekoem
Pemoeda-Indonesier
djadi
Kapsi terbang djatozsh
toetoepan 6 boelan. (Aneta).
leeraar di... Formosa.
Dari pihak familie, kita mendengar
kabar, bahoea toean Irawan, poetranja Dr. Latip di Betawi, telah mene-

meng Jean

2 orang
mendjadi
korban.
Telah
dikabarkan,
bahwa
pada
malam Selasa tanggal 4/5 September
ada pesawat terbang djatoeh.
Disini dikabarkan lebih landjoet, djatoeh
nja itoe terdjadi dikeboen t. Arwasapoetra, di Kaliangsa dengan socara
jang keras sekali.

Pesawat

noempangnja

roesak dan 2 orang pemendapat

loeka-loeka

SOERAKARTA.
Pemb.

M.

menoelis:

Inspecteur

rima angkatan mendjadi leeraar dalem bahasa Olanda di sala-satoenja

Pandhuis Kasoenanan.

Orang mengabarkan kepada kita,
bahoea pemerinta Kasoenanan telah
mengadakan
dienst dari adanja pegadean Djawa di daera rijk Kasoenanan itoe, dengan mengangkat seorang

bangsa Olanda sebagai chef dan ber-

pangkat

berat.

middelbare

school di Formosa,

de-

ngan sabagi permoela'an mendapat
gadji 200 sampe 300 Yen. Sementara hari lagi pemoeda
itoe akan
brangkat dari Java.
Perloe diterangkan disini, bahoea
pemoeda itoe kaloearan dari H. B. S.,
jang
laloe melandjoetkan peladjarannja, Sampe sementara taon ting-

inspecteur,
jang meloeloe
(Seorang
sergeant, t. P. Tak me- oentoek
melakoekan inspectie pada
ninggal
doenia dan penolongnja t. ' semoea roema gade Djawa, dari hal! gal di Japan.
s

me cning

«

G

|

Naaah

ab

moeroeh

lijk-auto ketempat ketjelakaan t.s.b.
Dengan pertolongan t. Arwasapoetra korban-korban itoe dengan segera dapat diketemoekan jang laloe di-

dan

BA

—.
g

S

Rapat Oemoem Gerindo.

terdengar socara jang ge-

DUR

ewe

Waktoe

Tas

Dari hal Koersoes Tani

kebaikannja
administratie
atoernja pekerdjaan.

Djalal dichawatirkan djiwanja.

CHERIBON.

AAN aa Ai

— Pertanian

oa

tak terhingga pentingnja, baik bagi|

Kesehatan

Taman Siswa maospoen bagi ra'jat|
Indonesia.

3

Ra'jat

:

Menoeroat pelapoeran DVG maka
dari
tanggal 27 Aug. sampai 2 Sept.
boek itoe membahsjai djiwa Taman |
gewest Soerakaris
Siswa, soedah
tsntoe kita dapat ini diseloeroeh

Dimana

so'al

jang

akan direm-

mengerti djika kaocem Taman Siswa ada 3 orang jang kena sakit iyphus
beroesaha sekoeat mcengkin goena dan 1 orang dysenterie. Lain dari

ja dapat

mengantjam

djiwa

Taman.

Siswa| lo djoemlah ada 64 anak

baji jang
jang me-

dilahirkan dan 62 orang

ja'ni so'al Loonbelasting.
Terkenalnja Taman Siswa akan ninggal doenia.
loonbelarting itoe berarti moentjoel
Keramaian malaman
njs dalam kalangan Taman Siswa
pengartian (begrip) madjikan kaTelah
mendjadi
adat, tiap-tiap
osm boeroeh
(werkgever-werkne-|
mer), sedangkan

sampai kini berge

lora dikalangan Taman Siswa soea-

waktoe
malaman, malam tanggal
21 boelan Poeasa sampai 1 Sjawal,

di aloan-aloen Klaten diadakan kensl pengartian madjikan. Jang dike ramsian ,Maisman“. Berhoeboeng
tahoei oleh kacem Taman Siswa ja" dengan timboelnja perang di Europs,
sana kekeloeargaan

ni: hidoep

jang ta' menge

oentoek Sang maka malaman tahoen ini hanja di

bersama

Anak.

bikin sederhana sadja. Pada Saptoe
malam telah diadakan vegadering

Dasar inilah jg akan dihapoeskan
oleh Loonbelasting. Dapatlah terhin

comite, di pendoponja toean regent.

dar Taman Siswa dari marabahaja
itoe ?
Kita katakan dapat, asal Pemerin
tah soedi menjilami rcch T. Siswa.
:
Kita jakin
tasedalah seseorang

atau badan jang memang berfikiran

scetji ingin melihat badan semaijam

Taman Siswa mati oleh karena

ta:

ingin mendjadi levend!ijk, majit jz
hidoep.
:
Perdjoeangan Taman Siswa jad.

adalah

pertahanan

hidoep

goana

oentoek

toeroet

tetap

menjoesoen

masjarakat Indonesia.
Lain tidak!
Maka oleh karena itoe kita harap
kan dari kacem Taman Siswa persa

toean tenaga akan postoesan pemim

pin2nja, betapapoen tjorzknja, alge
hele onderwerping padanja, pertak
Isekan seiserceh padanja.
Dengan djalan demikian kacem
Taman-Siswa
ridia hidoep teroes
Gjika haroes, ridla posla mengoeboer bimbingannja. Achirosikalam
kita berharap, Taman S'iswa dapat
memetjahkan dengan sempoerna so
sal jang penting itoe!
Selamat berapat !

Tentoonstellirg
keradjinan Ra'jat
dan pertanian ada sangat diperioekan.
Tjandi

Prambanan

Dengan

mendapat

organisatie,

&

Terlaloe banjak sekolahan

Meskipoen
Delanggoe (Klaten)
itoe hanja kota-district, tetapi ba
njaknja sekolahan tidak kalah sama
akan meletakkan djabatannja seba kota-regentschap (Klaten), karena
gai rijkshestuurder dengan pensioen Gi Delanggoe sekarang soedah ada
Adapoen jang akan mengganti djoe 5 boesh HIS, jaitos Ardjoenaschool,
Katholiek,
Moehamga soedah ampir boleh dipastikan. Protestant,
jalah Drs. K.R,M.T. Soewarno Tjon madijah dan neutrale HIS, jang se
dronagoro boepati najoko bekel pa moeanja itos didirikan oleh kaoem
noemping, poetranja Prins Djojona particulieren, tidak dengan subsidie,
goro dan poetra mantoerja aimar- moeridnja poen loemajan.
—
om
hoem Sri Soenan X
MATARAM

gadji
Akan
ini banjak ig.

memperingati P.R.P.P,A. bercemoer 10 tahoen

prijsji 3.B. di Kasoenanan ada ha
rapan besar, akan mendapat kenai
kan gadji dan reiskosien, karena

Pedoman besar mengakarkan:
Besosk
pada
boeclan November
1939 jeng akan datang
ini, genap

waktoe

merasa sedih, tetapi bagi kalangan

memang

soedah

lama golongan itoe lah PPPPA

gadjinia tidak tjoskosp.
Osang
tambahan gadji
akan diambilkan
ceang dari gouvernement jang akan
diterima oleh rijkskas Kascenanan
dari padjak-oepahan dan sebagainja.

Perkawinan

agoeng

Pada malam-Reho 5-6 Septembar
ini telah dilakockan
perkawinan
.agoeng, diroemaehnja Prins B.K.P.H.
. Miojok
mo,
antara
poetrinja

Reins itoe dengan R.M.Ng. Sapardi

- Sastronadpodo, panewoo djaksa pengadilan

Pradoto-Gede

pemocda

bangsawan terpeladjar
postranja
R.Ngt. Djogonadpodo djanda harta
wan jang terkenal di Solo. Oepatjs

|.

ora perkawinan dilakoekan dengan
kebesaran.

— Pemboekaan Inh. mulo-schocl.
TA

Pada 5 Sept. ini Inheemsche mulo-

mengs

Selambat lambat pertengahan boe
October

1939,

sgala

kami harap soedah sampsi

voorstel

di Sec-

retariast, soepaja kemoedian dapat
kami oemosmkan bersama sema de

agan oesoel dari pengosroes besar,

terostama dsftar oesaha kita, jang
sekarang tengah dikerdjakan cl-h
Saudara Mr, Achmad Soebardjo d:
Bandoeng.
Achiroelkalam, moelah moedahan
makioemat ini diperhatikan oleh se
Kalian saudara saudara jang bersangkoetan,
AJ—

Djawa

Timoer

MALANG

seloeroehnja beroemoer

10 tahcen.
Berhoeboeng

dengan

itce,

berniat akan mengadakan

kami

perajaan

sekedarnja, hari dan tempatnja akan
kami kabarkan pada kemoedian ha
ri seielah persiapan selesai.
Soepaja perajaan itoe berarti le
ih dalam. maka kami rasa sebaikbaiknja kita pergoenakan djoegase
bagai
couferenti
besar,
oentoek
membentoek
dan
mengatoer Isng
kah2 kita pada tahoen2 jang akan
datang, dan tarostama oentoek memilih kedoedoekan dan anggauta2
Pedoman Besar, karena waktoe per

gantian

itoe sosdah sampai, meski

poen beberapa diantaranja anggau
ta Besar jang sekarang, masih ber
sedia oentoek dipilih posela.
Oleh sebab ini, maka kami harap
tjabang tjabang dan correspondent
kita moelai bersiap:

a. Memadjoekan oesoel oesoel jang

perloe oentcek kepentingan organischool Jang digoenakan oleh sub- satie kita, dan langkah kita kemoecomite ,,Pesantren
Loehoer“
di ka.
Klaten telah diboeka, dengan seder
b. memadjoekan candidaat candi
bana, tidak diadakan perajaan. Per daat oentoek Pengoeroes Besar.
moelaan ada diterima 50 anak moe
Cc mengatoer persediaan, soepaja
rid, diantaranja ada 2-anak perem pada perajaan dan conferentie kita

poean. Setelah
diadakan pidatolitoe dapat mengirimkan oetoesan.
sekedarnja oleh voorzitter Dr. R.|
Pengoeroes Besar mengakoei, bah
Soeradji, peladjaran laloe dimoslsi wa osntoek tjabang tjabang kits
“kan.
2
di Andalas, tentoelah sangat besar

sementara diserahi menhoofdcommies pada
dienst tambang O. K. W. Schrenders.
Toean t.s.b. ditoenggoe kedatangannja dari verlof loear negeri dan jang
terachir mendjabat-djabatan t. s. b.
Dikerdjakan dengan gadjih boelanan pada Dept. v. V. E. W. H. P.
Lentze, sekarang melakoekan pekerdjaan
partikelir pada s.f. Wonolangan di Probolinggo. Ia ditentoekan
akan ditempatkan di Kadipaten, di
residentie Cheribon.
Ir. R. van Yperen, directeur pelaboean Belawan, karena soedah dienst
6 tahoen, diberi verlof ke Eropah 8
boelan lamanja. Menoeroet perdjandjian ia akan meletakkan djabatannja pada 16 Juli 1940.
Oentoek sementara diserahi mendoedoeki djabatan sebagai ingenieur
kelas doea pada dienst tambang. Ir.
J. yan der Borden, doeloe bekerdja
partikelir.
Sebagai dienstdoend onderopzichter pada 's Lands Waterstaat dengan
gadjih boelanan dikerdjakan oentoek
sementara
t. G. Mackertich, doeloe
bekerdja partikelir di Medan.

Perbsikan bebersp. pesar
di Wangkal,

Ma-

ron dsb. soedah selesai, SepertiWang
kal dahoelse djika moesim hoedjan

pasar ini sering tergenang air. Tetapi sekarang dipertinggi dan diper
koeat.
i

Sie Wan. Koerang lebih telah 2 hoe

lan jl. roesak, karena air bah bebe
rapa boelan jl, Kendaraan
seperti
dokar dsb. ta'dapat Ilaloe disitoe,
doeloe dapat, Sepeda liwat disitoe,
djoega ta'dapat,
orangnja haroes
toeroen dan haroes hati2, Poen orang
sekali djika Ialoe disitos haroes ha
ti2. Karena
djika tidak
demikian

ada

harapan

akan

djatoeh,

lebih2

bertem

Paberik padi teroes bekerdja
Pabrik padi daerah Kraksaan ada
doea jang masih bekerdja (giling).

Setelah selesai soesoenan pengoe
rozs pimpinan diserahkan pada t.
KH. Nechrawi sebagai ketoea Comite. Misradj akan djatoeh pada ha
ri malam Senen27 Radjab 1358 dja

toeh 10/11 September 1939

tiip'

boengkosesannja

pasia-gigi

jang

mempoenjai

sifat dobbel. Dari itoe, dokter”
gigiseloeroeh doeniapoedjikan
Pasta-gigi Colgate, disebabkan
karena menjegah roesaknja
gigi dan tida membahajakan

isit-gigi.

Colgate's

pasta-gigi

membikin
tetap
kau
poenjanapassegar

dan

berbaoe
sedap.

adalah lebih hemat: Kau
hanja perloe memakai separonja
Dalam

tube

dari

15 dan

30 cent,

PENA
EA ARA NAN AE ERA

Boeat Toean dan Njonja poenja kaperloean barang Mas Inten, tjobalah
dateng preksa pada

Juwelier

di Masdjid Djamik, dan disda
Optocht dari'Pandoe2 dan moe
mcerid sekolsh oentoek meraja
pada malam itoe. Pada djam

njadar| Takim Bendahari (P.SII)
dan toeantcean Ridoean (Siap) Ahmadi (KI.I.) Sjoekoer Asij-ari (P.
MI.) Abdulghofoer JA.N,O.) Saleh
Abdad Aikatirijah| pembantoe.

dalam

Disikat sadja tidak menjoeoepi: Kau haroes goenakan

Djembatan Scedah roesik tidak di
perbsiki
Kepoenjaan RR. atau G. Kenanga Zuid 5 — 'Telf. WI, 5451
desa??
Batavia-Centrum.
Gang Si.Wan hegitoelah orang oe Toean dan Njonja nanti dapetken bamoemnja namaken karena berdeka rang jang tjotjok dengen kwaliteit baik
tan dengan toko dan roemah Liem en harga pantes. Dan selaloe sedia bril-

djika waktoe malam.
Mengingat kepentingan dan keper
loean dan poela oentoek mendjaga
djangan
sampai
ada ketjelakaan,
Soenggoeh perloe djika djembatan
ini, diperbaiki walaupoen tidak seberapa.
,
Pendoedoek disitoe beberapa kali
soedah merepotkan hal ini kepada
desa. Tetapi ta' berhasil. katanja ke
poenjaan RR. Poen kepada RR.via
t. Wijoto, Onder Opz'chter di Kraksaan djosga telah diberi tahou ten
tang ini. Tetapi sampai kabaran ini
Gitoelis keadaan masih tetap sadja
Mengharap
perhatian
dan perbaikan. (,S”).

IP.A,L) Dr. Soemowidigdo penoelis
I (IP.LI,) Koesdiman penoelis II |Pe

pat
kan
rid
kan

Beberapa pasar kepoenjaan RR.
soedah banjak jg selesai diperbaiki

Antaranja pasar

Kau djdega bisa poenjakan!
Jalah dengan pakai #jaranja
Colasie jang atoerannja ada

COLGATE

KRAKSAAN

oeang

Orang mengabarkan kepada kita,
bahwa sekarang soedah ampir boTeh dipastikan, bahwa moelai 31 Oc
teber 1939 KP,A,A. Diojonagore

Meskipoen

jang

Pada hari malam Senen ddo 3-4
25 miljoen dari Holiand, maka oudheidkundige dienst telah dikoeasa- September 1939 telah dapat dilsng
kan boeat memperbaiki tjandi Pram- soengkan pertemosan pada sekalian
banan (Klaten) jang ternjata soedah perhimpoenan? Islam atas oerdang
banjak jang roesak. Sekarang ini annja PAI. bertempat di Clubhuis
banjak sekali kaoem boeroeh jang Al-badr dihadiri oleh 12 wakil rer
mendapat pekerdjaan ditjandi itoe. himpoenan. Pada djam 9 pertemce
an diboeka oleh tocan A. Djarhoem
Loemajan!
sebagai ketoea PAI.
Assaineering dan kesehatan Ra'jat
Diterangkanmsksoed2pertemcean
Meskipoen pada permoelaannja ini malam jang kerhosboengan deada dikewatirkan, bahwa pekerdja- ngan poetoesan Al-Islam Congres
an assaincaring dikota Klaten, begi jang ke II di Solo, soepaja kita me
toe djoega waterleidirg jang baroe ngadakan Mi'radj Nabi Moshammad
dikerdjakan, itoe akan berhenti, se saw. bersama-sama perhimpoenan2
bab kekoerangan 'oeang-begrooting, Islam ssloeroehnja disatos tempat,
tetapi kita mendapat kabar, bahwa dan disitoe kita mengidarkan tjelepekerdjaan terseboet diatas, ig di ngan-tjelengan memoengoet Derma
anggap ocentoek kepentingan kese- akan goena menolong saudara2nja
hatannja ra'jat akan bisa diteroes- Islam di Palestina. Setelah selesai
laloe membentoek
kan, sebab akan menerima tambahan pembitjaraan2
bea dari pemerentah rijk Kasoena- badan Comite sebagai berikoet:
nan seperloenja. Ini berhoeboeng de
Toean toecan H. Nachrawi Ketces
ngan tambahnja ontvangsten osang
IN.O.J A.Djarhoem Wakil ketoea
rijkskas.

Rijksbestuurder

Tambahan

macepcen

nsi bekardjanja. PPPRA.

Cami'e Perajaan Mi'radj Nabi)
Moehammad S A.W.

diperbaiki.
bagian

diringankannja.

Kepada madjslis pengetoea, djoe
roe-djoeroe nasehat, dan siapa djoe
ga jang mempoenjai perassan sym
pathie kepada PPPPA , kami harap
nasehat-nasehatnja jang mengenai

mendjaoehkan malaikatosimaoet, jg 'itoe, dalam waktoe itoe, di kota So- lan

Oentoek

Gjalan demikian, maka bia djabat-djabatan

Ber ENG
Me
niuaneh aa

djiwa Teman Siswa. Djadi

dengan

djadi beambte pada Pandhuisdienst,

re diamte HP sa Ka

ngengi

dikerdjakan oleh vice-voorzitter Mr.
RMT.H. Kartodipoero.
«

per-

Mi

Rapat doea dosanja itoe diadakan
gosna merembosk hal hal jang me

leh djadi beliau tidak akan meneri
ma. Pekerdjaan voorzitter sekarang

dapat mengadakan

moefakatan lebih doeloe, oentoek
memilih wakil daerehnja, jang akan
Gikirim ke Corferentie besar itoe:

Pain

pat Pemimpinnja.

daerahnja

12 tengah malam rapat dihabisi da
ngan batjaan Alfatehah.

Djoen

Liong

liant terlepas jang besar dan ketjil.
Bisa djoeal pada kita barang of soerat
gade mas inten.

Peringatan.
Boeat

keberesan pengiriman

»Pemandangan“ dan atau,,Pem

bangoen“

diharap

dengan

sa-

ngat, soepaja siapa jang tidak

menerima koran atau madjallah
lekas lekas memberikan tahoe
kepada
Administrasi: Senen

107 telf. 1810 WI. Setelah djam
5 sore semoea pengadoean ha-

bin

Besarnja beserta Ra-

diminta mendjadi gantinja,
jalah
Prins K.G P.H. Mangkoeboemi. Tetapi karena banjak pekerdjsan, bo

Keadaan

dakan Rapat

zitter dari societeit Hsbiprojo. Jang

roes diadreskan pada telf.672
Wl., Gang Kembang 19A.

Jalah didesa Kaliboentoe,
paberik arak, setelah

sep

OELAI
hari Saptoe tgl. 9-10
boclan ini Taman Siswa menga

dahosloe

diperbaiki Ia

loe dirobah mendjadi paberik padi.
Jang kedoea di Kandangdjati bekas
paberik goela,
Semcea

itoe

sedang

giling

se-

moea, dan semoea itoe kepoenjaan
bangsa Tionghoa. Kepoenjaan bang

sa kita jang bertempat didesa Klase
man tak ada kabarnja.

T (dk,

“Imeletakkan djabatannjs sebagai voor

Dep. v. V& W
Said
alias Hardjoprawiro, bekas
kassier S. S. dengan dapat gadjih
boelanan, dipetjat dengan hormat
dan 's Lands dienst. Doeloe ia. men-

abi

Y&

AG.S.

maka

djoega

Moetasi

pat

oleh

ke Sragen,

Wongsonagoro

osntosk menghadiri pera

jaan dan conferentie kita ini, oleh
karenanja pada hemat kami adalah
lebih haik Consul-consul kita di Au
dalas soeka berdajs oepaja, didalam

gok i Deanp sea gk

“Karena pindah

Mr.K.RMT.

biajanja

Rerbaikan bentoek Masdjid.

Sepandjang berita jang kami dengar dosa tahoen jang telah Ialoe
Masdjid besar dikota Malang akan
diperbaiki
f(dibaharoekan tentang
segala?nja) akan tetapi hingga kini
beloem djoega dikerdjakan, sedang

Ab

Siswa.

. Voorzitter Habiprojo

peroendingan oentoek soal terseboet
ta'terdengar poela. Menilik madjoe

nja kota Melang jang pesat dan
molek serta serba: modern, maka
tidak setimbang sama sekali bahwa
sanja masih mempoenjsi Masdjid
jang serba Koeno (Primitief) kalau
tidak salah kerapkali
ada datang

beberapa

aannemers oentoek mena

warkan
diri dengan memberikan
tjonto2 Gambar Masdjid jg modern
serta sesoeai dengan zaman dan
Islam, tetapi hingga kini Masdjid
itoe beloera kelihatan perobahan

DSB sek

Taman

Rapat Besar|

nk enfa na Mio randa

-—

Bmananapana

apa-apa.

Jang mendjadi fikiran dan pertanjaan dari segenap Osmmat Islam
di kota Malang dan sekitarpja, tidak

berobahnja

bangoen

Masdjid

itoe,

apa memang
Kas Mesdjid tidak
tjoekoep atau sebab2 lain lain? Ba
rangkali mendjadikan persetoedjoe
annja sekalian pengoeroes Mesdjid,
maka atas nama Osmmat Islam di
Malang, sangat
mengharap, agar
socpaja dengan selekas lekasnja itoe
Masdjid di ganti bangoennja jang
sesosai dengan zamannja.
mona

Jomann

Ini 2 goeroe SILAT-MINANGKABAU

emng

Menjamboet

PER

4

jan

sedang kasi oendjoek kepandean silatnja jang gilang-goemilang.
Tapi marika selamanja pake

BALSEM

TJAP

MATJAN

boear bikin koeat oerat-oerar badan dan kaki tangan serta
lebih gagah waktoe madjoe dalam medan pertandingan 1!

— Lebih djaoeh diberitakan pada kita diperhatikan olah jang berkewadji-

iUlbahwa pasar ini dahoecloe akan di

W jambil over oleh RR. Dan disebelah
'Iselatan pasar tsb. telah tersedia ta

diSg

nah oentosk

memindah

pasar tadi.

Tetapi jang mempoenjai tidak mem

'Iperbolehkan, dengan mengatoerkan

... Comit&

ane
kampoeng.

aA

rekes pada Pemerintah Tinggi.
Dan tanah jang disediakan oleh

berdesas-desoes hal baos
itoe, se
dang orang: jang laloe lintas disi-

I Betawi ini banjak banget ko-

Dia sanggoep membajar belasting

toe terpaksa
menoestoap
hidoeng
sehingga, djika td.k terpaksa, tas
moengkin melalosinja.

kosong.

WIL
mite kamposng. Jang diosroes berapa
sadja asal pasar tadi masih
teroetama sekali perkara kebaikan dimilikinja. Hingga sekarang pasar
kampoeng.

SE

Djalanan hetjek, minta dibetoslin, |

asal djangan pakai straatbelasting.
Bikin roemah, djangan disoesah-

..

soesahin, dan gang gelap minta di-

—

» djadiin gang terang.

.'

Sekarang moesim perang, alihans

di Eropak, nggak disini. Tjoeman
|.
disini ikoet2 gez@r.
———.
Malah jang geger, kabarnja per-

kara barang2 pada naik harga.
- Ksmite kampoerg
ngan

mestinja

dja-

tjceman ngoercesin kampseng

melosice, tapi pekerdjaannja diper
loeas lagi.
Lah

sekarang

kampoeng

Pendoedoek

rata-rata
djsdi korban keraikar
harga.
Du3:
komite kamposng haroes
tampil lagi, boekan bosat pilihar
lid Haminta, boskan boeat piliha:
lid polksrad, boskan boeat minta

aspal, tapi bekerdja, masing2

&
Ea
PIA

dikamposngaja
apa jang naik.
Kalau salah

1.
2
|

:

sendiri,
satoe

Kampoeng

pendoedoek

soepajs

blandja,

maoe

liha:

barang2

— diblandjakan ol€h Komit6.
sendirian,
djangan
Blandjanja
tapi berdoea atau bertiga, soepaja

ada saksi.

Barang2 jang naik ditjatet, mocsti lekas2 diserahkan kepada polisi,

Du

bang Be-

atau kalau perive kepada

djat djoega boleh. Nggak oesah datang sendiri, asal soeratrja disertai

&

lj » barang2 jang naik harga.

:

dimana belinja.

Dus: enguete boeat

BU

Moehammadijah
Akan

merajakan

Ec

Nabis.a.w.

3

ada

Djika

tak

aral

nanti pada hari Mi'rad

23

Hen

MAN BEDA

Rei
OS.

5

barang2 jang

Si

naik harga.

G3

naiknja,

berapa

barangnja,

Apa

Mirad

melintang,

Nabi Moe-

hammad s.a.7. jang akan datang

|.

ini,

ka

maka

Moehammadijah

disini

tak ketinggalan merajakan hari itoe.

Akan mengadakan rapat oemoem.
Boleh djadi akan bertempat di per
gosroean Taman-Siswa. Sedang wak
toenja beloem ada ketentoean.
ini, akan
keperloean
Oentoek
ligh
Moebal
g
seoran
an
tangk
menda

Dalam

waktoe ini telah

terdjadi

senipoean oleh seorang commissaris. Doedoeknja perkara demikian:

Sosatoe waktoe

seorang

repot pada Bestuur, bahwa

Comm

anaknja

A jang bertempat di Malang

mati.

Dengan ta' dioeroes pandjang comm.
tadi laloe dibsri oeang oentoek per
tolongan itoe. Kedosa kalinja mem
beritakan poela, bahwa isterinja B
mati, poen djoega laloe diberi per-

terhadap

kepandosan

Isin:

antara

nja bahwa KBI itoe tidak sesoeai
dengan tiita tjita Lord Baden Pou
wel, karena berdasar kebangsaan |?|
lagi penghinaan
terhadap
H.W
Kraksaan dikatakan H W hanja ber
soeara dimoeka pintoe, sedang KPV
akan melajani pendoedoek Kraksa

an. Tetapi
besar.
Malahan

boektinja
mereka

nol

jang

memasoekan

di

tolongan poela.
ri kekepandoean
isin, dan antaraSerenta diadakan penjelidikan nja nja ada jang mendjabat Leider. Se
ta bahwa kedoea
repot
kematian dang KPV jang diandjoerkan dahoe

itoe semoea bohong. Tentoe hal ini
meroegikan pada kas P.L. Lain da
ri itoe telah tiga kali mendapat per
tolongan dari P.L. jang menoeroet

loe itoe sekarang ditinggalkan.
Kita tidak bermaksoed apa-apa,
hanja sospaja kita sebaiknja dapat

repot jang mati familinja jang ada| memegang atau mempoenjai

pendi

di Probolinggo, jang masih mentjoe rian jang tetap. Dan tergesa meng

rigakan.

hina dan mentjela

lebih

dahoeloe,

jang

berboenji

Hal ini semoca masih diselidiki | yebeloem merobah diri
sendiri.
lebih djaoeh. Dan akan dibereskan jie peladjaran bagi kita
Tgn
dalam organisatie dahoeloe.
Dalam lijst idaran jang kita teri
Soeatoe peladjaran bagi semoea ma bermaksoed: Siapa soeka harap
bestuur
perkoempoclan,
berdasar
apa sadja soepaja berhati-hati dan
dajangan koerang penjelidikan, meskipoen orang itoe dapat dipertjaja.
S9).

:

pasang

Ada

nama.

nota

bene

demitian:
,,Candidaat
haroes
mengerti bahasa Belanda dan cemoer diatas 11 tahoen“.

agak sepi. Karena didekat desa si- teka-teki kita, sebab comite beloem
pernah menjiarkan pengoemoeman
toe kebatoelan hari pasaran.

bal itoe kepada pendoedoek kotta,
tersetama kepada pembeli2.
| Pasar kepoerjaan bangsa awak
“Hal ini haraplah meadjadi perha
Djika kita berdjalan dari Padja- tiannja jang berkepentingan, teroe
rakan (Kraksaanj menordjoe kese tama tosan2 Comite jang bertanglatan, disitoe kita akaa bsrtemoe goeng djawab, agar soepaja oesaha
seboeah pasar. Pasar. Genggong be comite jang moelia itoe tetap men-

gitoelah orang osmoem mengatakan

nja. Jalah

satoesatoenja

poenjaan bangsa

djadi amal jang saleh, dan djangan
:
pasar ke sampai berekor.

kita. Tempatnja

didesa Genggong. Jang mempoenjai

reorang Hadji hartawan

bernam-

Gang

,,Liem Sie Wan",

Ta' njaman

Natipy

djoega

Goela

pasir:
per karceng

dari

102 kg terima digoedang pendjoeal

Cheribon

Ikan

Soeatoe boekti poela, bahwa Krak
saansche Padvinderij (KPV) kepan
doean jang bers fat lokaal itoe petjah, ialah dengan berdirinja Natipy
ini.

Natipy

ini dipimpin

oleh toean

Soekarto. Sebagsi diketah ei toean
ini dahoeloe djoega mendjabat bestuur KRV Sjoekoer djika beliau tidak menjoekai lagi kepandoean jg
bersifat lokaal dan sempit itoe.

Sept/Oct.

Panaroekan

fsb

uf

Pasar

Panaroekan

f544'/,
pendjoeal, Besoeki fob Ba
scezi f 502 pendjosal dan Djember

franco wagon Djember f518'/, pen
djceal per !00 kg.
Tapioca
meel: kwaliteit Me
dium boeat roepa2 merk dari f£ 550
sampsi f5905 AA f 6.25 per 100
kg. pendjoeal.
Lada
hitam
Lampoeng:
e.k. Telok kemaren sore djadi f 9,50
dan f 9,25 Sept.—Oct. dan Nov.—
Dec. djadi f 9,60 dan f 940: iniha
ri harganja toeroen lagi, lantaran
tosroennja noteering New York. islah, Sspt.—Oct. f 850 nom. Ek.
Batavia Sept —Oct. f£ 9. nom. Notes
ring New York Spot 425 pembeli,
tosroen 30 dan Dec. 400 djadi toeroen 38.
Lada
poeti
Muntok: fob
Banka
Sept-Oct. f 18.10 pembeli,
f 1850 pendjoeal per 100 kg.
Koffie
Robusta
Lampong: 15 pCi ek. Telok Sept-Oct
£ 10,25 pembeli, f 10.40 pendjoeal
per 100 kg.
Citronella olie: A-contract
kemaren djadi Sept f 0,74 dan £ 0,75
dan Sept-Nov. f 0,745 ini hari SeptDec. f 0.75 nom. per kg.
Karet,
sedia kemaren djadi
Sheets 32, Crepe 34, ini hari Sheets
32, Crepe 34 cts per '/, kg nom.

Amerika

Barat,

li dan Atjeh.
san soerat2

siang

Pengambilan penghabiaangeteekend

dan kantoorbus

Dept,

v.

1.30

2 siang.

V. en W.

Karena dienst 6 tahoen diberi 8
hoeian veriof ke Eropah t. G. G. R.
Ellendt,

smbtensar

bosat

Inklaring

pada staatsspoorwegen. Toean terse
boet akan meletakksn djabstannja
pada tanggal 2 Juli 1940,
Moelai penghabisan boelan Augt.
39 dipetjat dengan
hormat dari
'sLands dienst njonja V. Oppatja

geb, Shelhers, telefoniste pada tele

foonnet Soerabaja.
Moelai

hari pendjabatan

pada Wa

terstaatsdienst diangkat centoek se
mentara
dengan gadji
boelanan,
r. R Ahja, sekarang melakoekan
pekerdjaan di Bandoeng.
Ia akan diangkat dengan tentoe
Giprovincie Djawa Timoer.
Moelai penghabisan hoelin Augt:
dengan permintaan sendiri dipetjat
dengan hormat dari 'sLands dienst
dan mendapat pensioen toean GF.
Buse. Dienstnja soedah lengkap dan

sekarang toean terseboet masih da
lam yerlof locar negeri. Jang diachir ia mendjabat bouwkundige pa
da Staaisspoorwegen.

Dienst

v/h
aa

Boschwezon
3 maca

Karena ditoedoeh menggelapkan
dipetjat dari djabatan R. Sostomo
klerk pada Hosutvester di Bantam
Tentang soerat pemetjatan akan di
oemcemkan dikoemdian hari.
Pel.
Dipindah dari Post en telegraaf
kantoor
dikota
ini ke Post en
telegraafkantoor
'Tandjoergkarang
klierkpost klas I Mas
Said alias
Wiradiredja.

Minoemlah

G. B. S.
CREME
“SIROPEN

G. B. S.
DIVERSE
SIROPEN
4

G. B. S,

SIROOP
DJEROEK
EKEPROK

pada
resiagan

Dienst der

djam

djam

ling dengan kedoedoekan di Magelang, tocan C.J. van Drongelen, sekarang controleur 'pada dienst der
Landelijke Inkomsten.

Dept. van Financien.
Diangkat mendjadi controleur ke
jas I pada Pandhuisdienst, G.J. Bels
ser jang ditoenggoe kedatangannja
dari veriof loear negeri dengan ka
pal ,,Christisan Huygenr“. Tosan
tsb. jang terachir mendjabat-djaba
tan itoe.
D. V. G.
Moelsi achir boelan Sept. 1939 di
petjat dengan hormat dari 'sLands
Gienst t. H.C. Hofstee, karena ter
ganggoe kesehatannja.
Angkatan commissie.
Diangkat sebagai anggauta
suiker-commissie A.M. Pino,
dent Semarang.

Palembang,

Bangka, Djambi, Riouw, Borneo Barat, Sumatra's
Oostkust,
Tapanoe-

Moetasi.

Un

Landelijke Inkomsten

Controlsur H. W. van der Toon,
kepala seboesh afdeeling landrente
Gipindah ke Malang, sekarang kepa
la Selandrente afdeeling dengan ke
doedoekan di Malang.
Pada hari penerimaan dan penje
rahan disershi oentoek sementara
djabatan kepsla Se landrente afdee

Teroetama di moesim panas dan
waktoe Pasar Gambir atawa sesoedahnja Pasar Gambir.
Bikin seger badan MINOEMLAH
SIROPEN GOUW BOEN SENG

BABA GEMOEKI

soedah berdiri.

(DD

.adanibokendediha

z

Passar

Senen

Semoea

No.

169/171

.

aluha

&

c—

TN

Batavia-Centrum

barangsbarang didjoecal
biasa (tida ada kenaikan

dengan

harga

harga)

Pa

|

bacesja

ini
diam2 kepandoean
Dengan
H. Sarbini.
Ha
a
utanj
Gang tersebuet bagi pendoedoek loemaan djoega anggs
Bentoeknja pasar ini sederhana
de
kotta
Krakssia ta” asing lagi, letak ri traininguja ditetapkan hari Ming
ing
diband
djika
kalah
ta'
tetapi
Prongan pasar desa kepoenjaan RR, nja disebelah Timoer Tokonja Liem goe sore dengan leidernja dari
ar.
Mocht
tosan
go
boling
Sie
Wan,
batoel
ditengah
kotta.
iki.
Djoega dijang beloem diperba
Tidak djaceh dari djalan raja di
bagi beberapa los seperti kepoenja
Sekarang kita tinggal memilih
an RR. Malahan menoeroet penje gang mana terdapat djembatan kaNatipy jang berdasar Islsm
sadja,
toe
jang
ketjil.
Djembatan
mana
ini
lidikan kita, Pasar Genggong
ada jang melebihi jtentsng banjak kira? 5 boslan berselang soedah di atau NLP.V. jg disesahakan oleh
itoe ?!
.nja LOS) dari pada baberapa pa- sapoe bersih oleh bandjir. H ngga|toean Bloemhard

sar kepoenjaan R.R.

kok,

Pasar Betawi

Palestina-fonds

Menoeroet hemat kita kepandoean
itoe
ialah bermaksoed hendak mem.
Malang
dari
Pada permoslaan ini tahoen di
Kraksaan telah dibentoek seboeah perbaiki boedi dan bathin anak2,
Pemandian | Badplaats) di Djaboeng comite fonds terseboet, comite ma- soepaja mendjadi orang jang baik,
na terdiri dari bangsa Arab dianta- dengan djalan (tjara) dipraktijkkan,
'” Sebaiknja air pemboe 31 ranja ada sesorang Indonesier. Fonds tjontoh jang baik itoe. Tidak dengan
dioentoek- mana akan dikoempoelkan dengan nasehat dan theorie sadja. Ini djika
itoe
ngan
kansawah.
djalan mempertoendjoekan film da menoeroet pokok dalam garis besar
Sebagai diketahosi enam kilo me ri Mesir. Itoe film akan dimainkan nja.
tmpt bedakan
bahasa
dapat
ter (6 KM) dari Kraksaan disitoe dalam itoe boelan djoega dangan menimboelkan
adanja
tingkatan
mendjocal
kaartjis
lebih
dahoeloe,
an
kepoenja
n,
pemandia
| ada tempat
RW. Airpemboeangan (afvoer) ter jang pendapatannja agak memoeas jang selandjoetnja dapat djoza toem
boeh golongan bordjois dan mar| boeang pertjoema. Menoeroet penda kan. Tetapi amat sajang, pada hari haen.
Entah djika NIR.V. dilain
di
malam
ketetapennja,
eigenaar
biositoe
afvoer
a
patan kita sebaiknj
tempat
memang begitoe.
oentoekkan sawah ra'jat. Poen da- coop keberatan, sebab vergunning
a
soedah
habis.
Dengan
sendirinja
hoeloe ketika Gouverneur Oost-Jav
Lain dari itoe, kita agak heran,
' Van der Plas poelang dari Banjoe- film ta' dapat dimainkan dengan
jang mengedarkan lijst itoe
ialah
| wangi, singgah kepemandian ini. pembeli kartjis kartjis itoe oleh adalah pandoe dengan soedah siap
Djoega tanja dan kasih nasehat comite ta' diberi tahoenja,
—
Satelah eigenaar dari itoe bios- dengan .,dienst-Uaiform“ alias ,,Op
| pada pendjaga disitoe soopaja sir
an“ Oppas itoe boekan
pemboeangan itoe dapat diboeat coop mendapat idzin, film Mesir pas kewedan
pegawai Negeri. Na
tapi
pandoe,
itoe chabarnja masih dimainkan di
tambahan pengairan sawah.
Ideran ini roepanja
!!!
oppas
sibnja
Borneo.
2
berdjoeal
orang
— Tentang ramainja
hari.
satoe
tjoekoep
tak
lain
Sekalipoen
demikian,
comite
tak
Bangsa
a.
banjaknj
beli tjoekoep
N.I.R.V.
Bestuur
mendjadi
Jang
banjak jang berdjoealan dalam pa- pernah menjiarkan bulletin tentang
PoerwoRMS.
toean2
a
antaranj
biasa
ta?
terdjadinja
main,
sedang
oeang
sar ini. Pasar kepoenjaan RR
Said
Moh
Ng,
d,
Bloemhar
martono,
pendapatannja
kaartjis
poen
tak
di
mengada
kali
doea
nja satoe atau
Scebono
dan
Soenarjo
,
(Wedonoj
kan hari pasaran, sedang pasar kembalikan djoega,kepada sipembeli
Djoemblah
pendapatan (onderwijzer HIS).
Genggong ini tiap tiap hari. Hari masing2
kelihatan
mana
hingga
kini
masih
didalam
disitoe
nja hari Djoem'at

»

pang), Afrika (ketjoeali Afrika
Selatan dan Oetara), Philippina, Tiong

gal

Dangan adanja kepsndoean baroe
Oleh
seorang
ini
teringat kita kepada KraksaancCommissaria.
Ische
Padvinderij (IK P.V)
jang di
Pangroekti Lajon
soeatos perkosmpoelan jang terbesar dalam ko pimpin oieh Toean Soebhono dan R
taini. Anggautanja lebih dari doea Hasanoedin cs. Dan ingat poela bs
gaimana pentjelaan comite K.P.V
ratoes orang.

.

Sabtoe, 9 September dengan kapal
»Ophir” boeat Asia (ketjoeali
Dje-

f 11.25.
Sekslipoen demikian, soepaja fi- Tepoeng terigoe:tjap Kodok
tsb. masih tetap kepoenjasn toean
hak atasan hingga kini tidak mem- f£ 1.90 Koeda merah, boeroeng katerseboet.
leng dan Harrison £ 1,85 dan lainPendapatan pssar tadi loemajan perhatikannja.
Hal2 terseboet soenggoshpoen wa lain tjap f 1.75 per bantal.
djoega, lebih lebih djika waktos boe
Minjak kelapa: per blik dari
lan Poeasa. Begitoelah riwajat age djib lekas diperbaiki keadainnja
letaknja ditengah kota 147/, kg bruto bosat rospa roepa
boeah pszsar kepoenjaan bangsa a- terostama
wak jang barangkali ditempat lain jang tentoe amat menjoiok mata merk dari f 170 sampai f 1.75.
Bawang
merah:
Australie
cemoem.
Gjarang terdapat.
f£ 1050, Toaliap f 9— Tiongtoa £7,50
dan Tiongliap f 7— per 100 kg.
Kepandoean N.I.P.V. berdiri
.
Pergi ketanah soetji
Katjang
tanah:
keloesran
Menoeroet doegaan dalam tahoen
ini lebih banjak oreng orang jang
Bagaimana K.P.V.??? Bogor dan Cheribon f 13— per100kg.
Emping menindjo:
Laboepergi naik Hadji, djika ditimbang
Atas
oesaha toean Bicemhard
an
nol
f
27—,
no.
f
22.50,
Tjilegon
tengan tahoen jang laloe.
Hoofd Onderw. Eur. Lagare School
Antaranja doea orang pertinggi Krakssan
pada malam Selasa jll. no. 1 f 24,50, no.2f 18,50 per 100 kg
Kentang: per 100 kg, dari f 6.50
dari desa Alastengah dan Djaboeng
telah diadakan pertemoean jang ber
Desa Alassoemoer ssorang. Krak maksoed akan mendirikan kepan- sampai f 8—.
Damar: A-E Pontianak f20.—,
saan Wetan 3 orang.
Kredjengan doean Ned. Ind Padvinde:ij VereeSumatra
f 22,50 per100 kg. pendj
4orang, Patemon 2 orang Seboro niging
(IN.ILPV.). Pertemosan ini
Copra:
melihat kwalieit dari
2 orang. Kedoengtjaloek dil.nja ma bertempat di Kawedanan Kraksaan,
sih banjak lagi.
tidak heran djika dapat jang loe- f 560 sampai f 5.70per 100 kg.
Katjang kedele: Gaadja Te
majan djoega.

Penipoean dalam Pangroekti Lajon

post.”
Ke Asia.

Ketjoeali dari itoe, sepandjang
gang terseboet,
berbaoe jang ta'
ajaman ialah berbaos
,,terasi”, sebab disebelah Baratnja terdiri gedong2aja itoe handelaar. Djangan
poen tetangga sekitarnja jang tas

sekarang tinggal

IRR tadi, hingga

Penoetoepan

ban, sehingga kendaraan terhalang
tas dapat masoek oleh karenanja.

kini itoe djembatan

beloem

djoega

con
B3 Sa

ROEMAH

OBAT
siroop

Sedia roepa-roepa

Minjak-minjak

.DE£ 0.20 La
dan f 0.25

harga
wangi

extract:

Akar wangi, Dilem, Amber, Rampeh, Melatti, Angrek, narcissebleu, Anjelier, Jasmijn, Kananga enz.2 harga moelai f 0.25.
Matramanweg 144 tel. 611 Mr.-Cornelis

Gi

Minggoe,

Perajaan Taman

10 'Sept

PMH 45
Bandoeng II, Bandoeng III,
Batavia II
8.—
pagi Lagoe Soenda
8.30

9.-—
V.O.R.O.
Studio Kramat

Tender Y.D.G.8 golfiengte 89,82 M
Djoem'at 8 Sept.
sore Dalam Taman

5.—

8.—

”

Ketjapi

.

Ork.

Berhenti

»Melati"

Sabtoe, 9 Sept.
7,— pagi
Lagoe Krontjong dan
:

Stamboel

7.30»

Lagoe Tionghoa

8.

Lagoe

8.30
12— siang
12.30
,,
1,—

”

h30
2—
5,—
6.—

4

Djawa

Berhenti
Lagoe Gamb Kromong
Lagoe Belloni
Lagoe

sore

Ambon

Lagoe Arab
Berhenti
Voro-Kwartet
Lagoe Soenda

130
8—

Berhenti

5.—

sore

Lagoe Tionghoa

Soekri Hoesin
TERI

Meneroceskan
Hawaiian

lagoe2

8.—

»

Memperdengarkan
lag0e2 Minangkabauaseli

1,—

»

Berhenti

RENJIABAN

5.—

NIBROM TIMOER

sore

,,

Lagoe Toerki
Lagoe Krontjong

mo-

dera
Lagoe

Hok

Tionghoa

7— malam Pembitjaraan

tentang

ganda
Soeara nji Engking
Berita

landa
oleh
Zandvoort

1—

t.

Br

GHH

Tostoep

”,

PMN 29
10.— malam D hoeb. dng. penjiaran
Msvro di Djokjakarts
Ork Batak, JongBatak
,,
1—
Toetoep
12.—

9 Sept.

Babtoe

Bandoeng

6.— pagi
Bt

3

7.01

»

T—

:

Kao

12.—

“

1203
S0

ea

3

,,

nga

Djawa

Te

ngah
Boenga rampai

Tanda

waktoe

Boenga rampai

Singa-

Gamelan Soenda
Kr.-Ork. ,,Sinar Tionghoa'"'
Berita pers
MelandjoetkanKr.-Ork.
»Sinar Tea

Mengoelangiberitapers

Toetoep

Bandoeng II, Batavia II, PMH.
sore

Studio-Orkest

6.30
,,
Lagoe Extra
7.— malam Legoe Ketjapi modern

740
8.—

2 1

»
,

8.01

,,

6.—

”

,

Berita pers
Tanda waktoe
Dalang

Toetoep

8 Sept.

8.—
Berita s. k. (Soenda)
6,15
,,
Lagoe Ambon
G0
“33
Pauze.
7.— malam Lagoe Djawa
715
1,
3 s.k. (Indonesia)
CO
Tag
Lagoe Soenda
8—
Peladjaran Gamelan dari gedong P.M.H.B.I.
la
Toetoep
Sabtoe 9 Sept.

sore Lagoe Soenda
»
Lagoe krontjong
s3
Berita s. k. (Soendaj
,,
Lagoe Ambon

,

“-

12.—

Pauze.
Lagoe Hawaiian
Berita 3. k. (Indonesia)

Lagoe Djawa

Ketjapi-orkest dari Tji-

andjoer ternjanji
Nji Anah
Toetoep

»

Kajat dari Ga

oleh

86,96. Meter.

5.30

6.30

sore

85ept.

Berita pers

Cursus Pedalangan
Padasoeka
8 — malam Klenengan dari Kraton

12—

,,

430

Tostoep
Sabtoe 9 Sept.
sore Boenjinja
kagoengan
dhalem
gamelan
Kg.
Kj. Moenggang Patalon
dari Setinggil (Kraton)
»
Plaat? lagoe matjam?2

9 20:

3

Berita

pers

6,30

Plaat? lagoe Barat

C0
8,

Mufti Muhammady
Plaat? lagoe Djawa
Samboengan dengan
Soc eteit Habiprojo

7.— malam Hal Mijstiek oleh Kj.
3j

l—

Toetoep

PROGRAMMA
Zender

S.R.V.

549

Genderan

poengan

Sept.
dan

Melandjoetkan
ran

7.— malam

Hal

oU

tjlem-

Berita soerat kabar
bahasa Barat

8&.—
"3

Gende-

,»Mahabharatas

sore

HAB

yg

6.—

,

7.—smalam
Tt
TM
8,
12.—

'»,
»

1, —

tooneel
Toetoep.
"s abtoe9 Sept.

9.—

pagi

1.—

“

6,—

Wajang
tooneel
Toetoep

orang

Radio-

Minggoe, 10 Pan.
pagi
Genderan dan Tjlem-

poengan

(pemboekaan)
Klenengan Dj. Timocr
Berita soerat kabar

Ui

Klenengan

ran
Hal
,,Agama
Islam“
Berita soerat kabar
bahasa Indonesia
Lagoe Melajoe
Klenengan sederhana
Toetoep

6.—

(oelangan)
Toetoep
Taman Poetera
Lagoe-lagoe dclanan
anak-anak
Hawaiian-Orkest ,The
Honolulu Rbythm
Boys"

3

RO

33

Berita soerat kabar
dan dagang
Membalas soerat
dan rapport
Soeara dari Miss Ijem
Wajang-Koelit Djawa Tengah
Toetoep

DIOr
PO
P3

ia

EROGKAMMA NIROM
Penjiaran

Djokja

Minggoe
10 Sept.
pagi
Hoejon2 Setio MarGonggo

2, —

»

5.—
8—

sore
3

Kinderuurtje
»Ilo and his Islanders"
dengan Lady Crooner

7.15 malam Lagoe

variatie

Oi
8—
8.30
2—
9.—
Me
6.—
7,15
1 0
8—
6.

Berita pers
Peredaran Doenia
Hoejon2 Siswo Tomo
Toetosp
Senen1ll Sept.
pagi Hoejon2? dari Poero Pakoe Alaman
Toetoep
sore
Jolly Jockers dengan
Lady Crooner
malam Lagoe variatie
aa
Berita pers
Wajang koelit
Toetoep

122, Malang
Tepos 186.
5.—

8 Sept.

sore

waktos

Pemeliharsan

,,

Bing Crosiy dan Frances Day beriague
Omrcep Orkest

1,—

,

Toetoep

Sabtoe, 9 Sept.
pagi
Pemboekaan
Berita pers

6,30
6,32
6,35
6,45

,,
,,

TB

y

TO

3

133
38.

“3

1.—

Tanda

»

12.— siang

12—

»

Hoejon2

sederhana

,
,
gore

Groot Kratonhofmuziek
Toetoep
Tembang Djawa dari
anak2 bosta B.M.W,
7.-— malam Penjiaran agama
Kristen
tt :30 Si
Berita pers
8.—
»
Hoejon? Mardi Wiromo
12—
Toetoep
PENJIABAN NIBOM TIMOKE
Djawa Timoer
5
Djoems'at, 8 Sept.
Djokja II 128 m, Semarang II 197 m
SoerabajaII 81 dan IV 129m

Solo II 120m
Krontjong Orkest ,,Da
Nschtegaal

7.— malam Tanda waktoe
7.01
Berita soerat kabar
”
dan dagang

7,15
1.20
7,30

7
»
”

8.01

Membalas

goerat

dan

Tembang Motjopat
Djawa Timoer
Dihosboengkan dengan
studio Nirom di Ban-

dengarkan
pengadjaran bahasa Belanda, ter
cetama
oentoek mem
perbaiki logatnja

”

Lagos Sumatra
Dihoeboengkan dengan
studio Mavro
Djokjakarta
Toetoep

Sabtoe,
Djokja II 128m,

di

9 Sept.
Semarang
II 197 m

Soerabaja II 61 dan IV 129m
SoloIIl

6.— pagi
6.40
”
6.45

IEAO
ia
TA
ing
AN
2—

120m

»”

1,56:

”

13

i

Merkelbach

s3

waktos

pem.

Ramas
Muziek jang tenang
osntoek pagi

Band

Julius

Tauster

220

Berita

pers dan oedara

(oelangan)
230...

3

5.—
WOL

sore

5,04

»,

6—
CerO:

Toetoep

Tanda
waktoe
Isi programma

pemb.

Boenga rampai
Harmonica
»Aidas

karangan

sgoli

»

” Teetoep

55

Stadszender

Berita

Pers dan

122
in
00:75

Pcespa ragam
Jang menarik

oedara

pikiran

kita

8.10
85

,,

Io.
GOS
9.18

tag
,,

9.20

,

10:19.
10.54

,,

12.—
LP

,

Rt

La

7,30

IX

Aneka warna
Maurica Winnick
his Sweet music
Inspecteur Knip
Intermezzo
Inspecieur Kenip

and

Omroep Orkest

Toetoep

5

Minggoe, 10 Sept.
pagi
Pemboekaan
Wilhsimus

Tiga

Up

8,00

,,

5.—
5,02
6,—
6,30
6.45

Oto

10,—

von

1020
1,—
130

“5
"5

es
Orkest 'Barnabas
Geczy

Folkloristische klanken
Muziek gramophoon
Primo Scala's Accor-

deon-Band

Lagoe Hawaiian
Berita sosrat kabar.
Lagoe2 Hewalian

11,40

Omroep

12.30 siang

Sidney

Torch bermain

(samboengan)

1250

orgel
Band

Robert

,,

Orkest
Rikler

3

sore

”
”
»
»

Archipelzen-

8 September.

Tanda
waktos
pemb
Thee:Concert
BRV Radiocursus
Berita Pers
Concert oleh BRV Om-

roep @uintet

1,45 malam Lagoe
celio

piano,

8,30

Phohi Relay

8.40

Winterreise

11.

—

Sabtoe,
6.—
6,02
6.15
6,30
7.15
7.30
Oi
9,25
10.—
10.25
10.50
11.15

vicol dan

Lagce Orkest
Swing is in the air
Legoe Mars
Toetoep
"

10.—
10,45

pagi

9

Sept

Tanda
waktoe
pemb.
Soeara pagi
Berita Pers
Ej 't kopje koffie
Mengoel.
berita Pers
Legoe gembira
Soeara tepor
Lagoe Orkest
Soeara

sopraan

Lagoe piano
Don Kozakken

Marek

koor

Weber

dengan

Orkestnja
Vocaal

5.02
5.47
6,—
6,25
6,30
6.30
6.45

Dagoe cello
Luach cancert
Lagoe roepa2
Toetoep

Tanda
waktoe
pemb
The Musical
Vocaal intermezzo
Symphonie
Tusschengpel
g
Berita Pera
Lagoe Operette
Permainan Mil's Bro
thers dan Ink Speta

7.15 malam Lagoe2 dari Parijs
1.45
Jodelen
”
8.—
Programma menceroet
”
permintaan
11.—
Dihoeb. dengan
Hotel
»
der Nederlanden
12.—
Toetoep
”

8,02
8.50
9,30
10,—
1045
11.30

2

Minggosl, 10 Sept.
pagi Tanda
waktoe
pemb.
Orgel Concert
Lagce Geredja
Symphonie
Programma rcepa2
Vocaal programma

Albert Sandler dengan

orkestnja

1.15
1,35
Han
5.—
5.02
5.20
5.50
6.05
6,35

Boenga rampai
Geredja
Kethedraal Batavia-C.
te
Beethoven gerena-

A

61,66 M.

Dijioem'at,

12.— siang
12.15
29
12.45
”

»Muziek van eenige jaren geleden"
Oraroep Orkest
(samboengan)
Muziek dansa

Solo

A

15,89M,

der

8,

7.— malam

corcert

B.R. V,

Verdi dipen-

dekkan

Bata-

Beb. permainan
Aneka warna

”

I

Matinee Concert
Berita Pers dan oedara
Omroep Orkest
Billy Mayerl

Lagoe2 Tionghoa

doeng osntoek memper

”

33

9,5

rapport

1,45

12.— siang
12.32
Tanda waktoe
”
Dari plaat gramop. II 2.—
3,—
1”,
Berita Pers foelangan)
Dari plaat gramop. III
5,— sore
Toetoep

Tao

&

New Mayfalr Accordeon Band
Berita Pers dan Apar
dari Batavia.
Berita sport
a
dari Soerabaja
Omroep Orkest

11.40

Gymnastiek
Dari plaat gramop.

780
8..—

pagi

taman

Radio hoorgpel
Boenga rampai
Muzlek dansa

TOR.
K3O

71 —

pemb.

15

6,— sore Padvindersuurtje K.BI,
7.15 malam Lagoe2 variatie

10.—
1—
6.—

Tanda

5,02
Isi programma
5.04
Poespa ragam
6,—
Peladjaran bernjanji
6,40
Berita Disco
7.— malam Berita Pers dan oedara
AA
3
Kamermuziek

8,30

Toetoep.
Rebo13Sept.

Djokja 181, Solo 188,

Djoem'at,

9—
1930,
TO

Berita pers
Hoejon -hoejon

»

7.30 malam

Gym
8.30
9,—
10,—
11.—

pemboe

Boenga rampai
Omroep Orkest
Geredja
Gereform kerk,
via.C,

”

”

9,25

S0

12 Sept.

Barat

Archipelz. 99 dari 11.-— t.m. 12.—
atas 205m. West-Java : Batavia 126,
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Cheribon 108, Pekalongan 92, Soekabcemi 192. Oost dan Midden-Java: Soerabaja 131 dari 7.30 sampai 2.—- atas
25 m. Soerabaja III 196, Semarang

00

Toetoep

6.30

waktoe

Isi programma

a

7.— malam Tanda waktoe

Dihoeboengkan dengan

sam

»

Dj. Timoer

Berita soerat kabar

223
5.— sore
5.50

Hoejon2 dari Kepatihan

5.04

Tanda
kaan

sora

(samboengan)

poengan
Berita soerat kabar
bahasa Barat
Melandjoetkan Gende-

Toetoep

7.—

5.02

IV

KAOS
KO

220

Tjlem-

Kadipaten
IL.
Toetoep
5.— sore
Kinderuurtje
MAVRO
6.30
,,
Penjiaran agama Islam
dari Mesdjid Besar di
Djokjakarta
7.30 malam Berita pers

»

Isamboengan|
Toetoep

Berita pers dan oedara

Tanda waktoe

2D —

”,

Klenengan sederhana

dan

Djoem'at 8 Sept.
sore
Siaran Radio Wasita
7,30 malam Berita pers
8—
Membatja soerat'
SI
inn
Extra
8.45
,,
Ketoprak
l—Toetoep
Sabtoe 9 Sept.

Membalas soerat2
Wajang koelit Radio-

Toetoep.
Berita soerat kabar
bahasa Barat
86,—
Kinderuurtje
7.30 malam Berita soerat kabar
bahasa Indonesia
”1

Klenengan dari Kraton

87,98 M.

3,5
5.— gore

7.45

Sept.

Genderan

modern
Berita soerat kabar
(oelangan)
Toetoep

12,— siang

130

M.A. V.B.O.
Zender Y.D.L. 5, Golfiengte

Berita soerat kabar
bahasa Indonesia

1,45
—

11.— giang

pagi

430

b.— sore

YDL. 4 Golflengts 62 m.
Solo 60.85

8

10.—

Selasa

BEROGRAMMA 8. KE. Ii.
Zender YDL. 3 Golflengte
Djoem'at,

Senenll

12.—

Lagoe Soenda

Kating“

Toetoep

”

Matinee concert

5. —

7.30 malam Motjopat baroe
Krontjong-orkest
8,
y
12,—

Berita pers dan oedara

waktoe

Lagoe2 Tionghoa

Soerabaja II dan

“

Keraton

krontjong

5.—
5,39
6—
615

M, N.

8.—

Lagoe Melajoe dan

4.30 sore

siang Tanda waktoe pemb

2.30
5.—

29

Djoem'at

poera
Toetoep

"Lon
KO

2.20

PMH 45
II, Bandoeng III
Batavia III

G:

5,30

3.30

Strijkorkest Bellori
Dihoeb. dng. penjisrar
Mavro di Djokjakarts

—

sore

Pers

Tanda waktoe
Peladjaran Bahasa

8.40

5.—

—

keadaan tanah Soenda
dizaman
dahosioe
da
lam bahasa Soenda oleh t. A. Prawirasoe-

:

PMN

Djoem'at

7.30

Ork. Soeling 'Arabitah
Alalwsjjah

Tiia

aa

Toetoep

”

6.30
7.— malam
7,15
»

Djawa Barat
Djoem'at 8 Sept.
Bandoeng II, Batavia II, PMH.

9

Studio-Orkest
Mang
Oetje memberi
. pantoen Soenda

»
”

1.—

530
Lagoe Arab
6.—
,
Lagoe Gamb. Kromong
bh,
LagoeMelajoeSeberang
7.— malam Lagoe Hawaiian
Me
2 3
Pemandangan
Loear
Negeri
oleh t. Moh.

2

1, — malam Pembitjaraan
tentang
hal memelihara koelit
moeka
Lagoe Arab modern
7.30
»
Berita pers dan Sport
7,40
”
Intermezzo
7.50
”.
Tanda waktoe
8.01
»

9,30

Minggoe, 10 Sept.
pagi Dalam taman anak2
,,
Kr.-Ork. ,/The Golden

2—

6.30

Bm sore Mana-soeka
Tentang
Kepandoean
6.—
”
Lagoe Gamelan Djawa
6.45 ”

Zender YDH. 7 golflengte
101, 53 Meter.

Ta

Be
Sa

Melandjoeikan
Haw.
”
Ork.
Ork.
,,The Hilo
Brown Babiess
Mengoelangi berita pers
2.20
”
Toetoep
2,30
Bandoeng II, Batavia II, PMH.

Berhenti

Star"
Lagoe Soenda

-

Berita sk.

”

Hal: ,Sembahjang"
Muziek Hawaiian sukongan dari ,K'Satrija

»

»Kembang

10.— malam Mang
Oetje
memberi
pantoen Soenda
Ork. Melajoe ,, Sumatra
Abdoellah
11.—
.
Zangers :toean2 Louis
Moeda"
Koch Zahirdin dan Jan (2. —
s5
Toetoep
Boen
PROGRAMMA V.O.R.L.

'
9.—
10.—

5S
6—

”

Lagoe Hindoestan
Kr.-Ork. ,,Lief Java",
dipimpin oleh
toean

2—
2

Museum

Melandjoetkan
siaran
dari Museum
Betawi
Lagoe Krontjong
»The
Hawalian
Ork.
Hilo Brown Babies"

”

B5

6.30
Berita sk. harian
7.— malam Lagoe Gamboes

dng.

di Batawi

”

anak2

.

Dihoeb.

siang Tanda waktoe

12.—

1230
Gengan Pa' Djas
1.—
6.—
Lagoe Gamb Kromong
6.30
,,
Berita sk. harian
1,30
7.— malam Oentock
anak2 dari
| 1.40
OCRO.
7,20
,
Pembitjaraan Kitab Ir
Tt,

Singa-|.

Militsir
Amboneesch
Fluit-Orkest

”

12.01

djil

Melajoe

Lagoe Djawa
Lagoe Melajoe

poera

”

10...
96

Lagoe

LN

Tanda

Kepoetren
Toetoep

”
”

Toetoep

”

zore
”

9,15
9.30
10,30
11,—

Tanda waktos
Lagoe Marsch

pemb.

Vocal

Xylophoon soli
Lagoe 'Orkest
Piano sonate

”
”

(— malam

7.25
7,45
8,—
8.10
8.30
9,—

SoearaiBng Crosby
Cinema Orgel Concert
Charlie Kunz
dengan
orkestnja
Soeara Joseph Schmidt
Pada medja makan
Ss

g

”

Seonate
Intermezzu

)

Peman. Loear Negeri
Tusschengpel

)
:

Berita sport
Lagoe Hawalian

:

Mendjawab soerat dan
rapport2

Lagoe guitaar
Dihoeb. dengan societeit
»De HARMONIE“
Soeara penjanji2
Toetoep
mean Hg Taka

1

3

LA
na TE

:.
aan

K3 Tahoen

7 No

dg

S3
TELAT AN

Ka
en

203

aa
NG

AN

Gantoga.

Mo

3

- Penjakit Lepra
Haa

anggotanja.

6. Pers.

pasar. Diha

Laloe meneroeskan pembitjaraan.
Atas nama tjab. PGI. Kraksaan.
Pemoeks
.
Pencelis

Iwgl Eling.

(wgl

Sosrokaesoemo

kita mendapat hatsil jang

“

:

NAN

R. Boenjamin.
8. djanganlah
kanan

sisakit

diberi ma

jang terlaloe banjak mengan

b. peliharakanlah
kesehatan
sakit
dengan
sebaik-baiknja, ter
oetama
haroes dioesahakan agar
mendapat hawa dan
penerangan

itoe menjoesahkan

bagi Badan Da-

dengan sisakit, karena mereka itoe|kan lagi menoenggce psrobahan ten | paksa membiajai sekolah2 itoe lebih

lebih

moedah

-ketoslaran

penjakit

dari pada orang jang scoedah dewasi sa.

doeng daging ikan:

Berhoeboeng keadaan doenia dz
lam kekeroehan diwaktoe ini sehing

Penjakit pilek dan batoek
arah dan bagi goeros goeroe,
semendjalar.
KE
.
ga menjebabkan harga copra,sagang jang keperloean memakai goeroe2
2. Makanan
dan minoeman bagi dan getah dalam beberapa hari ini itoe harces diatoer dari poesat PeDidoega karena besarnja angin
soedah djadi merosot teroes karena merintah.
sisakit haroes terpisah.
Djanganlah
teman-teman seisi sipemkeli tidak soeka membelinja,
d. bahwa sebab penjerahan itoe Gending dapat djoega menimboel
roemah jang Iain di-dzinkan makan soeka tetapi harga djaceh lebih ren beratcesratoes bakal goerce meroe kan penjakit pilek dan batoek.
Karena
besarnja angin, deboe2
bersama-sama dengan sisakit.
dah dari jang biasa. Copra harga gi, karena menj:rahkan kepada Ba3. Pakaian
dan alat alat sisakit 100 KG. baroe seminggoe f 5.50 te dan Daerah dan atas oentceng ma- dihslaman2 dan djalan jg. beloem
mendjadi berhamboeran,
djangan ditjampoerkan dengan pa- tani sekarang f2.- atau f 2.50 dan langnja sendiri, sedang diantaranja di aspal
kalian orang jang sehat, baik penjoe begitoe
djoega hal jg. lain2.
£
ada jang moelai 1932 senantiasa me jang dapat menimboelkan beberapa
penjakit.
|tjian maoapcen penjimpanannja.
Sedang pembagian Coupon 4s kwar |noenggoe keangkatannja.
4, Djagalah baik baik djangan taal 1939 bermoela dimaksoedkan
e. bahwa karena penjerahan itoe
Paiton dapat filisal kliniek
sampai terdjadi anak2 bergaoelan|dalam boelan ini tetapi dioendoer| Badan Daerahdan Dep: O.enE ter

nja sendiri.

5. Meskipoen

sisakit itoe berbahasa

tang keadaan.
Pemboenoehan jang kedjim
Pada hari Minggos 3-9-39 pagili

dari tadinja dan mendapat kesoekaran jang tak sedikit.
f. bahwa oleh karena penjerahan
toe oeroesan administratie seperti

Karena desakan beberapa anggau
ta R.R. sekarang terkaboel Paiton

dapat filiaal roemah sakit,

ja bagi oemoem, tetapi ta'oesah kiltelah terdjadi pemboenoehan dise| besiuit2, soerat2 peratoeran liboeta membentji, menghina atau Mejhoeah Hotel Tionghoa dipasar Tg. Iran, mandaat2 dan sebagainja sela
jang tjoskoep (berdjemoer beberapa mandang rendah kepadanja.
Pandan. Menoeroet penjelidikan ki li os terlambat sampainja disekolah, |
menit lamanja dipanas matahari),
Sebagai seorang manoesia janglta begini.
sehingga menjsbabkan kesoekaran|Fabriek)
karena

hal

ini

akan memberi

per

sakit, : iapoen patoet
:
: poela mendapat

Beloem berapa lama

kedatangan

tolongan besar kepada sisakit.
pemeliharaan setjara kemanoesiaan. | ditempat ini sekawan pedagang kain
c. pergerakan badan jang ber- Kita diharoeskan mendjaoehi dia, Igjantoeng bangsa Tionghoa dan 'be
tidak Iasin hanja oentoek

atoeran.

mendjaga

berapa

orang

pergi

di Oost-Billi-

administratie ba| Paiton.

|kal materia1l dan

|gi pengadjaran dan goerce2.
g:

bahwa

penjerahan

Sawah

itoe

bagi

sedang

dokternja dari Kraksaan.
Hingga kini jang mendapat filiaal
roemah sakit sematjam ini, adalah
Sebaceng
I(kepoenjaan
Tjondong,

dan

kini

Eigenaar

tambah

Bond

poela

(SEB)

Oo

po

ANA NATA

nja haroes teroentoek semata2 bagi

#

aa

| Ketiga sjarat jang terseboet di|diri dari pada penoelaran penjakit|ton sedang 2 orang sekawan ting | Negeri dan Badan Daerah iitoe ada
atas ini, teroetama akan menambah |nja. Akan tetapi disamping itoe ps|gal di Hotel Tionghoa ditempat ini |menjebabkan keroegian osang dan

Perkoempoelan
baroe
Kami diminta mengabarkan, bah
wa pada tg. 13 Aug. jbl. telah dapat dibentoek seboeah perkoempoe

selaloe

cemoemnja. Teroetama tentang pen

kekoeatan kepada toeboeh, dan hai toet poela kita bertindak dan berpe | berkeliling melakoekan perdagangan |diakoei kemahalan baginja.
hefrs
ini dapat Sea
:|resaan iba dan belas kasihan kepsinja. Roepanja pada hari terseboet| «.h. bahwa Badan-Badan Daerahj
batnja penj
, bahkan kerap kali |danja. sebagai sikap kita 'terhadap|terdjadilah perselisihan antara kei toe walaupoenjmempoenjai keberajian dengan nama seperti diatas.
dapat poela mentjegah penoelaran. | segala orang jang menderita keseng |do sanja didalam hotel tersebost hai jnian, osntoek mengeloearkan kalau
Sawah Eigenaren Bond disingkat
| Toeroesan pembagian kapkong, jang | perloe dengar :lekas haroes membe kan S.E.B. ialah soeatoe Bond jang
Djan ganlah kita terlaloe mem jsaraan.' s
Sebagai penocetoep karangan ini, Igeorang dapat pembagian sedikit |sarkan sekolah,-soepaja pengadjaran berasas hendak memperlindoengi
pertjajakan sadja kepada pengaroeh
kekoeatan tablet2 dan soentikan, |aaja berseroe kepada sekalian orang | ian ssorang banjak Roepanja jang |dannga pedjarannja tidak meroegi. hak dan kepentingannja orang2 jang
tetapi jang teroetama harcesiah jang merasa atau mengira, bahwa dapat ibagian sedikit timboel tidak
i. bahwa 'penjerahan itoe bagi mempoenjai (sawah eigenaren) sedemikian

itoe

cleh kawan-

hingga

perseli-

Badan Daerah dan ra'jat membawa

keberatan jang ita" ada

i. bahwa
dokter, djangan dinantikan sampai |sihan terdjadi dengan begitoe. Sebanjak
la-Inja
senang
tidak
dipihak
jang
dang
kita
Djika
mendalam,
itoe
Apa daja oepaja kita oentoek | penjakit
mendjaga diri dari penoelaran lekaslekas berobat, istimewa poelalioa menjerang dengan pisau belati disebabkan
lepra?
o
bagi penjakit jang merana sebagaijbeberapa kali kepada moesoehnja, | bertambah

7

Dalam

pendahoeloean

ngkan,

bahwa

telah ditejlepra ini, kami jakin, bahwa

lepra itoe en

enjakit berdjangkit, jang penosia0 bacil-bacilnja itoe disebabkan

st

#
$5
"
3 3
«
2

2g
&
e

N

Tanah

rioeh

rendah

nja.

bersorak

gembira

Hari Saptoe sorenja djam 3 dira
maikan memanggil hantoe laoet jang

diantara orangnja diboeat2

bertjo-

tawar

menawar.

maoe

ditoekar de-

ngan beras dan oeang tidak soeka
tetapi kalau dengan ikan dan gamat
inilah dimaksoedkan. Hari Minggoe
diadakan perarakan Djong sambil

Pembantoe mencelis:

tempat

kembali

Isorak meroepakan sangat

ngan begitoe hantoe laoet itoe di
bawa dimoeka Djong disini terdjadi

T. PANDAN
Perajaan membocang Djong

laoet

dar

reng dengan kaposer seloeroeh badan
nja merospakan orang
Dajak
de-

Seberang

Sebangsa orang

jang maha hebat itoe.
Bat,-C., Sept. 3939

SGP

(Seka')

bergendang

dan

menari2

disspanpasar dan
Aer Siboerikweg hingga djam 3 so
re itoe Djong dihanjoeikan ditengah
isoet maka dengan begitoe perajaan

di djang djalan berkeliling

ini scedah mendjadi toeroen

temoeroen beroemah tangga dida“lam prauw tinggal dipinggir2 lacet.
Dan segala adat jang masih diza- ini dihabisi hingga malam Senennja.
man koeno tetap masih terpaksi
Nasib pedagang ajam dan isin2
hingga diwaktoe ini. Begitoelah be

berapa malam jang laloe telah diadakan perajaan memboeang Djong
alias ngima iaoet di Palmenlaan
T Pandan maksoed menoeroet adat

kepertjajaannja beberapa tahoen s2
kaji diadakan berselamat kampoeng,

minta dimoerahkan rezkrpentjarian

dilaoet menangkap ikan dan gamat
Bermoela diperboeatnja dari

timboel sangkaran

beroepa

kajoe

prauw

Baros sadja kita kemoekakan hal
tjoekai ikan dan sekarang kedenga
ran poela keloeh kesah dipedagang
ajam dan sajoeran. Pasar sajoer di
pacht dalam tangan orang Tionghoa
Atoeran jang dikehendaki oleh pihak atas jang dibiasakan, apabila
masoek pasar sajoer berdjoealan Gi
haroeskan kena tjoskai. Tetapi seka

pen
di- rang boekan ini sadja kepada
djoeal ajam dan sajoeran, pisang
toe diramsikan bergendang dan me dan menggala apabila sampai ditem
nari lelaki dan perempoean. Pihak pat itoe beloem lagi masoek pasar
lelaki dibawa adatnja mengima laoet sajoer soedah dikedjar2 minta tjoe
itoe dengan tari menari dengan la kai seperti seekor ajam mesti bajar
hal
goe kebangsaannja sehingga amat ini tjoekai f0.01 begitoepoen
asiknja mendjadi siloeman
(ping- jang lainnja.
lengkap

dengan alatnja

inilah

maksoedkan Djong itoe. Malam Sap

san)

dan dengan

- Giobat oleh

keadaan

bagitoe|

k.
bermosia
dapat
ditangkis tetapi
achirnja mendapat beberapa Icekajitoe,

tertolongiah beriboe ribos orang da
ripada penderitaan penjakit lepra bagian dada dan tangannja dengan

toeboeh

persinggoengan

karena

akan

Tetapi publiek ta'djoab

mempoe-

Doekoennja hingga se- njai Isin perasaan karena biarpoen

pengadjaran

menderita

goenanja. 'ijoealan padi. Tempat kedoedoekan

dan oeroe

di Probolinggo.

Anggautanja

soe-

kesoesahan, dah banjak, teroetama di Proboling

adanja pengawasan jang

banjak.

go dan Kraksaan.

Tentang keterangan lebih djaoeh

bahwa oleh karena penjerahan atau permint:an mendjadi anggaugoeroe-goeroe
Boemipoeteraita harap dislamatkan kepada adres

|jang toeroet d'sarahkan djoega kel dibawah ini:

keadaan begitoe hingga sampaiadja!l | pada Badan Daerah tidakj berhak
Voorzitter SEB. c/o T.M, 8oenja. Pihak jang bersalah menjerah jlagi toeroet mendjadi anggota :: Dej noatmodjo, Kassier AVB. di Ran
kan
diri kepada politie laloe di|wan-Dewan Daerah, jang bearti ke|doepangger
(Probolinggol, |Secretahan dan sikorban dibawah ke|roegian bagi daerah itoe.
tarisse SEB.
cjo R. Ajoe 1 Jonar,
Hogpitaal GMB.
Regentstraat
25
Probolinggo.
1. bahwa
goeroe-goeroe BoemiMoedah2an
Bond barove ini men
poetera jang bekerdja di Volksscho
Pendjoedian meradjalela,
len masih tetap masoek golongan dapat samboetan semestinja.
pegawai desa.
Desas desoes ditelinga kita orang
Nadhatoel- Ociama' dengan mas'alah
Berpendapatan,
sampaikan, bahasa dibeberapa tewa. penjerahan itos harces dida- DASI. Vico-Voorzitternja mendapat
pat jang terselindoseng dimata po- hoeloei oleh:
dampratan
litie hampir setiap hari dan malam
1. kemadjoean ra'jat jang semdilakoekan permainan djoedi ,,t an“ poerna.
Pada
malam Minggoe tg. 26/27
jaitoe soeatoe
permainan bangsa
2. perbaikan bangoennja Dewan2 Aug. 1939 N.O. tjabang Kraksa'an
Tionghoa. Permainan ini telah be- Daersh dan anggotsnja.
telah melangsoengkan bestuur-vergitoe lama jang menjebahkan bebe3. perbaikan hal persatoean me- gadering bertempat diroemah toean
rapa banjak orang jang ternama milih.
Voorzitter toean Switoredjo di desa
dan Hadji2 mendjadi korban pen4. perbaikan keoeangan antara Rangkang
dengan
dikoendjoengi
djoedian ini hingga telah kedjadian Negeri dan Badan2 Daerah.
oleh toean Consul dari Pasoeroean
harta
benda
mengalir
keroemah
b. bahwa penjarahan jang soedah toean Hadji Dahlan beserta teman
gadai dan djoega perkelahian antara kedjadian itoe haroes diakosi tidak nja seorang Hadji djoega.
anak dan isteri seroemah tangga baiknja.
Pokok maksoed vergadering itoe,
hingga terdjadi bertjsrai bersi, ini
c. bahwa menilik koeadjiban goe ialah hendak menjoesoen comite
tidak lain karena
pengaroehnja ros Volksscholen itoe Gjaoeh levih Conferentie jad.
sitan djoedi.
Toean H. Dahlan menerangkan
Gari pegawai desa.
Permainan ini boskan lagi 1-2 sen
Gd. bahws goeroe Volksscholen itoe asas dan toedjoean NO. dengan dje
tetapi soedah bermain 1-2 ratoesan. mendapat didikan djaoeh lebih ting las dan memoeaskan jang laioe di
Lebih2 kalau habis koglan hari ga- gi dari pegawai desa.
ganti oleh teman beliau itoe,
djian tetap permainan ini dilakceSpreker iri menerangkan hal ,,ke
e. bahwa banjak pegawai Negeri
kan ditempat itoe. Diharap kepada jang mendapat didikan lebih rendah tidak setoedjoenja“ orang jang me
jang berwadiib (politiej tidak sadja dari pada goeroe Voikssholen.
makai dasi dengan mengeloearkan
berkeliaran kesana kemari
tetapi
Memoetoeskan :
perkataan,
bahwa
,,Osiama2 bila
sgosatoe tindakan jang perioe atas
a. mohon kepada pemerintah soe melihat orang
memakai dasi ter
kewadjibannja ambil tahoe deagan pajs bertindak seperioenja oentoek lalos djidjiks.
segera hal jang bersangkoetan de- menghilangkan kesoekaran? itoe.
Dalam itoe rapat jang memakai
ngan ketenteramsn cemoem sehingb. mohan kepada jang wadjib goe dasi hanjalah vice-Voorziiternja T.
gasitongkoslak2 djoedi itoe terbas roe Voiksscholen itoe sedikitnja di Roeslan. Setelah mendengar masmi dengan selekasZnja.
masoekkan
pegawsi
Regentschap alah dasi itoe, beliau latoe mendjaangpao
atau Gemeente atau badan jang se wab: Apa bila oelama' djidjik me
matjam itoe.
lihat orang Islam memakai dasi,

Djawa Timoer

c. menjetoedjoei

chap Kebosmen

KRAKSAAN

motie

Regent-

ddo. 3 Januari '39.

d. memadjoekan motie ini dengan
MOTIE

keterangan?nja kepada:

1. Seri Padoeka Toean Besar G
P.G.L. tjabang Kraksaan
Besloten Ledenvergadering tib. 2. P.T, Directeur O. & E, dan B.B.
P.G.I. Kraksaan pada 13 Aug. '39 3. Provinciale raden van Oost-Mia
“

caiklah saja minta berhenti sadja
dari kalangan N O., sebab saja lebih
berat dasi dari pada mendjadi anggauta NO.“
Kemoedian

hal

ini

oleh t. Consul, akan
soerang memoeaskan
teroetama

t. Roes lan,

diramaikan

tetapi agak
bagi hadirin

0 Ida

Inja

YO Dl

pertolongan

Sen Mela an Ra

penjerangan senang diperlakoekan

Kant

dapat

lepra: Segeralah minta

Tea

memperhatikan keadaan si | girinja moelai

2

naa
pn
AI

»

tt Dl TN,

ama

NON n AE Ma

TEE
3

Sea Aa

rapa

den dan West Java.
4. Volksraad.
5. Verbondsbestuur

baik dari perawatan ketabiban,

ANNAN
EN NAA

MA

.

volg: Kraksaan dihadiri oleh bebe-

1939

dan Daerah (Lokale ressorten) di
Perajaan Mi'radj Nabi Moehammad poelsu Djawa dan Madoera,stb: NI
Djika orang sedang sial.
IV
(Habis)
0
&
2
1936. no. "585.
saw di Tg. Binga
3:
Doea kaliroemahnja
b. penjerahan
kekosasaan
mekedjatoehan
pohon
Bagaimana akal kita oentoek men
Pada hari Ahad 10-9-39 jad. pe agangkat dan sebagainja dari pega
njioer.
jjaga agar penjakit itoe tidak ter- rajaan Mi'radj Nabi kita dan djoe wal Daerah kepada Pemerintah dae
kembang kemana2?
ga merajakan sekolah Djamijah te rah, stbl: N.I.1937. noll2.
“maka patoetiah
penjakit2
lain
Seorang pendoedoek didesa Sidoc. Oarcesan keoeangan stbl. NI
Tidak lain djalannja, melainkan lah berdiri 1 tahoen berternpat di
ig djoega toeroet bersarang diba| kita haroes mendjaga diri daripada roeangan Bilal
moekti bernama Dj. pada malam
Mahi di Tg. Binga, 1935. no: 169 dan 1#0.
dan sisakit itoe dimoesnakan lebih singgoen
d. goeroe goeroe jang bekerdja Selasa jbl. roemahnja telah kedja
badan dengan sisakit West-Billiton. Dihari itoe akan di
@oeloe, mitsalnja sakit malaria, sakit lepra. Hal ini tidak sekali-kali ber- saksikan moerid2 Djamijah
toehan pohan njioer, hingga roemah
di Volksscholen.
naik
po
| tjatjing dsb. dan sesoedahnja baroe arti bahwa sisakit haroes diasingkan dium selih berganta membatja Mi
bagian belakang mendjadi roesak.
kita bertindak kepada perawatan atau ditempatkan diroemah sakit
Pada permoelaan boelan jl. djoe
radj nabi Moechammad saw. dan Mengetahoei :
“lepra. Lain dari pada perawatan2 lepra, tetapi jang diwaksoedkan ia- bertjakap bahasa Arab, bernjanji
ga roemahnja orang ini soedah ke
a.
Kepindahan
goeroe2
sesoedah
ketabiban jang terseboet diatas, ps lah mendjalankan ichtiar2 jang tsb dengan gaja lagoe
jg modern dar penjerahan, membawa kesoegahan2 djatoehan pohon njioer, bagian roe
toet poela kita perhatikar nasehat- dibawah ini:
djoega diberi kesempatan kepada boekannja bagi Badan Daerah itoe mah jang moeka jang roesak. Be
nasehat jang berikoet ini:
pemoeka dan pengoeross sekolah sadja, tetapi djoega bagi goeroe loem sampai diperbaiki bagian jang
moeka, sekarang telah kedjatoehan
1. Berilah sisakit tempat jang me- Arab jang dapat oendangan berpi- gosroe sendiri.
poela. Djika orang sedang sial. Ka
njendiri, lebih baik djika diboeatkan 2data
.
b.
kepindahan
gosros
goeroe
sete
ega
mu
seboeah pondok jg terpentjil dalam
lah penjerahan, ada membawa biaja sihan! Oentoergnja ketjilakaan ma
Harga copra dil djadi merosot
pekarangan itos djosga. Apabila hal
jang lebih bagi goeroe2 dan Badan noesia tidak ada.
Semoea ini karena akibat besarnja
ini tidak moengkin dilakoekan, beri
din pembagian Coupon 4e kwar
Daerah itoe.
Ish dia seboeah bilik diroemah kita,
taal 1939 dioendoerkan.
c. bahwa hal angkatan pegawai angin, jang diseboet orang ,,angin
akantetapi bilik dan tempat tidoer
disebabkan oleh ketjiloja daerah Gending".

AS

ee

Oleh Dr. R. Boenjamin

IL. bertempat digedoeng sekolah Ver |

Mendengarkan pembitjaraan tenrap kepada jang berkewadjiban ti- tang :
a. penjeraban
pemeliharaan pedak tinggal diam hal jang koerang
diingin oleh publiek seosmoemnja. ngadjaran oleh Negeri kepada Bakanja sitoekang pscht

Pemanen

de

na

atoeran dari pihak atas atau sesos

dan | pendjagaan

Tanda-tanda
:

tjoekai telah dibajar tetapi tidak
diberikan kaartjis (kwitantiejnja.
Publiek ingin bertanja apa ini per-

Djoem'at 8 September

Konon

dan

pengadjaran

jolali) diterima
marang.

3e. Daerah
doesawarno

dengan

3 moem
doeng

dalam

Ki

tjabang

Hadisoenerto

sebagai

Soerabaja

17

Sept.

di

Ambarawa

windon

"39, telah dilangsoengkan rapat ang
gauta tahoenan PISI tjab. Soeraba

Openschaak
Pertjasi.

Perlombaan

ja, bertempat digedong PISI, Kramatgantoeng 81, dengan dikoendjoe
ngi oleh segenap anggautanja. Ra
pat dimoelai djam 9.
D:lam rapat aoggauta tahoenan

dan Hoa

djaraknja.
Yoe jang semoeanja dapat koendjoe
ngan jang memoeaskan sekali. ' RaDalam pada itoe fihak Polen me
pat
terseboet
adalah centoek me lihat keadaan demikian ini dengan
nentang
poestoesan Gsmeenteraad ketenangan, tidak goegoep.
jang merpegikan kepentingan pendoesdoek ikota, Rapat ta' mengambil
Djatoehnja meriam di Polen.
motie melainkan akan mengirimkan
Butler dalam Lagerhuis memberi
permintaan kepada pemerintah soe keterangan, bahwa
pendjatoehan2
paja membatalkan poetoesan Ga- bom Djerman didaerah Rolen dilameenteraad disertai beberapa riboe koekan ditempat2 jang diperkoeattanda tangan.
kan dengan militer dan tidak mem

itoe telah dirostoeskan: Soesoenan

A. Dachlan Ridhwan, Pe
Burhan,

kas Pertjasi 25 pCt.

Bendahara

Ternjata

perhatian

(Zetsel jang tertahan kemaren)

Kegadoehan

terramadari

di

MeSRG
1

MT

PNP

Tak

ANU PORN pe NAN ARTN2 “DN2

AA

TEN to

perkoeatkan,
meskipoen
banjak
djoega pendoedoek
pereman jang
mendjadi korban.
Dalam
pada itoe tidak ada rap
port opisil bahwa ada pemakaian
gas ratjoen.
Lain kabar mengatakan, bahwa
Chamberlain
pada tgl 7 Sept, ini
akan
memberikan keterangan ten
tang situasi internasionsl.

Eropah

Orang2 Djerman

Perang ekonomi itoe haroes dipandang sebagai sendjata penjerangan jang paling moedjarrab, jang
membantoe sendjata angkatan da
rat,

laoet dan

oedara.

Goena

asingkan

loemajan dan

ke Tanganyika.

INGAT 4
Hy at
CYCHEFRBRIEK GRAFIA MOLENULT DIT 89 SAT. €. &

Moetasi

Dept. v. V&W.
Moelai penghabisan Sept. 1939 di
kerdjakan ter beschikking di Pro-

vincie
Djawa
Barat,
opzichter
's Lands Waterstaat Raden Mas Soetarja, sekarang ditempatkan pada ' —
Dept. van V. & W.

Dienst der Volksgezondheid
Moelai penghabisan boelan Augustus 1939 dikerdjakan ter beschikking
pada
Regenischap
Poerbolirggo,
Ssifoel Anwar, Gouv. Indi ch arts
pada dienst Volksgezondheid, seka
rang ditempatkan pada Gouv. CBZ
di kota ini. Ia moelai mendjabat
pekerdjaan tsb. ig 30 Augustus "39.
Dep.

Makloemst Rolen soal hasil
pertempoeran

ini de

partement telah bekerdja 2 tahoen
lamanja
dan
pegawai goena itoe
disoesoen dari pegawai bestuur dan
kalangar2
shli dikota, dan lain2
kalangan.

di Afrika

diasingkan
Londen, 6 Sept. (Reuterj.
Didengar kabar, bahwa segala
orang Djerman di Rhodesia di

Perang ekonomi ialah
sendjata serangan.

A. Dimjati, Pembantoe2 terdiri dari: semalam hadiah2 diberikan oleh
Fathmah
Abdulwahab dan Iljas pengoeroes Pertjasi Semarang kepa

HAK

djaoeh

babi boeta ditempat2 jang tidak di

Ambarawa.

Moelai tanggal 26 Aug. sampai
tanggal
2 Sept. Pertjasi tjabang
Semarang telah mengadakan pertandingan tjatoer oentoek oemoem
jang pendapatannja diberikan kepada
congres J.LB.
75pCt. dan

pengoeroes tjabang terdiri dari tt.:
Ossman

W.M.L

lainnja tempat pembelaan makin

jaitoe di ge-

menetapkan Ki Sinsebagai
Iastructeur

»Antara” mengabarkan, bahwa pa sama dengan
da hari Mirggoe tanggal 34 Sept. |

nocelis

tempat

GRI., Sobo Kartti

daerah Sa-

jang mengoeroes orgsnisatie.
de. Gsbouwfonds akan mengadakan co»ferentie nsnti pada tangga.

Rapat anggauta tahoenan PISI

Ketoea

ditiga

Pengadjaran dan pendidikan, sedang

SOERABAJA.

p

NAN

dikan

mean GP

nh

aa CN

Secretarisnja

tian sedang, jang mengadjar toean
Soejoed. S:landjostnja akan dilang
soengkan tiap? hari Selasa petang.

Pa

Te NN

chabarnja

meletakkan djabatannja, entah apa atjara jaitoe:
.
sebabrja.
le Hal pengadjaran perboelatan
Djam 12 rapat ditoetoep.
oleh Ni Soemarmi,
Hsl masalah dasi itoe, jang soe
26 Taman Inderia dalam practijk
dah lama haroes dibatjakan talgin, oleh Ni Nataliah,
harap mendjadi perhatiannja
H.B.
3e Pengadjaran riwajat oleh Ki
Nahdhatoel Oslama'.
Sindoesawarno.
MH
Segala pembitjaraan dikoepas oleh
KEDIRI
para goeroe dan dilaraskan dengan
pekerdjaan sehari-hari dan aliran
Cursus bahasa Djiwa.
keboedajaan bangsa.
Bahagian jang mengenai ceroesan
Atas andjosran Piroekoenan Gos Daerah dibitjsrakan dan diambil se
roe Kediri, sosdah dimoelainja cur mentara postoesan sebagai berikoet.
sus bahasa Djawa pada hari Selasa
ta Conferentie j.a.d. diadakan di
ddo. 5/9-39 digedoeng BPK Ta- Pati.
man S swa Dondangan Kediri. Perha2e Candidaat tjsb. Ngampel (Ro

Warschau,

6 Sept.

(Havaa).

Mskloemat 6 poetjoek dari generale
staf Polen
berboenji: hari ini baajak dilakoekan 'serangan2 oedara

di

Warschsu

dan barisan

barisan

v.

0. & E.

Diserahi oentosk sementara men
djadi goeroe H, I S,t, R, Iskandar
sekarang goeroe pada pergoercean
jang dapat subsidie di Tegal.
Dipindah dari H. I, 5,
Salatiga
ke H, I, S, Wonogiri A.R, Soeharto
Admosoeharto,

pembelaan Polen.
Pada
tanggal 6 boelar 'ini jang
Diserahi otntoek sementara men
ditembak djatoeh ada 15-boeah me
sin terbang, dan 5 Sept. 20 boeah djabat gosroe 23 Gouv.
HLS. di
kepoenjaan Djerman.
Dalam pada Djember t. Boentoro alias Hadisisitoe pada kedosa2 hari itoe djoem- wojo, sekarang goeroce bijz. ond. di
lah pesawat Polen jang Gjatoeh sda Koetoardjo.
Diserahi oentozk sementara men
6 boeah.
djadi
goeroe H.I.S. di Bandjarnega
Poen perdjoeangan di Lodz, Pietr
kow
dan djoega di Tomaszow dan ra t. R. Soedarlan, part di Tjeper
daerah2
Mazowieki,
serta sebelah (Klaten).
barat Tarnow dilakoekan dengan
Inlandsch Onderwijs.
hebat.
Sementara itoe fihak moe.
soeh
sepandjang
barisan TorunDipindah dari le vervolgschool di
Siere-Plongklinie tidak berhasil cer
Medan ke vervolgschool di Bindjai
toek madjoe.
Medan perang Gdynia masih me t. Adjib.
Dipindah dari 2e vervolgschool
ngalami perdjoeangan antara pasoe
di
Bindjai ke varvolgschool dengan
kan Polen dan Djerman dari daerah
bahasa Belanda di Medan t. Abdoel
Dantzig.
lah Raini.
Dipindah dari vervolgschool de
Wakil militer Itali aksn ke Berlin ?
ngan bahasa Belanda di Meulaboh
Stockhoim, 6Sept. Trans
ke vervolgschool di jKoetaradja t.
ocean). ,N YA Daglights meMoehammad Noerdin.
ngabarkan dari Berlin, bahwa
wakil Itali bagian militer akan
tiba di Berlin. Disitoe akan me
dengan ada jang tidak mengeloear
ngadakan kontak dengan wakil
kan goearanja, telah menerima bsik
militer Roeslan goena mengena
rentjana hoeckoem jang memberikan perdjandjian jang seroepa
kan kekoeasaan jang choesoes ke
dengan perdjandjian Djermanpada radja Leopold jang mengensi
Roeslan.
pembelaan negeri.
Soal demikian pcen telah didapat
Senaat Belgi memberi kekoeasasn djoega
ketika kekocasaan diminta|
kepada Radja.
kan goena daerah Congo, jang di
Brussel, 6 Sept. (Havas). Se- terima dengan soeara 152 lawan
3
naat dengan soeara 141 lawan 15 dan doea socara jang tidak
dike
loearkan.
9

Pertahanan Polen masih hebat
meskipoen corridor tertoetoep
Siradj.
Londen, 6 Sept (Rseuterj. Kores
da mereka jang menang jaitoe :3
Pengoeroes bagian penjiaran:
Toean Parsono al Moch. Soedir- pondan sk. ,,Times“ bagian militer
Ketoea A. Kahmas Oesdi, Penoe jonono. 1, satos piala (beker besar). menoszlis dengan kesimpoelan
dari
lis M. Nachrawi Rais, Bendahari
Toean
Mangkoesoeparto
no. 2, makloemat2 Djerman dan Polen, bah
Kastamos Pembantoe:
Asmanijah satoe piala ketjil.
wa Corridor Polen telah tertoetoep
dan Sjoebbanijah.
Toean Abdulrachman no. 3, korek poetoes.
Pengoeroes Taman Poestaka:
Kemoedian ditambah lagi, bahwa
dan tempat rokok.
Ketoea Jasin Abdullah, Penoelis
Toean Liem Hok Ie no. 4, korek hal ini boekan berarti, bahwa sera
Mardjen, Bendahara Oesman, Pem- dan tempat rokok.
ngan dari pihak oetara dari Polen
bantoe2 PRoerbo dan Abdullah Fagib.
soedah tak moengkin.
Pengoeroes Sport:
Poen djoega boekan berarti, bah
Pemboekaan inspectie O.L. My
Ketosa Ramelan Tegoeh, Renoelis
wa
perdjosangan dari sebelah tiDjawa
Abos Hasan, Bendahari Mardjoeki
mcer soengai
Weichsel soedah di
Rahmat.
Pada permoelaan boelan Septem- berhentikan.
Djam 10 rapat ditoetoep dengan ber O.L. My Djawa di Mataram jg
selamat.
Pasoekan Polen dikepoeng
baroe sadja
berdiri telah dapat
— @ ——
mentjoba menobros
memboeka Inspectie di Semarang
keloear
jang
dipimpin
oleh
toean
HadisoeSEMARANG.
Makloemat Djerman menerangkan
narto-Redjosari II no 10.
Conferentie Taman Siswa
Lebih djaoeh dapat diwartskan tentang pertjobaan pasoekan Polen
kalau oesaha terseboet akan diper dengan goegoep oentoek menobros
Pem. kita mengabarkan:
loeas dengan studiebeurs dan pen dari kepoengan pasoekan Djerman,
Pada tg. 30 dan 31 Augustus Per sioenfonda.
didaerah Corridor. Selandjoetnja
goeroean Taman Siswa Daerah Sekoresponden mewartakan: tindjauan
marang telah mengadakan conferen
dalam
peta 'menoendjoekkan dike
Sapak raga
tie bertempat di tjabang Semarang
moedian, bahwa didaerah itoe tidak
dan dikoendjoengi oleh tjabang2
didapat hasil lain. Corridor
Pada hari Minggoe sore dilapang akan
Ambarawa, Bogor, Djoeana, Pati.
itoe
begitoe
sempitnja, hingga tem
Karimata Semarang telah diadakan
Salatiga dan
Semarang
sedan £|daerah
competitis diantara Sema bakan dari meriam jang berat de
candidaat tjabang
ngan moedah dari satoe fihak ke
Kajen
datang
djoega. Conferentie terseboet dapat rang dengan Kiatten. Sebeloem me lain fihak.
ngaso Semarang
kelihatan
lebih
koendjoengan jang memoeaskan se
jang terkoska tidak
koeat hingga stand ada 2—0 boeat : Lapangan?
kali dari para goeroe sedaerah be- kemenangan Semarang, akan tetapi memberikan tempat? pembelaan se
gitoe pocla badan2 penjokong dan
alam
dan tidak banjak
sesoedah mengaso Klatten tampak pandjang
penasehat.
lebih giat sedang Semarang koerang memberikan lindoengan.
Menoeroet pernjataan jang meng
IEEE
ME
AN MAA
Rapat pertama dipimpin oleh ke bersemangat sehingga achirnja te hantjoerkandengan kekedjaman dan PER
toea Daerah
Ki Hirlan-Ambarawa tamoe dapat membawa kemenangan tegas boskan serdadoe artillerie, me
TINGGAL
SEDIKIT
dan so'al padjak oepah jang akan bagoes jaitoe 3—2. Pertandingan se
jainkan kapal2 terbangnja Djerman.
kedar
ramai
dan
penonton
banjak
dikenakan kepada para pamong Ta
man Siswa
dibitjarakan.
Semoca sejang masih sering terdjadi pelang
Corridor lekas diberikan kepada
goeroe diberi kesempatan
seloeas garan2, sebagai tanda permainan
'Djerman
loeasnja oentoek mengoepas so'al kotor dan back PSIS. terpaksa di
Menoeroet
pimpinan Iasjkar bo
(Dalam bahasa Indonesia)
terseboet
sehingga
pambitjaraan keloearkan oleh wasit dan seorang
leh
dikatakar,
bahwa
di
Corridor
memakan waktoe 5 djam lamanja PSK. terpaksa meninggalkan gelang
PENCELISNJA : Mr. Notosoesanto, Griffier pada ,,Mahbegitoe soosahnja, hingga oentosk
sedang anggauta2 badan penaseha- gang karena hidoengnja berdarah.
kamah Islam Tinggi"
mempertahankan lama lagi roepa
PENERBITNJA : M.Tabrani, Tolbrugweg ,8 Mr.C.-Tel.610 Mc,
tan memberikan nasehatnja.
nja tak moengkin, dan boleh djos
Rapat coemoem oentoek per
Pada oemoemnja para gosros me
HARGANJA:
50 sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim.
ga akan dilepaskan sadja kepada
tahanan
tram.
njetoedjoei sikap Madjelis Loehoer
Djerman.
Boeat abonne ,,Pemandangan« jang tidak ada toenggakannja:
dengan pesanan soepaja dalam Ra
Berhoeboeng
dengan
poetoesan
30
sen seboeah, terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes
pat besar di Mataram akan diten Gemeenteraad
jang
baroe langDjerman makin menjoelitkan
diadreskan pada toean Anwar Tjokroaminoto: p/a ,,Pemantoskan seboelat-boelatnja.
soeng
disini jaitoe akan menghaPolen
dangan“, Senen 107 Batavia-Centrum, telefoon 1440 Wil.
Rapat kedoea pada hari Kemis poeskan tram kota, maks hal tadi
Mas'alah
Djerman
ini
makin
me
berdjalsn 5 djam dan dipimpin clsh oentoek rakjat djelata memang saDjangan menvenggoe lama-lama oentoek membelinja, soepaja
njoelitkan, tetapi makin soekarKi Sindoesawarno.
tidak kehabisan!
agat
moeroegikan,
maka pada ma
nja itoe ialah karena makin lama
Pembitjaraan adalah zo'al pendi- lam Senen telah diadakan rapat oe
perhoceboengan antara satoe dan
Pe
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»Atoeran Pengadilan Agama Islam
ditanah Djawa dan Madoera”"

Tjidjerah, Nong sering bertanja ke
pida
bibi
tentang kissah hidoep

oiti

K-penasaran

lah “bibi dapat

Neng itoe beloem

memenoehinja.

Neng... apakan Nang masih ma-
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Oleh : Nanis

nBi,...

ada

Budarma

apa?“ sahoetnja, Ia

loe ja menghampiri

minoem?”

si sakit. ,,maoe

nTidak,” djswab Bi Sarinah, meng
Bojangkan kepslanja.

»Ata apa ?MO egitatogt.
disini, disebelah bi-

Nji Mintarsih menoeroet, is berkisar sedikit.
»Tidoerlah bi...” katanja.

»Neng,...

bi

siapa tahoe, adjal bi-

datang malam ini djoega...«
»Kemoedian bi...?”

»Doeloe

TE Ri RE NOPOL
SI
2 TN DEKAN
DAPAT ET
ENI

waktce

Kesan
GTA

kita

Ka Ui

CNN ES

masih di

:

KBR

03 mengetahosi tentang kissah h:
doep bibi jang renoeh dengan doe
ri-dseri itoe... Ps
»Saia m1oe mendengarkannjsa
a
hoet Nji Miotarsih,...
,,tetapi...
biarlah lain kali sadja bibi tjerit:
rakan kepada saja,... bibi sskarang

»Neng

...«

kata

Bi

Sarinah, ,,a

gaknja sekarang soedah datang saatnja oentoek mentjeriterakan sesoe
atoe hal jg perloe Neng ketahoei...
dan oentoek kedosa kali bibi terpaksa haroes melanggar soempah.
Bibi langgarsoempah itoe... karena
hal2 jg memaksa Tetapi... biarlah

bibi tanggoeng dosa dan hoekoeman
iang disebabkan oleh pelanggaran

tjobalah Neng dengarkan penoetoe
ran bibi dengan hati dan pikiran
jang tenang.
Terlebih dahoeloe, perloe Neng ke
tahoei, bahwa nama bibi jang sedja

ti ialah ...Siti Djoswariah. Sedjak

oemoer 7 tahoen bibi soedah .tidak
beriboe dan berbapa. Kemoedian..,
bibi dirawat dan dibesarkan oleh pa

man bibi. Roemah

bibi jang asalia

lah di Tjibeureum, sebelah barat da
«Neng jg kostjintai dan koekasihi ri Tiidjerah.
harces mengaso...“
dengan sepenosh badan dan djiw3,
Dalam oesia 15 tahoen,,.,
,Neng,...
apakah
Neng
tidak dapat tertolong dari sesoeatoe mala
Disitoelah bibi haroes mengoebah
aka» menjesal djika adjal bibi sam petaka jg akan menimpa diri Neng penghidoepan. Ringkasnja tjerita.
pai sebeloem Neng mendengarkan ... Sampai disini ia memberhenti- Paman bibi itoe berhoetang wang
kan doeloe tjeriteranja sambil me kepada
kisseh bibi...?“
seorang rentenier di Bannentang
moeka Nji Mintarsih.
,Saja sangat ingin mendengarkan
doeng, sekian ratoes roepiah. Wang
nja,.,. tetapi.., kesehatan bibi le
Permoelaan dari penoetoeran bi itos tidak dapat
dikembalikannja
bih penting dari pada mendengar- Sarinah itde soedah tjoskoep oen menoeroet perdjandjian. Neng tahoe
kan kissah itos...“
toek menarik perhatiannja Nji Min bagaixrana akibatnja....?
»Neng,...
biarlah bibi tjeritera tarsih.
»Ja, saja tahoe,“ djawab Nji Min
ken dengan ringkas sadja, sebab...
»Bi...“ katanja, ,soempah apa tarsih, ,,bibi didjadikan alat sebakissah bibi itoe psrloe Neng keta- kah jg bibi maksoedkan. dan... .Igai pembajar hostang itoe.
hosi...
apakah poela malapetaka jg akan
»Betoel sekali Neng, ... bibi d:
Nji Mintarsih termenoeng seben- menimpa diri saja itos ...?“
djadikan pembajar hoetang. Kemoetar. Kemoedian ia mendjawah, ,,Ba
»Baiklah.... nanti akan bibi tje- dian... bibi dikawinkan kepada renik bi,... saja dengarkan....“
goempah

itoe...

asal sadja

Neng,

riterakan dengan djelas. Sekarang...

AE SR

UN

tenier. .."

»Dengan

paksa ...?“ tanja Nji

Mintarsih,
»Tentoe sadja dengan paksa Neng,
|... tetapi... apa daja bibi ketika
itos...? Dan achirnja,... bibi mes
noeroet djoega atas boedjoekan pa-

man.

Beberapa boelan kemosdian...
Bibi hamil... tetapi, ...och, nanti
doeloe, beloem bibi katakan, bahwa
. Gidjadikan bini jg keempat oleh
si lintah darat itoe. Sekali dalam ga

toe minggoe ia datang keroemah pa

man di Tjibeureum... «
»Djadi zrtinja bibi tidak dibawa
ke Bandoeng ?«

»Tidak ...«
“Tidak poela disewakan roemah

di Tjibeureum 7“...

«

»Tidak Neng, ... bibi disoeroehnja

sadja menoempang pada paman. Dan
i2...#8eminggoe satoe kali atau 2
kali datang menengok bibi keroemah

paman...

(Akan disamboeng),

