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Perantjis-Djerman jang hebat

Paris, 13 Sept (Havas)|. Makloemat pagi dari generale staf menerangkan ,artillsrie moesoeh pada laroet malam melepaskan tembakan
tembakan
jang dahsjat. Kemaren kedocaipehakrja mengadakan per
tsmpoeran oedara jang hebat sekali.

rang ini menjebabkan 2 kemadjoean
jang bersama dari tentara Perantjis di Saarbruecken.
Didoedoekinja Warndtbosch adalah terdjadi pada hari pertama ke
tika didjalankan perang. Lebih lan
djoet pendosdoekan daerah berhoekit-boekit dipantai
kiri dari Blies
antara Saargemuend dan Thornbach,
jang letaknja 20 km dari medan pe
perangan,
menjabahkan kepoeasan
jang tas terhingga.
Didistrik Sierck perlawanan Djer
man dihentikan dan tentara Perantjis kemaren disini mendapat kema
djoean sedikit. Hasil jang bagoes
teroetama ditjapai dipantai Kinidari
Blies. Sekalipoen dilakoekan perlawanan jang hebat sekali dari pehak
moesoeh. Diantaranja post post pe
njelidikan kini soedah terampas. Ar
tillerie Djerman dengan besar besar
sen melakoekan perlawanan jg hebat
sekali. Dan kekoeasaan cejara jang
paling aktip Beberapa pertempoeran
oedara terdjadi diatas linie-linie”.

ssiol
“M. Soetardjoj|kan atoeran jang keliros dan meFraksi Nestori
Pendoedoek Djerman disoeroeh menjingkir dari
benih tidak adi! bagi
dari Fraksi PPBB. dan
Mr. Ya- ngandoeng
lembah Saar
min dari Golongan Nasionalis Ia- golongan kita.
Paris,13 Sept. (United-Press|Dikabarkan, gerakan tentara Peran
Keliroe karena maksoed jang
| “Bonesia. Ketiga-tiganja memadjoe25 “kan sosara jang djinak tetapi tjoe- haroes ditjapai dengan ,,algemsene tjis dilembah Saar Perdjalan teroes, sekalipoen penembakan
penembakoep oentosk meloekiskan perasaan machtigingsordonnantie" itoe. ialah kan dari pehak moesoeh bertambah tambshnja. Sedang kekoeasaan oe
dara Djerman makis? poela beraktip. Menoeroet kabar tisp tiap kota di
rata rata orang
Indonesia jaitoe Indonesia jang koeat, weerbaar
perasaan tidak senang dan tidak dalam segala galanja. Bagaimana In lembah Saar kini soedah dibawah daerah penembakan Perantjis. Dan
pocas. Tocan M.Soetardjo
meng- donesia bisa weerbaar, djika rakjat oembesar pembesar Djerrman memerentahkan scepaja pendoedoek barg
gambarkan perasaan tidak senang Indonesia tidak diperkenankan men- sanja meninggalkam lembah Saar,
Serangan jang Bessr sekali terhadap linie Siegfried sedikit hari
dan tidak poeas tadi seperti bari- Gjadi militie dan hanja diwadjibkan
menjediakan diri oentoek pekerdja- lagi akan dilakoekan.
»Wij hebben ,,militairen« dienst- an pada negeri, openbare gemeauMinisterie pelajaran segera akan
“ plicht gevraagd en krijzan ,,burger schappen, zelfbesturen atau bedrij.
dibentoek
Bentoekan kabinet baroe di Peranijis
lijken“- dienstplicht. Wij
hebben van setjara.... burger biasa sadja,
Londen, 13 September (Reuter)
Paris, 13 Sept. (Havas).
meerdere staa' kurcige ,,rechten" Tjara persiapan atau poarsojiaan
Dalam Lagerhuis, Chamberlain mePermossjawsratan jang dioesahakan Daladier oentoek bentoekan
itoe bertentangan besar kabinet baros, pada 12 Saptember ditoonda Karena ketika itoe dila- nerangkan, bahwa sedikit hari lagi
gevraagd en krijzen meerderestaat- demikian
kundige ,,plichten“. E4 wij mosten Gengan tjorak techniek perang se- koekan permoesjawsratan sidang perang tertinggi.
akan dibentoek miaisterie pelajaran.
kararg.
dit siles maar aanvaarden '“
Dan hari ini oegaha itoe soedah dimoelai lagi. Kabar2 tersiar, bah
Dalam bahasa kita:
Marine Perantjis dengan sekoeat
wa bentoekan baros'itoe akan selekes moengkin
selesai. Barangkali
Menosroet model perang sekarang, malam ini djoega. Kalangan jang koeasa menegaskan, bahwa
»Ki:a meminta kewadjiban setia
moengkin hendak basmi kapal
hanja
ra militer tetapi menerima ke- (jang diadoe ksoelstannja boekan sedikit sekali akan diadakan percebahan.
selam Djerman
wadjiban sebegai orarg preman jeger lawan leger, tetapi rakjat laParig, 13 Sept, (Reuter)
rakjat. Dari itoe ossaha pssadja. “Kita meminta hsk politik wan
Makloemat malam menerangkan:
“ Peranijis-Inggeris bersatoe pendirian
jang lebih banjak tetapi menerima marertah hsross ditosdjoakan pada
Tentara kita mercebah kedoedoekan
dalam politik strategie
kewadjiban
politik jang lebih ...tiap tiap pendosedoek jang berkedoedoekannja jang pada hari be
“ banjak. Dan kesemocanja itoe ha- oemoer antara 16—60 tahoen haross
lakangan dirampas. Kekoeasaan ma
(Reuter) Dalam Lagerhuis Stanhope
13 September
Londen,
roes kita terima sadja !«
pandai
mendjadi serdadoe,
baik
rine kita mengadakan saksi jang
Toean Yamin berkata begini:
pada pasoekan darat, maocepoen memberi keterangan, bahwa Chamberlain dari sidang perang tertinggi
koeat moengkin oentoek membasmi
»Het
Indonesische
voik
wordt pada pasoekan Iaost dan oejara. itoe soedah poelang dengan bertambah keras kejakinan dan semangat.
kapal-kapal selam Djerman. Berhoe
derhaiv» volledig in de mobilisatie Kewadjiban demikian hanja dikena- Hal ini kareas dalam semosa pembitjaraan tentang politik dan stra- boeng dengan djeleknja oedara, ma
opgenomen.
Afgescheiden
ru van kan
pada orang Belanda,
jang tegie antara Inggeris dan Perantjis didapat persetoedjoean.
.Ika kesktipan di oedara bertambah
de mosilijkheid den lecftijd der In- djoemiahnja tjoema sedikit, sedarg
koerang.
Gonesifrs te bepalen door ontbreken bangsa Indoresia jang bermillioemoendoer
dari
Kabiact psrang jang baroe soedah
.van een kurgerlijken stand, ia ds hnen itoe diketjocalikan.
dibent oek
:
an
voor ozs
wel meer dan
Oesahs demikian sama sadja deParis,
13
September
(Havas).
aa
2
can
ngan tjara persiapan sabosah expe
Kabinet perang jang baroe kini s0e
Hst
Indonesische
volk, dat in ditie biasa misalaja bosai mengadadah dibentoek.
Lijst opisil adalah
normale tijden tevreden moet zijn kan penjelidikan didaerah jang ma
tara barat dari lapang soedah sda sebagai berikoet:
3000 pesawat akan menghantjoer
ae
met de schamele kruimels, die bij sih hcetan beloekar. Jang mendjadi
dibawah penembakan kita, Waktoe
pelaboshan2 Inggeris, sebigai
Premier,
-Defensi
Nasional,
oeroe
toeval afvallen van den rijk voor- pemimpin
orang Belanda iengkap
tidak akan lama Isgi, bahwa pehak san losar negeri dipegang oleh Dabalas d:ndam
zienen disch waaraan de niet Indo- dengan pembantoa?nja
(djsaga oakan
mengangkat
kaki
Kopenhagen,
13 Sept, (Reu- 'Djerman
2 onder
nesers in dit land aanzitten, het rang Belanda). Dan mereka disiap- terj: Koresponden di Berlin dari dari oetara Saarbruecken dimana ladier dengan dibantoe oleh
sekretaris
:
sekretaris
blokkade
Hyzeifde volk, waarvan men vartegen- kan dengan sandjat: modern jarg »Berlingske Tidende“ menerangkan, mereka
membikin
sedia kedoedoe polite Ducos dan sekretaris oeroesan
woordigers bij uitzondering toelaat kompleet, paling sedikitnja revolver bahwa sebagai djawaban terhadap kannja.
loear negeri Champeti Erderribes.
in cen ef andere gelijkwaardige dan senapan. Selaxg jang membawa kepoengan Inggeris, Djerman akan
George Bonnet mengganti Marbetrekking, zulks op grond van het barang-barang (kosli) ssmosa orang mengirim 3000 pesawat cedaranja
Pertempoeran oedara bzraktip
Chandesu sebagai minister Justitie.
afgezaagde vage geschiktheidscrite- Indonesia jang bersendjata tongkat oentoek melakoekan bombardement
diatas linie-linie
Yvondelbes mengganti Joan Zay
rium, is nu plotseling uiterst geschikt sadja. Kalau timboel apa-apa si Be terhadap pelaboehan2 Inggeris. KoParis, 13 Sept. (Havas).
sebagai
minister pergoeroean.
bevonden om alle diensten ter ver- landa bisa membela diri, ssdang si responden itos menerangkan, bah
Mekloemat setengah opisil meneLLihat samboengan dipagina 3|
dediging van het land te verrichten. Indonesia tidak berdaja apa-apa. Ini wa penghantjceran pelahoshan pe rangkan: ,serangan militer jg seka
Blijkbaar kan men alleen in tijien kah jang dimaksoedkan oleh peme- laboehan Inggeris itoe di Berlin di
van gevaar zijo vrienden herkennen rentah dengan ,,mobilisaties disini anggapnja sebagai
balas dendam.
en hun geschiktheid op da juiste oertosk
menghadapi
kegantingan
waarde schatten. Wij Indonesitrs sekarang
ini?
Kita rasa boekan.
Djika negeri2 netral tidak de
zija in normale tijden ook menschen Karena jang dihadapi boekan expe
ngan lekas
mengadjoekan pro
als alle andere en in tijden van ditie ketiil-ketjilan tetapi organisasi
ditambah
poela
olehnja,
bahwa
test terhadap kepoengan, Ing
Persidangan Kongres jang loearspanning alis deze voelen wij ons besar
menoedjoe
Indonesia
jang
moengkin
pembitjarasn
akan
diper
geris, dan poela pemerintah Ing
:
biasa
inderdaad des te meer mensch en weerbaar dalam segala-galanja,dja
geris tidak dengan segera 'noe
Washington,
12 Sept. (Ha- pandjangkan, selama Senaat masih
wilien wij ten allun tijde als zoo- di djoega dalam artian militer.
tetap
memoesjawaratkan
tentang
la menggoegoerkan niatnja, ma
vas):
Tidakadil, karena kewadjiban
danig behandeld worden”.
peroebahan
itoe.
ka tidak. dapat ditjegah lagi
President
Roosevali telah mene
Maksoed oeraian t. Yamin pen- jing dipikoelkan pada bahoe rakjat|
Didalam kalangan kalangan peme
tentoe akan timboel perang jang
rangkan
didepan
wakil2 Pers, bah
Indonesia tidak sesoeai dengan hakting-ringkas ialah....
sangat mendahsjatkan,
wa dengan
segera akan disiarkan rintah orang masih tetap bersikap
»Rakjat Indonesia diikostkan da- nja. Dari itoe seharoesnja didahoe
ragoe ragoe terhadap hasil jg peng
Di Djerman kini ada oetjapan ba sosatos keterangan jang berkenaan
lam mobilisasi. Terlepas dari kesoe- loei dengan perbaikan kedoodoekan
dengan
akan adanja persidangan habisan dari pada penghapoesan jg
litan pasal psnetapan oemoer, dise- politik dsri Indonesia dan setelah roe ,,mertega boeat mertegsa, gadjih
loear-biaza, dalam mana telah -dioesosikan itoe tentang pela
itoe kongres
membitjarakan boeat gadjih“. Korespondent
babkan boeat kita tidak ada atoe- itoe barce orang
rangan pengiriman sendjata kepada
menambah
keterangannja, kahwa akan dibitjarakan tentang peroeba negeri negeri jang sedang berperang
ran burgelijken stand, maka atoe- pasal kewadjiban ini dan itos.
benarlah
dengan adanja han hoskoem kenetralan.
Kita tjoekoep mengarti, maos ti- memang
ran demikian itoe lebih dari meloetoe“.
2
Selandjoetnja president tersehoet
kepoengan
itoe
kejoedoekan
Djer
kai perasaan.
Makloem dalam ke dak mace, Setoedjoe tidak setoedjoe,
Selandjoetnja
orang
berpsndapa
tidak maoe menerangkan, apakah
pemerentsh
akan diterima man mendjadi bosroek. Tetapi dite
adaan biasa rakjat
Indonesia di- oesoel
artinja ,,dengan segera" ito seba tan, bahwa so'al peroebahan ini ma
rangkan,
bahwa
Djerman
akan
mem
anggap tidak tjakap boeat ini dan baik oleh Volksraad. Tetapi soenggaimana disetjapkan didalam kete sih tetap akan dibitjarakan didalam
itoe, sedang sekarang lantas diang- goehpoen demikiar, kita tetap ber- beri balasannja dengan djalan ka rangannja tadi.
Congres dan djoega didalam Roemah
gap tjakap boeat melakoekan se- kewadjiban berdiri dibsiakang pe- pal kapal U. (kapal selam).
Anggota2 dari Kongres dan Roe Perwakilan, djika didalam Senaat
dalam oesahanja boeat
moea pekerdjaan
oentoek pembe- merentah
mah
Perwakilan moslai berkembali itoe dipersstoedjoei oleh soeara ter
Sedikit hari lagi Djerman terpaksa
laan negeri. Roepa-roepanja orang menjelamatkan Indonesia.
ke Washington. menilik akan adanja banjak.
mengangkat
(kaki
dari
oetara
mengenali siapa kawannja hanja | Dan oleh karena kita berdiri di
persidangan
Kongres
jang loear- Saarbruecken
djika dalam bahaja dan sanggoep belakang pemerentah, maka kita be
Roosevelt mengoendang pemimpin
biasa itoe.
Rarig,
13
Sapt.
(Havas|.
Charmengoekoer ketjakapannja S-bagai- rani berkata teroes-terang bahwa
Senator2
Borah,
Nye, Van pemimpia demokrasi dan repoebliek
les
Marice
dalam
,,Petit
Parisien“
mana mestinja. Dalam keadaan bia- tindakan pemerentah jang tersimpan
den Berg dan Thomas soedah
sa kita rakjat Indonesia djoega dalam ,,algemeene machtigingsor- telah menoelis tentang serangan2 melakoekan ocesahanja oentoek men
Washington, 13 Sept (Reuter)
militer
di
medan
peperangan
barat
-manoesia dan dalam zaman genting donnantie“ teristimewa jang barta
Roosevelt akan melangsoengkan”
tjegah akan adanja peroebahan da
sebagai
berikoet:
,,gerakan
tentara
seperti sekarang ini lebih lebih me- ian dengan burgelijke dienstplicht
lam hoekoem kenetralan tersehoet. sidang: spesial dari Kongres pada
Saarbrusc
menoedjoe
jang
Rerantjis
rasa masnoesia, dari itoe kita ingin bagi rakjat Irdones.a keliroe dan ti
Senator Nye soedah poela mem- 21 September djam 12. Maksoednja
manoesia dak adil. Bersama t. Soestardjo cs. ken kini makin terang. Dan merce
sebagai
diperlakoekan
djandji, bahwa
beri
pendjelasan tentang alasan2, akan memenoehi
se
berbahaja
kita djelaskan keinginan kita seperti pakan antjaman jang
djoega.”
setelah
perang
timboel
akan diamapakah
sebabnja
ia
tidak
setoedjoe
sangat
jang
indoestri
kota
bosat
kali
Tocan
Soekardjo Wirjopranoto bsrikoet :
:
bil
tindakan
tindakan
jang
berhoe
sekali
terhadap
tiap-tiap
tindakan
menjadjikan formule
fsebbetanj
Jang kita minta boekan burge- penting. Disini kebidoepan sehari2 osntoek melakoekan peroebahan da boeng dengan pentjabsetan IaraMakloe
gewetensconflicten
oen lijken dienstplicht tetapi militairen soedah tidak nampak lagi.
mengakoesi, adanja lam hoekoem keneutralan jang ada ngan pengiriman alat perang dan
Djerman
mat
toek menerangkan betap3 keberatan dienstplicht.
poela hoekoem kenetraian. Rooselapang ter pada sa'at ini.
terhadap
kita
artillerie
beliau terhadap oesoel pemerintah.
Bervarengan
dengan itoe, kita
velt
telah mengirim kawat kepada
Lebih
djaoeh
Senator
ini
menePerselisihan faham, baik berdasar minta soepaja kedoedoekan politik bang Saarbruecken.
pemimpin2
demokrasi dan republiek
rangkan
poela
didepan
wakil
Havas,
me
tidak
ini
pertama
Pengakoean
agama macepoen berdasar politik. dari Indonesia diperbaiki.
bahwa
ia
berpendapatan,
bahwa oentoek mengoendjoengi Roosevelt
seloeroehnja.
kebenaran
nandakan
Kita pcedjikan tjaranja ketiga
Baroe Indonesia akan weerbaar,
24 djam seloeroeh socara tentang penghapoesan dari pada 20 Septembar goena mengada
Sebab sedjak
tocan itoe berpidato jaitoe.... beza- sanggoep mempertahankan diri!
dasrah itos soedah mendapat sera pelarangan pengiriman sendjata ke kan konperensi jang tidak formeel.
digd, djinak tetapi...... kena. Dan
—Aj—
ngan dari kita. Dan kota bagian pada negeri2 jang sedang berperang
M.T.
sambostan kita dengan sendirinja
itos
akan
dihapoeskan,
goena
kepen
moeka dari Saarbruecken ialah Sama pasa
akan bersifat demikian djoega. Daketjil sebelah os tingaa President Roossvelt, tetapi
kota
intarnual,

Djerman

hendak

“. Saarbruecken ?

Neutraliteitswet Amerika

mendjoeal
Gabp! dengan keadisn internafional sekarang
»Antaras

sopan

EMENDJAK
petjahnja perang
antara Dierman melawan Polen,
ja'ai sedjak tanggal 1 September
hingga kemarin, baharoe sekalilah
terdengar berita tentang ....kemaenangan

Polen, jaitoe bahwa

tentara

Polen jang moela moela terantjam
bahaja terpotong2 dari kawannja
satoe sama jang lain, achirnja bisa
mengeratkan kembali garisnja, bah
kan kota Lodz dapat poela direboet sehingga djatoeh balik ketangan Polen.

Pengaliran air.
Besluit Gedeputeerden Provincialen Raad Djawa Timoer dibenarkan
centoek
menentoekan
membikin
pengaliran air jang dikosasai oleh

provincie Djawa Timoer.

mengabarkan, bah

Pemberian idin diperpan'djangkan dengan 3 boelan
Pemberian idin jang mempoenjai

termija 6 boelan, kepada
nerasl Perantjis
perpandjangkan

consul-ge-

bocat Indones'a, di
moelai hari peng-

habisan dari beslit terseboet. Dalam
beslit itoe consul-generaal Perantjis
diperkenankan mendjalankan werving orang orang dari tanah Djawa
dan Madoera, sebanjak 1000 orang
oentoek dikerdjakan diondsrneming
Gikoloni Perantjis Nieuw-Csledonie.
Termijn itoe diperpandjangkan dengan 3 boelan, sampai 23 Oct. 39.

Djika didjeledjah dari djoeroesan
kemiliteran, maka hasil Polen
ini
tidaklah mentasadjoebkan, karena
pssoekan-pasoskan Djerman
didalam tempoh hanja sepoeloeh
hari
berlari larian sambil berkelahi me
— ga
laloci djerak jang sedjaoeh itoe, seLamanja perarg
hingga merekapoen lelah tentoenja.
Disiarkan makloemat demikian:
Goena menjingkatkan oeraian, ba
Dalam sidang 9 boelan ini jl. ka
iklah kita katakan sadja, bahwa binet Inggeris, sebagai telah disegerak Djerman kesebelah timoer a- moemkan lebih doeloe, telah megak beroleh rintangan, boekan sa moetoeskan centoek
mendasarkan
dja dari tentara Polen, tetapi djoe- politiknja pada pengiraan, bahwa
ga dari hawa oedara disana, sedang perang itoe lamanja 3 tahoen atau
sepandjang berita
Djerman
sen- lebih. Kepada departement dari be
diri, Pemerintahan
Polen menjoe kerapa pemerentahan diberikan inrosh pendoedoek
pereman dikota struksi2, perloenja osntoek membeWargschau melakoekan pertahanan rikan tanggoengan, bahwa goena ke
djoega, sehingga tentara
Djerman moedian hari akan diambil tindatidak
sadja
menghadapi
militer, kan2 dengan segera jang masih di
tetapi djoega menghadapi pendoe- rentjanakan.
doek pereman.
Re
Dalam pada itoe soedah diambil
persediaan tindakan2 dengan lengSementara itoe, disebelah barat kap didjalankannja, goena memaDjerman, maka pertaroengan disa- djoekaa programma pembelaan nena, althans menoeroet berita2 dari geri jang soedah dikerdjakan.
Paris, p€thak Perantjis senantiasa
Kementerian goena persediaan de
beroleh kemadjoean didaerah Saar- ngan segera akan mengambil lang
bruecken, bahkan Pemerintah Djer- kah jang seperloenja, perloe goena
man soedah menjoeroeh pendoedoek mentjepatkan pembikinan alat-alat
Trier (pada soengai
Moezel) soe- perang dari bermatjam-matjam roe
paja meninggalkan kota itoe.
pa, jang bisa memenochi keboetoeKalau sidang'pembatja memperloe ban-keboetoshanrja. . Peratoeran2
kan melihat peta, maka nampaklah
jang sesoeai dengan itoe telah di
bahwa kedosa daerah itoe letaknja adakan oleh admiraliteit Inggeris
diantara Maginot-Linie dan Sieg- dan kementerian penerbangan oeda
fried-linie, artinja pasoekan Peran- ra berhoscboeng dengan pertjobaan
tjis beloemlah melangkahi Slegfried nasional
jang
besar, jang dalam
linie.
:
#beslit dari kabirpet peperangan soe
Hingga padasa'at ini, tentara Pe- dah dimasoekkan.
rantjis beloem menjerang lain? baKeboetoehan2 civiel negeri akan
gian, melainkan
didaerah
antara diperhatikan
seperloenja,
begitoe
soengai Moezel dan soengai Rija, djcega pertahanan perdagangan pe
moengkin bahwa pada sangkanja, ngeloearan.
bagian Siegfriedlinie itoelah jang
Poetoesan kabinet Inggeris itoe
lemah, atau moengkin akan masoek tidak mengandoeng pengharap?an,
melaloei moengai.
bahwa perang itos lamanja 3 tahoer
atau
bahwa Djerman bisa tahan
Damikianlah kesingkatan gamba begitoe lamanja. Djaoeh dari itoe.
ran peperangan itoe. Adapoen jang Makssednja, jang termaktoeb dalam
Sangat menarik perhatian kita ia- poetoesan demikian itoe, soedah t:
lah ,tjaranja negeri2 itoe akan me rang sekali. Rakjat Inggeris soedah
landjoetkan peperangannja".
bersepakat
oentoek mengoempoe!
Seperti diatas kita katakan, me- kan
segala kekosatannja oentoek
noeroet oedjar Djerman pendoedoek mentjapai kemenangan. ( Aneta).
Wargchau diberi titah ol&h Pemerintahannja, soepsja ikoet melakoe Madjikan dan kacem bosroeh jang
kan perlawanan.
mendjalankan dienst militer
Berhoeboeng dengan itoe, maks
Aneta menerima ma'loemat opisil
selaadjoetnja Djerman tidak akan sebagai berikoet:
lagi membikin perbedaan ,,manako
Indische
ondernemerasbord
dan
ta terboeka" dan mana kota jang Algeemeene Landbouwsyadicaat te
»tidak terboeka".
lah menetapkan peratosran didesak
»Kota terboeka" jang dimaksoed kemacean sendiri bocat kaoem boe
kan oleh doenia, tentoenja kota-ko roeh jang memencsehi kewadjibin
ta jang ada pendoedoek peremannja. mendjalankan dienst militer, setjaTetapi kini amat soekar. memperbe ra peratoeran jang telah ditetapkar
Gakan, karena tiap-tiap kota pen- bagi pegawai2 Goebern?men.
ting, tidak hanja berisikan pando:
Orang-orang jang mendapat pang
doek per&man, melainkan diberi per gilan oentoek mengerdjakan dienat
tahanan milit€r.
mil ter tidak akan dilepaskan dari
djabatannja,
malahan
dia orang
Djika berita adanja niatan Djer mendapat gadjih penoeh, djika me
man itoe benar, maka terang bahwa
reka telah kawin. Orang-orang jg
Seteroesnja, tidak perdoeli kota ter beloem kawin, akan menerima anboeka atzupoen kota tidak terboeka, tara setengah gadjih dan gadjih
semoeanja terantjam bahaja sera- penoeh. Penetapan gadji orang jang
ngan oedara.
beloem kawin bertalian dengan per
Inggeris-poen tidak tinggal diam. tanjaan, apa da orang mempoenja
Ia soedah mengambil kepoetoesan tarnggoengan.
hendak meniroe Tangkah Djerman,
Tindakan2
jang diseboet diatas
artinja akan menjerang kota jang ini disamboet Pemerintah dengan
manapoen djoega, tidak perdoeli ada hati jan gembira. Penoeh perghara
anak2nja atau orang perempoesn2
pan Pemerintah, boekan sadja ma
Kita laloe ingat kepada pepera- djikan2 jang diseboet diatas ini,
ngan Gi Timoer Djaoeh.
melainkan madjikan jang iain djoe
Djepang atjapkali menjosroeh per ga akan setoedjoe dengan peratoedoedoek sesceatoe kota jang hendak ran itoe.
. diserang menjingkirkan diri, demiOleh Inggeris moela-moela negeri
kian poela sebaliknja, djika Tiongkok hendak merampas kembali se- negeri itoe diperosokkan dalam djesceatoe kota.
1
Tatan. Li... soepaja mematahkan
Djika banjak pendoedoek jang ter perhoeboengan dagang atau memapetjikan bom, ... rioeh rendah soea soekkan barang ke Djerman, karena
ra pers di Eropah.
bisa dianggap sebagai contra-bande.
Kini di Eropah sendiri hendak
Betapa djawab Djerman ?
melakcekan pepsrangan dengan tjaKalau negeri-negeri netral merosra
jang doeloe olehnja
sendiri bah perhoeboengannja, tidak boleh
dianggap..... ngeri.
tidak Djermanpoen akan maroebah
Demikianlah ,, perang-sopan“ jang 8 kaprja kepada negeri2 netral itoe,
sekarang ini.
bahkan hendak didjeratkan poela
2
didalam api peperangan jang mahaSelain daripada itoe, ada satos hal mendahsjatkan.
lagi jang patoet mendjadi perhatian
Alamat kiamat hendak merata di
kita bersama, ja'ni ,,keadaan negeri- Eropah.

hegeri netral“,

sia sosdah bersidang oentosk
membitjarakan sikap berhoe-

boeng dengan kegentingan seka
rang. Dalam rapat beberapa

1. Gabpi

A. Tj.

Penjiaran Mad'e'is-Loehoer
dari Rersitoear, Taman.-Siswa
di Matarsm mengabarkan:
Rapat-Besar
atau jasrvergadering dari Persatoean Taman-S.swa jang dilangsosng-

akan soedah dipersembahkan doeloe
doeloe, tetapi oleh karena geringnja
Wali Negeri, maka demikian itoe
tak dapat terdjadi lebih doeloe.

mendirikan badan

terdiri atas 7? anggota wakil
partai jang masoek Gabpi, jang
diberi koeasa penoeh mengam
bil sikap dan tindakan jang
perloe dalam keadaan gentirg
sekarang.

2. Gabpi memerintahkan

Matjam jang dipersembahkan ke
pada
Wali Negeri itoe baik, sebab
setelah ditjoba, tidak menoendjoek
kan beroebah djelek atau bagaima
napoen djoega, satoe tanda baik.
Adapoen modelnja jalah Hammer

less model. Sebetoelaja revoiver itoe

hari berselang jang dapat Ian
dipoetoeskan adalah doea
al.

2-0 Kb —

Taman-Siswa

lai membikin revolver jang komplit.

wa Gaboengan Politik Indone-

Perang

bagian2 sendjata2 itoe.

Ia bekerdja demikian ini moelaith
1923 dan woslai tahoen ini ja moe

JB)
wan

Pidato toean Soetardjo soal
dienstplicht
Didalam voiksraad ketika membitjarakan soal Algemeene machtigingsordonnantie hari Rebo kemarin, maka tosan Soetardjo (PP
BB) antara lain telah angkat bitja
ra demikian:,,Tosan ketoea, kita te

ke-

pada segenap anggota boeat
mengadakan controle hargaharga
barang disegenap tem
pat di Indonesia.

lah momintakan ,,militairen“ dienst
plicht dan mendapat ,,burgeriijken"

Tidak mengambil getah lagi.
Menoeroet keterangan Centraal
Kantoor v/d Statistiek maka pada

dienstplicht. Kita telah memintakan
»hak2 kenagaraan“ dan mendapat
»kewadjiban kenagaraan".
Dan kita poen tjoema menerima
semoea ini sadja.
Selandjoetnja pembitjara menga
takan kesanggoepannja oentoek men
dekatkan Nederland dan Indonesia,
sambil menoendjoekkan
djoega ke
maoean baik dari fihak pendoedoek
Indonesia dengan mengambil sikap

dengan
lastiag

loonbe-

L

kan di M:taram-Jogjakarta pa
da

hari 9 hingga

12 Sept.

telah memoetoeskan
socara hoelat:

'39

dengan

Mongesahgan sikap madjelis
Loehoer jang soedah dioemcem
kan (jaitoe dalam prinsip me
nolek Loonbelasting bagi goeroe-goeroe
Taman-Siswa dan
tjara mendjalankanrja akan di
roendingkan dalam Rapat-Besar.dar memoetoeskan.
Menolak berlakocnja Loonbelasting bagi goeroe-goeroe
Taman-Siswa, sedang mengerdjakannja diserahkan kepada
Madjelis Loehoer dan (Pemim
pin Demoem.

achir boelan
Juli 1939 di Indo
lambatnja pada hari 15 boelan Ocnesia 561
onderneming
jang setober 1939 soedah minta tempat
mata-mata tidak mengambil getah
dalam salah satoe hotel jang dikekaret lagi. Moeka tanah kepoenjaan
hendaki
kepada sub Comite
onderneming ini adalah 72 430 ha
van
jang ditanami dengan pohon2 karet.
Huisvesting. Kalau ada tempat lain
Lagipoela ada 481 onderneming
akan
Comite
dikehendaki,
jang
jang tidak memoengoet getah dari tenang, meskiposn negeri loearan mengichtiarkan.
sebagian tanahnjas moeka tanah dalam kekatjauan.
onderneming jang diseboet dibelaSoerat soerat permintaan tempat
Damikian ini tentoslah mempoekang ini, jang tidak dipakai boeat njai akibat baik goena riegeri jang haroes dialamatkan kepada:
Toean Moh. Soehodo
pemoengoetan getah, adalah 131312 mempoenjai djadjahan, demikianlah
ha.
Djajengprawiran No. 23
pidato landjoetnja. Menoeroet pem
Maka tanah onderneming? karet, bitjara kebidjaksanaan pemerintaDjokjakarta
jang tidak dipakai bosat pengam- han kini itoe semestinja
dianggap
bilan getah, pada achirnja boelan membahajakan sekali, balan tidak
Berhoeboeng dengan kepentingan
Juli 1939 adalah 203.742 ha. semoea- diadakan perosbahan. Selekas2nja HBVO8.
dan pengo:ross ,,Taman
nja, atau 38 pCt. dari tanah, dima- perahoe pemerintahan ini dimasoek Poestaka“ VOB, anggsuta2 HBVOB
na toemboeh pohon karet jang telah kan kepelaboshan jang aman.
dan pengoeroes Taman ,,Poestaka"
VOB,
haroes datang di D/okj:karta
dapat diambil getahnja.
Dalam pada itoe diakoei
djoega
Angka2 jang diseboet diatas ini olehnja, bahwa oesoel jg mengenai pada hari Selasa sore tg. 24-10-39
poelang pada
tersoesoen dari angka-angka jang itoe akan memakan ongkos banjak dan diperkenankan
diwadjibkan
diberitahoekan jang jg akibatnja memberatkan b:ban tg. 30-10-'39.
g
5
5
Sg
empoenja ondernemirg karet menoe- rakjat.tetapi dengan sokongan sema
roet ordonnantie getah karet. Maka ngat jang besar,
demikian itoe di
Pertanjaan toean Prawoto
gambar
jang terloekis diatas ini setoedjoei djoega oleh
pembitjara.
dari peri keadaan
onderneming2
Hal
ini oleh peri dimaksoedkaret hampir semata-mata tjotjok kan soepaja rakjat
Dimasoekkan,
Belanda akan
dengan keadaan jang sebenarnja. membangoenkan djoega rakjat In3 8ept. 1939.
(Aneta).
donesia dari tidoernja jang poelas
Penanja menanjakan kepada peitos. Sama sama orang
soedah ta
Penerbangan pesawat ,,Wielewaal” hoe, bahwa kita ini dalam keadaan merentah, apakah kiranja pemeren
Pesawat ,,Wielewaal' hari Rebo jang mengantjam. Oleh karena itoe tah sependapat dengan penanja, bah
menghendaki
soepaja wa dalam keadaan jang loear biasa
siang, setelah terbang dengan biasa pembitjara
antara negeri Be- ini, tidak dipandang perlos dengan
kira kira djam 330 telah tiba di perhoeboengan
mengambil
tindakan2,
ditegoehkan selekasnja
Tjililitan. Beberapa rintangan jang landa dan Indonesia
jaitoe
dengan
mengatoer
pengeloelebih
lagi,
tetapi
hal
ini
tjoema
sampai kini dialami ialah, bahwa pe
sawat itoe boleh terbang antara ma moengkin dengan bantoean rakjat aran Simpanan barang (materiaal
dan lainnja) ditempat importeur2,
ta hari terbit dan silam, hingga de Indonesia.
gd
demikian djoega pewbagiannja, se
ngan ini perhoeboengan dipendekkan
yoeai dengan keboetoehana dari hebe
Kongres P.G.I.
sekali dan lamanja pererbargan 7
rapa tempat jang letaknja dalam
hari. Selandjoetnja pesawat itos di
Makloemat. negeri dan selandjoetnja oentoek
djalanan tidak m:ndapat rintangan2
Mempermakloemkan dengan hor- menjerahkan kepada jang memakai.
reratoeran2 atau tjara tjara, poen
tidak dari hal2 jang mengenai post mat kepada tt: PGI. ers diselosroeh
Keterangannja,
Aneta mendengar, bahwa kini mas Indonesia, bahwa PGI kita besok ps
sih diadakan

pembitiaraan

da boelan Oct.'39 mengadakan Cong

soepaja

djoeroe terbang KLM bangsa Djerman, Klein, jang diminzgoe jl. d:
tahan
di Calcutta,
boleh melan-

I—

Pest
Djoemlah

korban penjakit
Indonesia

psat di
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HB groepsbonden.
Pieno vergadaering
Verbondsbastuur.
R:ceptie.
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26-10-39 malam

-6-10-'39 pagi, Iste vergadering
groepsbonden (basiloten)
malam,
Iste vergadering
PGI fbesloten)

,,

27

,

646i

27

»

383

28

,,

8 8
1)
“3.3
33

,

mlam,

9

,

pagi, 3de vergadering

1

f
1414

9 9 28

11

42142 1646 22 22 1161.6

“

Pleno vargadering

26

Regentschsp:
24/VI 1/VII 8/VII 15/VII Tot

t

24-10”39 malam

aal ini pembelian
bermatjam2 barang import sebagai bouwmateriaal
(cement dan pakoc)
pada waktoe
ini mendapat kesoekaran kesoekaran
Konon kabarnja polisi di Djokjate

25-10-”39 pagi

Rapport

pagi, 22 vergadering

groepsbonden | besioten)
malam, 2de vergadering
PGI (besioten)
pagi, Excursie

G.z.lligeavond

VOB (fbesloten)
Berhoeboeng dengan adanja Con
gres jang
mengharap

toean-toean

PGI.

Pada

Dipersembahkan
Waii Negeri.
hari Rebo tg. 13 boelan ini

pondokan goena toean2 V,BE. HB.
dari groepsbonden
dan
Congres
sisten sebagai berikoet:

1. Hotel Pension Splendid pp. f.375

met volledig pension
2, Hotel Mataram Splendid p.p. £.4,05
Negeri ialah t. J. Harnasg, eigemet volledig pension.
naar paberik sendjata api di MrC — 3. Hotel
City
Splendid p.p. £.2,50
jang mempersembahkan kepada Wa
met volledig pension
li Negeri sepoetjoek revolver dengan 4. Hotel Trio Splendid p.p. £1.50
ditaroeh kedalam peti jang special.
,
zonder pension
Salah seorang nenek mojang t. 5. Hotel Aziatic Splendid p.p. £0.75

jang telah diterima menghadap Wali

Harnas

itoe adalah salah satoenja

jang bekerdja dalam lasjkar negeri,
jaitoe moelai zaman prins Maurits
dan prins Hendrik.
Ia adalah atelierchef dalam seko-

lah pembikin sendjata api di MrC.—

jang kemordian mendapat pensioen.
Waktoe pensioen ini ia memboeka peroesahaan di Matraman Binnen, jaitoe mendjoeal sendjata2 api

dan membetoelkannja.

Poen djoega

zonder

— (ipa

Keboejajaan dan masjarakat
Penerbitan

Sept. 1939.

Penerbitan boelan September 1939,

dari

saudara2

cakat"

nomor

H soedah kita terima.

Isinja ketjoesli karangan, ada djoe
ga sja'ir oleh Dharma Arka.

Antara isi karangan itoe kita lihat ,,Pemosda kita dengan masjara
kat, Membangosakan lipisan indoes
tri dalam
masjarakat Indonesia,
So'al Indo, sekarang dan kemoedian,
Djaian pengaroeh reklame, Tjermin
masjarakat, Soerat

Terboeka,

Sekali

lagi bahaja politik parlementer, Cul
turaal Cooperation antara Djepang
Itali, Oosterse dan Westerss Muziak

pension.

Hotel Pensioen Splendid disediakan oentoek tempatnja V. B. dan
H.B. dari groepsbonden. Sedang in-

ternaat

Ada bahajanja djoega, hahwa per
cesahaan batik ketjil akan lekas
ijoega tidak mempoenjai alat2aja
goena memadjoekan peroesahaannja itoe.

di kota Djoxjakarta itoe madjallah ,, Kebordajaan dan Masja-

Sosmd. — —(week geeind:3Juni '39
Comite Hu.svesting dari Congres
Tmalaja 44 (id.
id.
PGI.
soedah menjediakan tempat2
ba Ab su
revolver

internasio-

lengan hasil, bahwa simpanan memang habis sama sekali sebagian,
sedang oentoek. membeli kembali
goena pengisi tidak moengkin.

ers, datangilah

Congres kita jang

keadaan

lah mengadakan
penjelidikan tentang adanja simpanan barang? itoe,

terseboet diatas, kami
dengan sangat kepada

dan ramaikanlah

diadakan

Indische

berhoe-

boeng dengan

Congres itoe sebagai berikoet:

djostkan perdjalanannja ke Indonesia. Katanja akan berhasil djoega.

Soedah terbozkti, bahwa

res bertempat di kota Djokjakarta.
Adapoen
soesoenan programma

V. O. B.era

ada di ,,Adidharmo“
school,
Poudokan dari kaoem poeteri pada
J Ken
Maroeti Boemidjo tengah
Dk.

Kepada tuean toean Congressisten
diminta dengan hormat, selambat

Melihat isinja jang perloe goena

penjoeloeh masjarakat dengan toe
lisan2aja jang hangat, maka madjallah boelanan demikian itoe ber
hak
oentoek hidoep lebih sempoer
na. Terima kasih!
mad

yaan

»

Amma na

.

Medan : Timoer

pesawat berdjoeang telah ditembak
Smoea djabatan tidak beroebah
roentoeh. Pesawat pesawat penjeli Raoul Dautry minister pendjagaan
Idikan
telah
berhasil dengan me- bekas ambassadeur Berlin Coulord
agoempoelkan
keteraingan2. Dime retelah diangkat dilam kabinet Da
dan peperangan barat Djerman ber ladier dalam ,departement diploma-

— Lodz djatoeh balik kombi
. ngan Polen

hasil

'entara Slowakia membantoe Djerman
e

dengan -keras

:

sZbis: a
kolonne Djerman bergerak menoeacthoaeuh tliedkaak
Warschau di Imaginaire.
ntara Roeslan disiapkan| stokDioedjoeng
selatan bagian Djer-

|dioe timoer sepandjang garis Bia!ly

jang terantjam
kini

akan

karena berpoesatnja

tentara

Polen

3oedah berhasil jang besar sekali disoengai Bzurar.

mengadakan perhoeboengan kembali Letaknja antara Lodz dan Weichsel
engan
kepala patoskan selatan 'Didoeganja, bahwa tentara Polen

barat dari Warschau.

jang sedikit moendoer

Fuehrer mengadakan inspeksi

2

:

—

Berlin,

di Lodz.

13 Sept.

Sepandjang

'

(Transoceanj).

— Pada 13 Sspt. djam 3siang, Fueh-

banjak

djal:m

dari Poznan.
dan

stasioen

serdadoe siap lengkap

oentoek berperang
Moskou,13 Sept. | Transocean).

Ter soedah sampai di Lodz ketika
Pemanggilan reservisten tentara
PnuAn YAA perdjalanan penjelidi- merah langsoeng teroes pada hari

(Doea berita diatas bertentangan
. satoe sama lain. Reuter menjatakan,
tertanggal 13 Sept.

| dirampas

kembali,

bahwa

Lodz

tetapi

di

Trans-

| Ocesu berkata, bahwa pada tanggal

“13 itoe Fuehrer Hitler tiba di
—. Lodz. Mana jang benar? Red. ,,Pe. mandangan“).

|.

Dengan pertolongan tentara Slowa-

kig serangan Djerman
dipermoedah
. Boedapest, 13 Sept. (Havas)
Makloemat tentara Slowakia jang
| pertama menerangkan:
— Tentara Slowakia dibagian timoer
laoet dari Tatra telah mengadakan

serangan pada sajap tentara moe
soeh. Oleh serangan jang gagah ini
terpaksa pehak moesoeh moendoer

kembali.

:

Dengan

herhasilnja labrakan

ini. Walaupoen koerang sedikit
da
ripada jang pada tanggal 9 dan 10
September. Sepandjang djalan dan

stasioen2 di Moskou banjak serdadoe2 jang siap lengkap oentoek ber
perang.
ton

Brauchitsch mengoendjoengi
pertsmpoeran di Radom.
Berlin, 13 Sept. (Transocean).
Pemimpin tentara Djerman sore ini
mengoemoemkan bahwa opperbevel

hebber

tentara,

Von

Brauchitsch

pada 12 Sept telah menoedjoe Kwar
tier Besar mengoendjoeng generaal

artillerie Von Reichenau. Dari sans|
beliau teross mengoendjoengi ten
tara jang siboek melakoekan sera
ngan di Radom.
Dioetara

Przemy?i
Rolen

ini,

2 pesawat

roentoeh

Berlin, 13 Sept (Tcansocean)
maka oentoek gerakan Djerman ki
Walaupoen
oedara djelek, kekoeasa
hi soedah dipermoedah.
Djoega di
an
oedara
Djerman
tetap memberi
Sl bagian timoer dari medan pepera
Bea ngan, Slowakia berhasil dengan de bantoean jang berhasil bagoes ke- |
pada serangan tentara. Djalan-djasakannja hingga 5 km. Dan djoega
lan sepoer Biaitystok Wolkewysk,
dapat keterangan2 jang banjak
tentang kedoedoekan-kedoe | si:nim Baranovice, Bialystok Bres
tlitowsk dan
Brestlitowsk Pinsk| moesoeh:mendapat bombardement. Stasioen
tipan

3

Djerman

berkoerang,

sebab baniak mengalami
kekalahan
5

onden, 13 September (Reuter)
Ma'loemat op'sil dari Polea jang

stasioen

di

Oleszyce,

Herniec dar

Wledawa dikena oleh hoedjan bom
Sebelah
oetara dari Przemysl di
dapati 2 pesawat Polen jang roen-

5 'teratoer setelah mengadakan pertem
poeran jang dabsjat dengan tentara

“jang bermaksoed mengadakan keAG poengan ketimoer.
|. Tentara Pozoan tidak harja ber
ihasil mengadakin perkocboengan
dengan

Kspala

pasoekan

sadja,

te

tapi djoega berhas 1 merampas Ldz
kembali. Tentara Warschau mendja

Warschau

oleh Artiii rie Folen sen

Berlin,

13 September

cean). Makloemst Kwa tier

Mengapa

akoe jang soedah toea, te

tipi boekan pemordi jing ma
:
djoe kemedan persng

Londen, 13 September (Reuterj
Ministerie penerangan mengoemoem

ikan kabar

kabar,

bahwa bangs:

Djerman jing beroesia 41 hingga 55
tahoen telah mendapat panggilan
boeat Landwehr (tentara linie jg:
kedoeaj. Teroetama oentoek membela tanah air. Veteranen ini kata

nja mengeloeh

mengapa

mereka

jg

Djerman jang dikeloesrkan pagi in
berboenji sebagai berikoet: ”tentars

diselatan dan oetara

dari

tentara

Polen jang soedah dikepoeng kin
soedah diloedeskan.
Banjaknja orang jang ditawan.
meriam2 dan bagiat2 benteng
se-|
moeanja ditoempoek dan dihitoeng.

Semoea daja ospaja divisie Polen
jang lima banjaknja dsn 2 cavalerie
brigade dekat Kutno jang bermak-

soed memotong

garis

Djerman

me

nosdjoe selatan: semosanja digagsl
kan. Serangan kembali jang
dipoe
satkan oleh tentara Djerman
sedang dilakoekan. Djalan djalan dar

djalan sepoer Warschau-Sieglce,
jg.

mendapat panggilan, sebeloem jang dari Warschsu menoedjoe ketimoer
moeda moeda.
dan selatan oleh bagian? tentara
Djerman soedah dilaloei. Tentara
Warschau tidak akan diramyas
jang bermotor kini soedah ada di
dengan lsntas Y
oedjoeng sajap timoer. 40 km dari
Paris, 13 Sept. (RsuterJj:
'oetara Brestlitowsk. 18 divisie Po

Menoeroet Havas pada 3 hari be len jang lambat

sekali

moendoer

lakangan ini didapat peroebahan jg aja dari Lomza, disebelah oetara
njata dalam keadaan strategie di soengai Bug oleh Djerman dike-

Polen.

Pimpisan

tentara

tidak hendak merampas
dengan kekerasan.

Djarman proek.

Warschau

oleh

Warschsn

artillerie

karnja.
Pimpinan

Polen

tentara

dengan

sendiri

diba

Djerman

ber

hoeboeng dengan ini menerangkan:

Serangan jang terpaksa dari pehak
artillerie dan kekoeasaan Djerman
terhadap kota? terboecka, pasar2,
doesoen2 menjebabkan perdjandjian,
bahwa ini tidak didjadikan poesat
perdjosangan oleh moesoeh,
Oleh
karena Polen. mengindjak2 kepenti
ogan pendoedoeknja
sendiri,
dan
azas seroean itne dilanggarnja, ma
ka kekoeasaan
bertempoer
dari
Djerman akan melakoekan labrakan
dalam tiap tiap pendakwaan kota
sebagai itoe.

Kekosasaan
neroeskan

oedara Djerman me

serangannja

sepandjang

.dimoelai.

sekali

dari Polen

soedah

Ditengah tengah

Narew

sawat

oedara

moesoeh

dihantjoer

peran

£ |paling selatan deri Luxemburg,oleh

kan hari ini setelah partij sosial
menolak ocentoek mendoedoeki doea

djabatan jang diberikan.

Walsupoen kaoem sosialis menja
takan hendak membantoe Daladier
Chamberi3in teroes sadjs beri
keterangan di Lagerhuis
Londen, 13 Sept. (Reuter).
Da

lam

Lagerhuis

Chamberlain mem

beri
keterangan
pendek tentang
keadaan di empire. Eropah dan ber
bagai medan peperangan. Oleh be
liau diterangkan,
bahwa
banjak
negeri-negeri jang memakloemkan
kenetralannja.
Tetapi “sikap jang
demikian
tidak
menjebabkan ber
tambah lemshnja persendjataan, di
mana Fropah
kini sebagai akibat
nja keadaban kita terantjam sekali
oleh nadional-sosial. Premier mene
rangkan,
bahwa boeat sementara
bagian timoer dari tonil peperangan
masih
mendjadi poesat serangan
jang
terpenting.
,,Roepanja Djer
man hendak mendapat kepoetoesan
disitoe, sebeloem memindahkan ten

taranja

karena peledakan jang hebat sekali
telah mengalami kegemparan Ketika

itoe pehak Djerman menicep amblas

djalan-djalan sepoer dibatas Bagian
bagian tambang brantakan djatoeh
aja di Luxsmburg. Tetapi alham-

doelillah

tidak ada orang jg loeka.

Djalan sepoer itoe adalah perhoe
boengan jang teroetama sekali an
tara Trier dan Metz.,
Pangkalan
kapal
selam dipantaipantai Amerika Selatan
dan Tengah ?
Londen, 13 Sept. (Havasj
Miaisterie peperangan
mengoe-

moemkan:

alasan,

soeh

,,Oleh

bahwa

karena ada alasan

moengkin pehak moe

berdaja

oepaja

oentoek ber-

pangkal dipantai pantai Awerika
selatan dan tengah oentoek kapal

selamnja,

maka

pemerentah

mem-

beri instruksi kepada wakil wakil
diplomatik Inggeris
oentoek
mengoendang pemerentah pemerentah

negeri

itoe, goena

mengambil tinda

kan, jang perloe oentoek mentjegah
pelanggaranterhadapkenetralannja.
Kam
joss

kebarat (oentoek memberi

Sirene

meraoeng

lagi

di Chungking

—n mma

Orang Djepang masoek
teniara Perantjis?

jiah dihoedjani bom oleh 27 boeah
pesiwat2 terbang Djepang.
Pada sa'at itoe djoega terdengar
lah poela tanda-bahaja di Chungking.

Tidak adi se-angen

Cauagking,

militer

12

- Sept.

(Tcars-Oceanj:
.
|
Pada tanggal 12 Sept., ket'ka
diadakan Persconferentie, djoe
roe-bitjara militer m3nerangkan, bahwa berlawanan sekali
dengan berita2 lainaja, pada sa' .
at ini di Tiongkok-Ostara, Tiongkok-Tergah daa TibazkokSelatan tidak dilakoekan gsra
i
.
ngan militer besar.
Menoeroet djoeroe-bitjara t2r
seboet, pehak Djepang kini ma
sih beloem sempat mslakoskaa
serangan2 itoe, olah karaai p3
hak Djepang masih tetap hi-

boek members'ihkan daerah2 jg

telah didoedoekinja itoe dari se
gala pemberontakan.

Liu-Lia dan Chuan-Tu terampas
kembali

Selain dari pada itoe diterang
kan

djsega,

ah

devisi dan

bahwa

di Hupeh-

Tengak itos hanja ada tiga boe
lerie

2 brigades cava

oentoek

melawan pasoe

kan-pasoekan Tionghoa, hal ma
na menoeroet
djoseroe-bitjara

terssboet

masih

koep kekoeatannja

beloem

oentoek

tjoe
me

nerdjang pertahanan dari pehak
Tionghoa.

$

Selandjoetnja djoeros bitjara
itoe mengoemoemkan dijoega,
bahwa pehak Tionghoa soedah:
berhasil merampss kembali ko

ta

Liu-Lin dan Chusn-Tu jang

letakaja ditepi kanan
ngai Koening.

dari soe

tapal-batas Szechwan, pada tanggal

Serangan

Djepang di Luchow.

Pada tanggal 11 September jang
baroe laloe beberapa pesawat pelempar bom Djepang soedah menjes
rang kota Luchow. Pesawat2 terbang itoepoen sosdah menimboelkan

keroesakan

jang tidak

vatnja
Pada tanggal
wat2 pelempar

terkata he-

12 September pesa
bom Djepang poen

soedih melakoskan sersngan kepada
kota Wan-Hsien,
doerkan lagi.

tetapi dapat dioen

Arah-toedjoean politik Isear
negeri Dj:pang jang baroe
Tokio, 12 Sept. (Reuterj:
Didoega, bahwa ta' lama lagi
akan dioemoemkan arah toedjoe
an politik loear-negeri Djepang
jang baroe jang dikatjau balau
kan oleh adanja perdjandjian
dan Roeslan serta poela "oleh
peperangan di Eropah. Pada ha
ri ini Kabinetpoen sedang mem
bitjarakan tentang programmanja.
Persetosdjoean dari pada Ka
isar haroes didapat terlebih da
hoeloe, sebeloem hal ini dioemoemkan.
Orang2

Djepang masoek
tentara
Perantjis ?
Tokio, 12 Septtember:
Madjallah
,,Parijsche
Vereeniging“ mewartakan, bahwa orang2
Djepang jang berdiam di-iboe-kota
Perantjis atau jang soedah peraah
berdiam di iboe-kota terseboet, me
ajatakan dengan terang-terangan,
bahwa mereka itoe tidak setoedjoe

tidak karoean, dimana 2 antaranja 12 September jang barose laloe soe- sekali mengambil djabatan pada sa
“

i

Djalan sepoer dibatas oleh Djerman
ditioerp amblas.
Brussel. 13 Sept. (Reuter):
Doesoen Schergen, tempat jang

Itali
Goenoeng Etna seding bsrbatoek.
Rome,
13 Sept. |Transocean).
Pada 12 September, Etna nampak
dengan keaktipan jsng loear biasa.
Banjak dirasa gempa boemi di Catania. Tetapi hingga
kini beloem
djoega didapat keroesakan2.
Italia akan memboeka pelajaran kem
bali dengan Timoer Djaoeh
Rome, 13 Sept. (Reuter)
»luloyd Triestino“

memoetoeskan

oentoek moelai kembali

lajaran di Shanghai.
moeatan barang ke

dan Timoer Djaoeh.

dengan pe

Dan poela pe
Britsch India

"

Nederlana

:

Penerbangan
oedara waktoe
Ini
Beberapa
pesawat
me
noenggoe
instruksi.
Den Haag, 13 Sept. (ANP)
Pesawat ,,Nandoe” di Napels (Ita
lij) menoenggoe perentah2
baroe.
Dalam pada itos tidak bisa diberikan keterangan2 soal keadaan seka
rang, Oleh karena instruksi mengatakan tidak membolehkan demikian.
Pesawat ,,Gier“ pada tanggal 11
boelan ini saiah memberi tahoekan
oleh KLM. ketika di Athene.

Liu-lin dan Chuantu djatoeh balik
ketangan Tionghoa

—
Dan gerakan kolonne bermotor djalan dengan hasil bagoes. Di sts
. menoedjoe Warschau kini soedah sloen Krystonopol ada 3 sepoer jg Hoedjan bom Djepang di En-Shi.
“dihentikan. Selang 2 serangan ter terbakar hangoss. Lapang terbang
Iboe-kota jang hanja boeat semensendiri terhadap garisgaris jang Luck roesak poekak dan pabrik pe tara didaerah Hupeh, Ea-Shi, dekat
oedjoeng

baroe dari kabinet

Pengangkatan jang definitif dilakoe

perlawanan kepada interventi! geal
lieerden.
Pengharapan seroepa itoe gagal.
karena Polen jg bersemangat tebal
itoe, menolak keras penakoet2an
Dengan bekerdja bersama? de- Djerman dengan alat perang banjak
ngan artillerie jg besar2, kekosasa jang dibawa kemedan peperangan
an Djerman akan mendjalankan se dengan
poela kekoeasaan oedara
rangan militer, jg dipandangnja per jang dahsjat.
Dibarat soedah di
loe oentoek memberi kejakinan sele moelai
gerakan tentara Perantjis
kas mosngkin, bahwa pertahanan se jang methodis, dimana mereka de
roepa itoe akan berhasil jang nol, ngan adanja ini menoleh kebelakang
Akibat dari pertjobaan bagi pendoe jang berartikan bahwa serangan2
doek jg kesangatan itoe, ialah ha ini berhasil bagoes“, Dalam soal
roes bertanggoeng djawab pemeren marine. Chamberlain menerangkan,
tah Polen dan poela pemimpin? mi bahwa ada 3 boeah torpedo Polen
liter jang tidak tjakap”
jang
digaboeng
kepada
armada
——
—
Inggeris
dan
kini toeroet djcega
ISamboengan dari pagina 1|
melakoekan serangan.
Dalam Hoogerhuis Halifax memHertog Windsor akan memangkoe beri keterangan tentang maksoeddjabatin perang
maksoed Djerman oentoek melakoe
Londen,
13 September
(Reu- kan bombardement
terhadap kota
ter) Kalangan jang koeasa mene- kota terboeka, doesoen-doesoen dan
rangkan,
bahwa
Hertog Windsor desa-desa
oentoek
kemoediannja
akan memargkoe djabatan perang. mengachiri
penolakan pendoedoek
Alphonse de Rio
mengganti D- preman. Kiranja pemerentah soedi
Cbapp de Laine sebagai-minister ka mengadakan pembatasan-pembatapal dagang.
laan jang djorga dapat diakoei oleh
Rene Besse mengganti
Champe- pshak moezoeh. Maka dari pemeren
tier de Ribes sebagai minister pensi tah haroes menganggap dengan mer
deka, bahwa djika pembatasan-pem
cen.

|(Transo-

Besar

ken Jijst

pendoedoek |

dri dibakar

timoer Djerman psda 12 Ssptember
Jankan psrlawanan jang berhasilkar meneroeskan pengedjaranaja terhs
bagoes, dan disemoea medan
pepe Gap moesoeh jang lari braotakan
ranganlakrakan Djerman dapat dj) Tentara jang bergerak didoesa bag:
tjegah Hingga tidik sanggoep ma an dari Przonysl telah mendoedoe. Gjoe lebh landjoet. Keaktipan D,er kiSambor dan J.v rev
Sedangnjs
man dalm oedara nampak -berkoe itoe dstachemeni2 jang bergerak te
orang.
Isi barangkali disebabkan, roes kiai ssedah mentjapai Lemberg
karena banjak mengalami kekal. Sebelah selatan dari Radom ieatara

15
aeYa 2

Pendoedoek

toeh

disiarkan dengan perantaraan red o
arscbau, menerangkan, bahwa ten Djendral kolonel Von Fock dipetjat
Paris, 13 Sept .fU nuted Pres)
aranja jang dari
Pomo?z»
telah
mendekati Modlin Kini sceiah da Menoeroet kabar pemimpin dari sepst berhoeboengan dergan Kepala rangan2 Djermaa di Polen, djsndral
isoekan dengan mengadakan per kolonel Von Bock telah dipetjat dar
tempoeran hebat melawan moesoeh. diabatsnnja. Sebabnja karena beliau
“Tentara Pozsan moendoer dengar tidak dapat mempertahankan Polen

&
1

kepada

djalan pamfiet-pamfiet dan siaran
radio dan Iain-lain alat telah dian
djoeri oentoek toeroet mendjalan
kan perang guerilla. Kota Warschau

(Corridor)

—.

ter mendesak

li olsh Polen. Tentara Polen jang doernja tentara Djerman dari Warrovinsi Pozaan dan
Pomorze schau antara Radom dan Loiz ialah

. dipotongnja,
|.

berikoet: pada hari belakangan pemerentah Polen dan kalangan mili

man jang baroe soedsh mengadakan
diramp:s kembali oleh Polen: aksi diatas soengai San.
Londen, 13 Sept. (Reuter).
Menoeroet kabar garis2 Polen di
. Berita2 dari Polen menjatakan, Bug, Weichsel tengah dan San sama

bahwa Lodz soedah dirampas kem- sekali tidak dipotong. Didoega moen

tik.
i
Pala djam 8 45 Daladier oleh Reb
rum telah diterima dan menjampai

kan serangan oedara terhadap dae
rah Djerman".
Kepala Kwartier m'liter Djerman
mengeloearkan makloemat sebagai

pereman dikota-kota terboeka dan
sekitar kota oentoek melakoekan
perlawanan terhadap serargan ten
tara Djerman.

PL

Pe

merau p1s kembali kl. 6 km

selatan-timoer dari Saarbruecken
talah Birnberg. Tempat itoe didoe
doeki oleh 2 kompenie moesoeh.
Pada 12 September tidak dilakoe

batasan
sercepa itoe oleh lawan
tidak dihargai, maka mengambil
Ya dakan- tindakan jang dianggap
perloes.

lah soeatoe pehak jang tidak berdi
ri disamping Djepang.
Ketjoeali daripada itoe orang
roe8

memperhatikan

dengan

ha

soeng

g0eh2 poela, bahwa orang2 Djepang
toe tidak maoe memegang djaba
tan didalam tentara asing, selama
»ipncident“ Tiongkok itoe masih be
toem dapat dipetjahkan.
So'al jang menoendjoekan, apakah orang orang Djepang diboleh
kan memegang djabatan didalam
tentara

asing,

teroetama

sekali me

ailik adanja pertikaian pada sa'at
ini, kini sedang dipermoesjawarat
kan oleh Pers Djepang, teristimewa
sekali,

karena

voorzitter dari Toho-

kai—golongan jang terketjil didalam
Lagerhu's Djepavg,— beloem selang

perapa lamanja soedah memberi ke

terangan
dengan djelas,
orang orang Djepang itoe
nankan bertolak ke Eropah
paja diperkenankan
poela

gang

djabatan

rantjis
Sebagai

soepaja
diperke
dan sos
meme.

dilam tentara Pe-

alasan

oentoek

meme-

gang djabatan pada tentara Peran

tjis

ini,

maka

voorz.tter terseboet

menegaskan poela, bahwa orang2
Djepang disana haroes mengetahoei

tentang
seloek-beloek peperangan
diparit, hal mana jang ingin sekali
diketahoei oleh pehak Djepang.

So'al inipoen agak menterkedjoet
kan oemoem, karena tesiarnja beri
ta jang menjatakan, bahwa ada
tiga orang

dalam

Djepang jang masoek ke

tentara

viijwilligers

Perantjis

sebagai

dan telah pergi keme

dan peperangan.
Sslandjoetnja ,,Parijsche VereeDiging“ tidak dapat mempersetoe
djoei tindakan2 tiga orang Djepang

ini, karena Perantjis, pertama
adalah
tidak termasoek dalam ka
langaa
Djepang
dan kedoea,

bahwa ketiga2 orang ini lebih baik
pergi ke Djepang oentoek mengam

bil

bahagiannja

poeran melawan
Mal

kk

ko

didalam

Tiongkok,

ag

pertem

j
2

4i

DJALAN JANG PALING SEDER-

Ini malam
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Pakailah saboen wangi Lux akan mengha- S
X
loeskan dan membersihkan koelit. Boesanja Enak dan njaman terasa pada badan.
sekalian kotoran dari
Ia memboeangkan
loebang? koelit dan menambah tjahaja koelit.
Saboen wangi Lux dipakai oleh sembilan
diantara
sepoeloeh orang bintang-bintang £
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OESAHA - KELOEARGA
Bersedia boekoe batjaan dalam
beberapa bahasa modern, selaras dengan zaman.
Dan poela sedia tjoekoep kitab?
sekolah dari rendah sampai
dewasa, datanglah saksikan!

n terisi dubbel,

48 Dr. Nixon's Vi-tabs,
harganja moerah
dan pertanggoengannja adalah boeat toean
sosatos kepastian.

#

ss

» 450.

sg

» 5,00.

”

“

Patent
Baroe

|

Pembeli
Patent
Pilot
dan

6.50.
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dikasi hadiah 1 (satoe) botol tinta special Vulpen
baroe. Dan ada djoega sedia model biasa Vuipen
harga specisi moerah dengan garantie 10 tahoen
gravier nama gratis.
ai

Poengkoerweg 10.
BANDOENG.

Terdapat di Roemah? Obat dan Toko?
besar. Diika tida bisa dapat, toelis soerat
kepada THE KNOX COMP. Batavia,

WORLD

» 4.50.

berwarna2

2e handse

Boekhandel.

oeang

Ini berarti, djika tablet Vi-tabs dari Dr.
Nixon
tida
mengombalikan
poela
atau
membikin
baroe
an poenja tenaga dan
kenafsoean dan toean tida merasa 10 sampei
20 tahoen lebih moeda. toecan akan mendapat
kombali
toean
poenja ocang djika
toean
kirimkan kombali boengkoesan tablet Vi-

tabs jang
kosong.
5 Beton ti Otol speciaal
t
de:

Gagang

:
Batavia-C.

lihat jang toean poenja
badan
mendjadi
koeat
dan
banjak
kenafsoean.
Selainnja
itoe, ini tablet tida berbahaja dan tentoe
didalam pakerdjahannja.
Di negeri Amerika kebaikannja ini pendapatan
jang mengagoemkan
ada
begitoe
besar, hingga ini tablet" Vi-tabs dari Dr.

an.

Harga-harga

Kleeding mag.

obat roemah tangga, satoe tablet jang gam-

Sa

Tula

bahan.

ke-

jandjer pendapatan baroe
dari satos thabib
Amerikaan.
Ini pendapatan baroe dengan tjepat dan
Pempang dapat menjemboehkan toean poenja
elandjer oentoek bekerdja
la dan memperbaik tenaga toean, membikin darah baroe
dan bersih, memperkoeat rohani dan ingetan
tocan, dengan pendek, membikin toean didalam satoe
—3g
merasa djadi moeda
kombali.
Ini pendapatan
adalah
sebagei

Sa
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Toean djangan keliroe, tjoema ke-

CGentoek 2
jang
berpenjakit kehilangan tenaga,
keb
ngan, kekoerangan
ta
oentoek bekerdja, darah kotor, hilang
n dan orang" jang merasa dirinja toea
kalegahan

de

nia

14-427

goep
membikin
gagah dan pantas
dipandang
mata.
Itoe semoea
sebetoelnja dari potongan
pakajan.

Mengombalikan
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MEMBESARKAN
SEKALI
SANGAT
LUX
IA SOEDAH BIKIN KOELIT SAJA DJADI
LITJIN DAN HALOES”,
ipa

djelek: kita sang-

kemoedahan didalam 24 djam
:
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MENGATAKAN :

COLUMBIA PICTURE

Obat kelandjer
pendapatan barog

akan

menghaloeskan koelitnja. Saboen wangi Lux
koelit
dapat
djoega
menambah
bagoes
njonja seperti koelit bintang-bintang film itoe.

Batavia-Oentram,

14
nan

ea

3

7,

“Tadinja

Ta

Amat

menjoesahkan

koeroes

dan

boehnja

dan

mendjadi
kepada

sekali.

rawatan
iboenja,

laloe periksa

Doktor

dapat

kenjataan

Kasih tosan poenja anak' makan Gua:
ker Oats. Sebab Guaker Oats mengasih
tenaga dan semangat hidoep lebihan,
membikin koeat toelang? dan. banjak

jang sangat

ia sering
bahoea

sakit

toe-

Amat

darah

dapat sakit lemah anggauta: doktor berkata:
..Kasih 1a makan boeboer Ouaker Oats uap'
hari, sebab Guaker Oats mengandoeng sangat
banjak

anak

vitamine

B.

perbaik

io bisa mendjadi

Baroelah

sehat.

Vitamine

B.

jang

banjak terdapat didalam Guaker
membantres penjakr asabat dan
nafsoe

sangat

Oats,
mem-

makan

DAPAT
PERTJOEMA
DOK BOEBOER JANG

koeat”

djika

jang

kirim

ada

hanja

terdapat

SATOE
SEN.
DI PERPIRAK

4 koentji

di atas

tiap”

koleng Guaker
Oats. Koentji'
ketjil itoe di kirim kepada
Aid. Moaopolie-Inspectie,
Borneo Sumatra Hondelmaatschappij.
Batavia.
1

YAI

KE

NAK

5

2

IR
Be

Ini penawaran berlakos sebegitoe
lama masih ada peisediaan.

1
1)

mu

&

ketjil ep

Sekarang
satoe

piring

Amat

hari

tiap".

Ouaker

Oats.

Tolak
lihat

makan

Iboenja

lihat

baranc tiroean,
gambar
orang

Amat senanticsa menggemoekkan. Amat
mempoenjai poela kagoembirahan didalam permainan sport dan permainannja
poen bagoes.

PATJAR

PEMBOEKAHAN PRIJSVRAAG
BEDAK
VIRGIN
Pada
disaksiken

hari Senen

ddo.

beberapa

oleh

wakil

Nama

adresnja

dan

penebak2

di-

jang kena

Pasar

ada seperti dibawa ini:
:
Toean Gouw Tek Siem, Sindanglajaweg, Tjiandjoer — le prijs oewang contantf 150.Nona Ang Hin Nio, p.a. Toean Ang Tian Bie, Telok Betong —
:
2e prijs oewang

contanti

50.-

3e prijs oewang

contantf

25.-

Toean Tan Lin Hea, p.a. Toean Yap Kim Giok, Tangerang —
1

Teean O.G. Lee. Langkat Company Sirang Concessions, Mar:
tapoera, Berneo — 4e prijs oewang contant f
Teean Khoe Tjoeng Tiong, p.a. Toean Khoe Goan Swie, Sidoardjo

—5e

prijs oewang

School -, romans -, kinder-

schap.

10.-

Saloeroe

Indonesia

Pintoe

Besar

No.

32,

hoeken

in

BOEKOE

& weten-

'allerlei

PEMIMPIN

TRET terhias
bergoena sekali
beladjar harga
bisa dapat di
Senen 107.

dioemoemken dalem circulaires, jang djika penebak2 belon trima,
: harep lekas minta boeat accoordken namanja sendiri, enz.
Etiket2 B. Virgin boleh ditoekar dengen boekoe tjerita, harep lekas koempoel aken ditoekar dengen boekoe jang baroe terbit dan isinja penting jaitoe ,Perlindoengan Oedara", dimana ada moeat roepa2
pengoend oekan tentang mendiaga bahaja bom dari pesawat terbang.

Batavia.

153.

talen.

Boekh. SURYA, Kramatplein 40, Btc.

contant 4.3

Hoofd - depot
Chun Lim & Co.,

Senen

GRATIS tm NOVEMBER '39: 1/10
loterij besar boeat siapa jg. pesan
boekoe2 seharga f5.- Boleh pesan
boekoe apa sadja jg. kehendaki.
Harga
biasa,
persedian
lengkap.

Dan masi banjak penebak2 jang kena tarik troostprijzen seperti:
|
10 prijs dari f 2.50: 20 prijs darif 1.75, 30 prijs dari f 1.25: 40 pr!js
“darif 0.75 dan 170 prijs dari f 0.50, penebak2 mana namanja aken

Sole — Agents
N V. H. Mij. ,,Kian Gwan"

«

Oentoek keperloean Spatoe, datanglah di kita poenja toko, jang baroe diboeka.

pers prijsvraag

Bedak Virgin (98 model kepala nona) telah
boeka.

BATA

15/5/39 j.l. dengen

BAROE

BIKIN

PO-

dengan 64 gambar
oentoek jang barce
f 6.70 ongkos f 0.05
Adm. Pemandangan

TERIMA

LAGI:

Boekoe

penoentoen boeat bikin Obat Gosok
(Balsem), Hoofdpijn Haude Cologne

dan Minjak

ongkos

Bisa

dapet

beli

di koeliling tempat.
Fabriek

Molenvliet

Oost

84.

,,TJAP

MONSTER

GRATIS.

DEWA”

BATAVIA - CENTRUM.

boeat

Poko harga f 0.50 dan

f 0.04.

bikin

Boekoe

Obat

penoentoen

Njamoek

dan

stroop harga f 0.75 ongkos kirim
f 0.04 pesen pada adm. Pemanda-

ngan Senen 107, Batavia-C.

SE

Ne MAA SN

.
x.
&,
ke

Tahoen

Gemandangan
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La

RAK

El TN

Rapat resepsi konperensi

Sa

Gerindo daerah Djawa-

AI

Yee P3
Aa

ha, Sa

La

Denda

Sebosah

an t

naonesiE :

Barat

3

p

2G)
LAIN

T

sn Si

Bendera

bahagia

kebangsaan-kerakjatan kemasjarakat
A

merdeka",

—.

dilarang oleh

Djawa Barat

,,Denga

merdh-poetih, jang bertoeliskan:

BOGO Sen

PID, tergantoeng'

terbentang diatas podium.

5

Lia

ADA

Saptoe "malam

hari

tanggal 9/10. SepMinggoe
tember 1939, digedoeng Harsodarsono, Kebon Djahe Bogor-telah dilang
soengkan rapat resepsi tertoetoep da
ri Konperensi Gerindo Daerah Dja
Persidangan digembira“wa Barat.
Jang hadir k.l.
.
moesik
oleh
kan
250 orang, sementara wakil-wakil
dan oetoesan-oetoeperkoempoelan
seantero tjabangdari
do
. san Gerin
Djawa-Barat lengkap,
di
tjabang
djoega wakil Pemerintah dan pers.
Sebeloem persidangan diboeka, ter

ta“lebih doeloe oleh P. IT. D. diberi soe-

pada Pengoeroes agar
hoekan
paja bendera jang bertoeliskan ,,Dengan Kebangsaan-Kera jatan ke Masjarakat Bahagia Merdeka” jang ter
diatas podium
gantoeng-terbentang
an.
roenk
ditoe
ja
soepa
Poekoel 9 lebih toean Soetjipto,
Daerah Djawa-Barat memKetoea
pertemoean dengan terlebih
boeka
doeloe mengoetjapkan terima kasih
pada oetoesan-oetoesan dan hadirinhadirin oendangan jang telah soeka
mengoendjoengi rapat resepsi Konpe
rensi Daerah Djawa Barat. Kemoedi
an dioetjapkan selamat datang pada
oetoesan-oetoesan H. B. Gerindo dan
oetoesan-oetoesan tjabang dan ressorten.

Setelah selesai kata pemboekaan,
laloe pimpinan menerangkan keadaan oedara internasional jang sedang
berada dalam keadaan gelap goelita.
pimpinan diterangkan bahwa
Oleh
Eropah, sebagai poesat doenia jang
berhasil banjak dalam ilmoe
telah

f8. technieknja, kini sedang berada dalam

pembakaran

dengan

doenia,

berdentoemnja

ternjata

soecara

meri-

. Pada malam Selasa tg 11-12 Sept.

Antara")

jang baroe
Theorie paedagogiek
individueel
nja
lahir
kan
ebab
ini menj
onderwijs,

dimana

goeroe

memeriksa

anak itoe dan mendidik medjiwa
noeroet hasil goeroe jang kemoedian
anak itoe mengembangkan pendapatannja menoeroet kehendak alam.
Dalam keadaan masjarakat sekarang-kata pembitjara-pendidikan ini
poen soekar sekali, karena bagaima-

na goeroe akan mendidik anak jang

tjotjok dengan dirinja, sedangkan ke
adaan masjarakat tak dapat membe
rikan kesempatan oentoek mengemsimoerid
pendapatannja
bangkan
itoe nantinja. Kemoedian pembitjara menerangkan

tentang psycho-tech

niek, jang didjalankan seperti di pabrik Fillips dan Ford, dimana kaoem
boeroehnja. dipilih terlebih doeloe pe
kerdjaan apa jang tjotjok dengan ka
oem boeroeh itoe, sedang menoeroet
peratoeran doeloe seorang kaoem
boeroeh ditjoba doeloe, apa dia dapat
disalah satoe tjabang pebekerdja
kerdjaan

atau tidak,

dan

kemoedian

apabila ternjata tidak, maka kaoem
Lebih-leboeroeh itoepoen dioesir.
bih setelah pabrik-pabrik dirasionalisseer, baik tecnieknja maoepoen
boeroehnja, psycho-techniek ini menjebabkan keoentoengan jang besar
kaoem ondernemer dan fabribagi
kant dan sebaliknja soeatoe keroegibagi kaoem boeroehnja
an "besar
Systeem ini djoega di Amerika telah

dipakai boeat militer.
an sekarang

Dalam keada-

ondernemer

atau

fabri-

kant dalam mengambil boeroeh terlebih doeloe diperiksa apakah boeroeh

itoe tjakap

atau

tidak,

dan

39, dimadjlis oemoem Pantjasan.
AII. Bogor mengadakan rapat terboeka jg akibatnja tidak memoeas
kan, karena ada reactie dari PID
Tampilnja sdr. S. Sajoeti kepodi

um sebagai oetoesan PB.AII. dari
Djakarta, oentoek membitjarakan

tidak

mendjawab,

hanja

beliau

pe-

.ntah soepaja vergadering ini di
oebarkan sadja.
Boebarnja vergadsring, terpaksa
AII, Bogor tidak dapat memoengoet
erma
oentoek kesengsaraan sau
dara7nja jang mati sjahid di P.
:stina, jang telah mengorbankan
jiwa oentoek membela keselama
an Agsmanja
(islam|
dan mes
ijidil akso jang soetji.
Paginja tgl. 12 Sept. '39, moment
actie Msradj di Djakarta, membi
tjarakan riwajat Palestina bingga
chirnja,

tetapi

vergadering

sela

uat, tenteram dan aman dari tego
“an PID., hingga akibatnja memoeas
zan pada hadiirin. Sekian, harzp
Pemerintah mendjalankan kewadj:
annja dengan 'adil.
ema

BANDOENG.

Isro dan Mi'radj
Atas oesahanja Comite Tabligh
I-lam Bandoeng, hari Selasa kema
rin Himpoznan Soedara telah diada

mn. Pembitjara memperbandingkan
Jameperangan itoe seperti peperangan |
EjoK dengan azas despositie. Dalam kan perajaan Isrodan Mi'radj Nabi
“dalam wajang. Adanja peperangan keadaan seperti ini maka masjara- B:sar Moehammsd s.a.w.
:
“ini kata pembitjara adalah disebab- kat kelihatannja makin madjoe akan
Perhatian...
mengetjewakan
hakan karena pembalasan dendam, dan tetapi keadaannja sendiri makin la- ti! Pk. 9 pagi menoeroet program
karena pertentangan faham antara
ma makin moendoer, dan djarang se- ma perajaan akan dimoelai, tetapi
demokrasi dan fascisme. Lebih lan- kali dalam keadaan masjarakat se- publiek jang datang masih sangat
“djoet pembitjara menerangkan apa perti sekarang kita dapat melihat sedikit, sehingga perajaan itoe tiertinja

as Anti

Kominternpact

dan

— as Inggeris-Perantjis. Peperangan ki-

“ni, adalah peperangan jang ke II dan
adanja pertenoleh
“di-timboelkan
tangan ekonomie jang mempengaroeVerdrag antara
hi keadaan doenia.

dan Djerman-kata pembitjara,

Rus

itoe disebabkan karena dinegeri Rus
dan Djerman ada satoe keboetoehan
dan adanja serangan Djerman sekarang itoe, karena Djerman mempoenjai keboetoehan. Keadaan peperangan ini, achirnja akan menjoesahKekan bagi rakjat seoemoemnja.
moedian pembitjara menerangkan,
Gerindo sebagai partai plobahwa
por telah lahir dan berdasarkan Kemengadan
bangsaan-Kerakjatan,
antara
tangan
perten
adanja
koei
klasse dan klasse lainnja, dan ini diadanja pertentasebabkan karena
Antara Gerindo
ehan.
ngan keboeto
dan partai bordjoeis-kata pembitjara-pada waktoe kini memang ada sa
toe persamaan, akan tetapi Gerindo
tetap mempoenjai tjita-tjita dan keKepada rakjat di
jakinan marhaen.
berikan hak, oentoek merobah satoe
pergerakan jang tidak disetoedjoeinja. Djoega Gerindo adalah satoe
partai rakjat jang tidak melanggar
peratoeran agama da bersetoedjoe
Setelah seledengan agama Illahi.
sai pembitjaraannja, laloe dipersilahkan

toean

Sanoesi

Pane,

oentoek

membentangkan: - Kedoedoekan Gerindo dalam masjarakat sebagai partai plopor.

Terlebih doeloe pembitjara

mene-

rangkan tentang ilmoe mendidik-pae
dagogiek-, dimoelai dengan meriwajatkan
ilmoe mendidik di Eropah,
ketika orang berpendirian, bahwa se
tiap orang dilahirkan kedoenia tak

oebahnja seperti setjarik kertas de-

ngan tidak diisi apa-apa dan kertas

itoe akan diisi oleh goeroenja menoe

roet keinginannja sigoeroe.
Menoeroet theorie jang baroe, anak
- jang dilahirkan kedoenia itoe telah
' mempoenjai despositie jang tertentoe, mempoenjai ketjakapan jang ter
tentoe. Bolehlah anak itoe diperoem
pamakan sebagai seboeah bidji mang

ga, jang kemoedian
pohon mangga.

akan mendjadi

toko

Tionghoa

di

Ko-

sambi Bd. telah dihoekoem denda
oleh Landgerecht banjaknja f 50.—
atau boei satoe boelan, karena telah menaikkan harga beras 20 sen
dalam sepikoel.
(Toch harga barang? naik! Dapat
lah jang wadjib menahan kenaikan
harga barang? itoe ? Hanja barang?
sendiri jang akan mendjawabnja !1.

orang laki-laki dan perempoeaii, be
berapa wakil psrhimpsenan
dari
pera wakil pemerintah lengkap.
Rapat dipimpin oleh wakil dari

Pe:
Agenda pertama

wakil

dari

oleh

wakil

dari Persjarikatan oelama dan Mi:
ran oleh wakil dari Moechamma-

Angka

di

Dierentuin

Agenda ke-tiga: soval Palestina
Banjaknja jang mengoendjoengi oleh wakil dari Persatoean Islam.
Dari
permoelaan
hingga
pada
Keboen Binatang dalam boelan j.l.
ada sebanjak 13.372 orang, sedang
pendapatan
kartjis ada sebanjak

f 1.500.
Satoe succes!
—gpa

TJIANDJOER.

depatan

menaikkan

harga saboen

dengan 20 pCt.
Kedoea orang tsb dihoekoem d:
agan denda f 50— dan f 25—.
|Anetaj.

TJIREBON.
Madjlis Islam Tjirehon memboeat
Rapat

penghabisan rapat berdjalan dengan
aman dan tentram. Mendapat per
hatian penoeh dari hadlirin.
Tjelengan oentoek
memoengoet
sidekah goena Palestina poen tidak
ketinggalan diidarkan dan pendapa
tannja

ada

f8,84.

Rapat dihabisi
dengan selamat.

pada

Mentjoeri

djam

Baroe

sadja

11.30

ikan

Empang
seboeah
pai kosong.
di Tjiawi

sam-

ketangkap

tiga orang jang dianggap mentjoeri
banjak sekali ikan dionderneming
Fjporeg. Boekti2 terhadap pentjoeri
tsb. soedah tjoekosp.
Pada soeatoe hari pagi2
orang
terkedjoet dan tersemoe, oleh
karena

ketahoean, bahwa seboeah

em-

pang

kepoenjaan onderneming

tab.

kosong. Ikan 2000 &kor
ara diempang
aja. |(Aneta).

ms

jang

itoe, hilang

dipi-

semoea-

TJIKAMPEK

Oemoem

Aksiterhadapsoal
Radjaban
lestina.

dan

Pemb.

Madjelis Islam Tjirebon telah me
'gambil kepoetoesan
pada malan

O.D. mencelis

Rapat Oemoem

PFa-

N O.

Pada maiam Minggoe, ddo. 9/109-39, N.O Tjikampek telah melang
soengkan Rapat Oemoem, bertempat

di m sijid Djami N.O. Kradj: an.
Selasa tg. I!/12 Dec. "39 hendak mr D:kosnajoengi oleh 1.k. 1000 orang,
ngadakan rapat-Osu cem aksi kaoem diantaranja banjak kaoem iboe.
Wakil? perkoempoelan banjak, be
ocersama2
dari oemat Islam seloeroeh
Indonesia terhadap so'al Ra: gitoe poela wakii Pers, sedang dari
djaban dan Pelestina menoeroet ke fihak pemerintah mantri Politie dan
poetoesan Al-Islam Kongres ke 2 t. Kalipah.
Rapat dimoelai djam 9, dengan
di Solo diisea tempat, sebelah lo:
dan sebelah
kidoel kota dan me- cimpinan t. Darmodihardjo Ketoea
ngsmbil
tempat
cisekolah A.I.V. Tjabang N.O. Soebang.—5Betelah di
Oosutoek sebslah lor dan sekolah Ta- O-tjapkan pidata pemboekaan, maka
mansiswa oentoek sebelah kidoel.— d.batjakan ajat A'lguiin oleh toean
Daan
pemboekaan
sama
djam Dahlan dari Poerwakarta.
Agenda dan pembitjara:
1. T.O. Djajawisastra-Scebang, s0
Agenda pembitjaraan poen sama al:
, Kepentingan dan keberatan2
ja'ni mencercet siaran daripada Ma ra'jat kaoem Moeslimin"“.
djlis Islam A'laa Indonesia di Soe2. T.A. Pattaah-Poerwakarta, sorabaja.—
'al: ,,Kepentingan2 mas'alah agama".
3 T. Zainoel
Arifin-Consul H.8.
I. Batjaan Al-Goer'an.
NO
Djawa Barat: ,,Pemandangan
II. Isra dan Mi'radj.
Ke islam, sedjak dahoeloe hingga
III. So'val Palestina fmenoeroet timboelnja perdjoangan Islam seka
ma'loemat M.ILA.I. di Soerabaja. rang. Pidatu mana mengandoe ng pe
IV. Lain-lain.
ngetahoean Islam jang tinggi.
Pada hari Saptoe tanggal 9 Sept.
4TKH
Toha. Soemedang: soal:
jang lalos salah satoe badan secre- Nasihat oemoem jang bertali detariaat dipanggil menghadap kepa- ngan Agama".
da Assistent
Wedana P.ID. dan
Rapat
jang menarik semangat,
diberitakan, bahwa rapat oemoem pengetahoean dan kegembiraan, ma
didoea tempat tidak dibolehkan.
ka djam satoe tengah malam baroe
Kemoedian
pada
hari Minggoe ditoetoep dengan pembatjaan alpatanggal 10 Sept jang laloe dipanggil tihah.
kembali dan
diberitakan,
bahwa
—ijam
rapat osmoem boleh diadakan di SINDANGLAOET. & :
ET Ty
dosa tempat, apabila tidak membitjarakan so'al Palestina, dan djika
Mi'radj Nabi
tetap hendak membitjarakan djoega
so'al Palestina hanja disatoe tempat.
Telah dilangsoengkan Lesing2 AAdaposn
alasan jang diadjoekan gama Islam oleh Comite Mi'radj Naolehnja berhoeboeng dengan keada- bi sa.w. pada tg. 11/12
September
an perang sekarang ini, politie ada jl. bertempat di Madrasah Perserikekoerangan orang.
katan Oelama di Sindanglaoet. Per
Maka pada malam Senen tg 10/11 koendjoengan penoeh sesak. PembiSept. 1939 oleh secretariaat dengan tjara2 jaitoe: 1 Toean Kjai Tan Tisigra diadakan rapat madjlis oen ang Joe HB, Perserikatan Oclama
toek
menentoekan sikap terhadap dari Madjaiengka. 2 Toean Mhd:
so'al rapat oemoem terseboet Ma Thojib H.B. Moehammadijah
dari
djlis mengambil kepostoesan.
Koeningan. Pimpinan dipegang oleh
»So'al Palestina tetap dibitjara t. Nonong. Sebeloem diboeka, pemkan, djadi mengikoeti kemaocean po batjaan @oersan dilakoekan oleh t.
litie, hanja
diadakan disatoe tem Oestadr Mardjoeki.
pat ja'ni sebelah kidoel disekolah
Toean Moch Thojib menerangkan
»Taman Siswa“ Kanoman.—
arti perhatian Isra jaitoe perdja
Pagi harinja Senen secretaris da lanan pada
waktoe malam, serta
ri secretariaat Madjlis memberita
mengoeraikan pengalaman2 dan per

dak dapat dimoelai menoeroet wak
toe jang telah ditentoekan.
Ada ada sadja...!
Orang mengabarkan, bahwa Soesochosnan Solo akan berkoendjoeng
ke kaboepaten Bandoeng. Sebagian
tjara menerangkan, bahwa Gerindo, dari orang jang hendak merajakan
agar soepaja dalam la- miradj itoe ,,tergoda". hatinja, lamenoedjoe,
an setiap anak baik loe... berdoejoen doejoen (dianta
pendidik
pangan
dikota maoepoen didesa dapat mera- ra ja banjak hadji2 dan kijai2 !)
sai lezatnja pendidikan dan pengadja ke kaboepaten ingin ikoet menjam
ran, djoega dalam lapangan techniek boet kedatangan Soesoehoenan.
Orang-orang
jang tinggal, jang
lapangan pekerdjaan-Gerindo menoemi'radj dari
djoe agar soepaja setiap orang dapat lebih mementingkan
pada
ikoet
menjamboet
(menonangkan
mengemb
dan
jakan
mengerd
kedatangan Soesoehoenan
despositienja, sedang dalam soesoe- ton?)
perajaan
'miradj
nan masjarakat sekarang orang tidak melandjoetkan
sampai
pk.
1.30
siang.
ang
mengemb
dan
elkan
bisa menimbo
kan ketjakapannja jang sesempoerKg Soesoehoeran ke kaboepaten
na-sempoernanja. Bahwa kita GerinHari
Selasa kemarin.
iaan
kebahag
ke
e
menoedjo
do akan
Sedjak pagi orang telah berkeroe
satoe
boekan
itoe
kemanoesiaan,
moen
dihalaman
kaboepaten dan
angan-angan.
dialoen-alcen,
ingin
menjaksikan ke
Faham sama rata sama rasa jang datangannja
Kg.
Soesoehoenan
ke
didasarkan atas ketjakapan dan si- kabnoepaten Bandoeng.
,
fat seperti dalam keadaan sekarang
Pk. 11.30 Kg Soesoehoenan ber
'itoe hanja dalam mimpian sadja, se- sama pengiringnja
tiba di kaboe
menoeroet penjetidikan hal ini paten. Penjambostan Kg Soesoehoe
bab
tak bisa, terboekti dengan gambaran nan itoe dibroadcast oleh Nirom.
diatas, sedang faham ini
gambaran
Poskoel 1245 setelah bersantap
didjalankan apabila fa- kg. Soesoehoenan kembali kehotel
bisa
hanja
ham sama rata sama rasa serta jang
mendidik disetempat-tempat itoe di- 2
Rerajaan soenat
dasarkan atas demokrasi jang dapat
Hari
Selasa
'jbl., pagi2
hari,
demokrasi
diwoedjoedkan.“ Faham
atas oesahanja Persatoean Islam
perloe
pembitjara-jang
inilah-kata
Bandoeng, telah diadakan perajaan
dimasoekkan dalam soal-soal pergoe soenatnja anak2 jatim dan anak2
|roean, seperti haroes adanja paksaan orang jg miskin. Ferajaan
kepoetoesan Madjlis itoe ke
itoe di kan
pada anak-anak soepaja bersekolah, langsoengkan digedoeng
pada politie.—
Persatoeagar soepaja setiap anak dapat me- an Islam di Pangeran SoemedangBerita
itoe dengan sigra terde
ngetjap lezatnja pengadjaran dan weg.
ngar
oleh
ra'jat dan banjak jang
$
Dengan faham demokpendidikan.
merasakan ketjiwa atas tindakan
rasi boekan kita maksoedkan agar
politie jang sematjam itoe.
soepaja anak-anak itoe nantinja mem jang gratis, boeat beladjar hidoepnja
Pada malam Selasa tg il-12 Sapt.
dan kalau ini di
poenjai kedoedoekan jg. sama dengan peladjar-peladjar,
1939
rapat dilangsoengkan disatoe
Amerika
dapat
dipraktekan
orang,
tidak,
dokter semoea oempamanja,
tempat
disekolah Taman Siswa. Ka
djoega
di
Indonesia
soal
ini
dapat
di
se
hak
n
diberika
haroes
akan tetapi
numan dan pemboekaannja. Dioenpada setiap orang, agar djalankan.
penoehnja,
Dengan despositie dan psijocho-tech dierkan hingga poekoel 9 menoeng
mereka dapat kesempatan
soepaja
jang
telah sama daniek
serta didasarkan atas demokra- goe tocan2
tinggi,
sekolah
sekolahmemasoeki
A.l.V. Kedjaksan
seperti keadaannja di Universiteit di si-maka dapatlah partai plopor me- tang disekolah
perobahan dalam soesoe- soenggoehpoen disana dari moelai
Amerika, jang disetiap saat diadakan ngadakan
nan
masjarakat
dan dapat poela me- siang hari Seninnja soedah dipasang
gratis
jg.
teit
speciaal satoe Universi
seorang demi se- papan toelis oentoek perma'loeman
Universiteit-Universiteit robah manoesia
disamping
disatoekannja rapat itoe, sebab po
Djoega disana dia- orang.
jang membajar.
Ska
ja
litie
berkeberatan,
dakan beurzen disamping bajaran

orang jang pintar dan benar.
lapangan pendidikan dan
Dalam
techniek, Gerindo sebagai partai plopor, haroes merobah soesoenan masjarakat sekarang, dan boekan akan
Pembimerobohkan Pemerintahan.

batjaan Al-Goer

an di batjakan
oleh
PAI.
Agenda kedoea: pers

riwajat Palestina jang isinja dikarang oleh secretariaat MIAI. Soera Menaikkan harga dengan sewenang
wenang.
baja, Diwaktoe spr. membitjarakan,
kaoem Jahoedi meratap dan menaBaroe sadja di Bogor dan di Tjiagis memohon ini dan itoe kepada
toehannja, PID. stop dan tidak di andjoer kedapatan toekang dagang
izinkan sfir. berbitjara teroes, sam menaikkan harga dengan sewenang
bil diperingati vergadaring akan di wenarg
Seorang
Tionghoa jang
menda
boebarkan.
batoe
api menaikkan
Spr. bertanja, apa alasan PID. gangkan
berani memboebarkan vergaderirg harga sampai 100 pCt diatas harga
jan ywe'arang membitjsreakan riwa- diboelan japrg laloe.
Di Bogor seorang Tionghoa
ke
jat Palestina, PID dalam s-d.kitpoen

se-

jang tidak tjakap oentoek
seorang
dipekerdjakan dalam salah satoe tjabang pekerdjaan, maka tak dapat diSysteem ini adalah tjoterimanja.

Rapat dikoendjoergi oleh k.I. 500

f 50, —!

jjah.

Moment actie Mi'radj A.L.I.
diboebarkan
P.I.D,

iVersiag

-

EP

Se CET 4

kiasan2

jang

dialami

Moehamad sa.w.

oleh

K.N.

sepandjang perdja

lanannja dari Mekah ke Jeruzalem,
Menerangkan

arti dan maksoed per

kataan Mi'radj,
kakas

oentoek

jaitoe
naik

sebagai per

keatas dengan

beberapa keterangan jang djelas.

Kjai Tan Tiang Yoe menerangkan
tentang culiuur Islam dengan djelas

dan terang, memoesskan jang men
dengarkan.

Soal Oeboedijah diterangkan oleh
t. Tojib dengan djelas.

Rapat ditoetoep
dengan selamat.
senang jain

djam

1

malam

TANGERANG.

O.D. menocslis :
Misradj kaoem Iboe
N.O. Moeslimat, pada hari Minggoes ddo. 10/9-39, telah dapat melangsoengkan madjelis Mi'radj spe

ciaal oentoek

kaoem

iboe,

di Limapoeloeh Sumatra. Beliau ba
njak sekali menoelis tentang hal ke

Perampokan
Pembantos menocelis :
Dapat membawa
f 600
dan perhiasan
sehargaf 3000.
/
Rada hari Sabtoe Malam Minggoe
9/10 boelan ini telah terdjadi peram

bertem-

Toean

sehatan diberbagai madjallah anta
ra lain diroeangan Kedjawen dan
Hidoep.

Berhoeboeng

dengan

penjakit wasir
semboeh

datangnja

permintaan
dari
berbagai
jang bermaksoed mendorong

fihak
pener

bitan boekoe Jin boekformaatj dari
Ratoesan kaoem'iboe Soebang, dan pokan diroemah t. The A Tjoen, ber segala sesoeatoenja karangan jang
telah
diosmoemkan,
maka beliau
banjak poela jang datang dari dja- tinggal didesa Tjidjantra.
sekarang
sedang
beroesaha
akan
oeh, telah membandjiri madjelis:
Ketika perampokan itos terdjadi,
menerbitkan
kitab
meloeloe
bab
ke
sehingga kekoerangan tempat.
tosean roemah baroe pergi kondasehatan,
jang memang diboetoeh
Djam 9 pagi madjelis dimoelai de ngan.
ngan pimpinan Njonja Solihat FaKira kira djam 9 malam 4 orang kan sekali oleh pendoedoek disini,
gih, dan pembatjaan Isro dan Mi' perampok memasoeki roemah tocan sesoeai dengan oetjapan: ,,Gezond

pat di Madrasah N.O, Soebang.

radj oleh Njonja Komariah.
tsb. dan dengan memaksa, mintak
Diwaktoe pauzs: diadakan kesem osang kepada isterinja. Sedang anak
patan oentoek melihat dan membe nja jang akan berteriak dipoekoel
HN Keradjinan tangan, dari boeah oe dan laloe diikat.

saba N.O.Mi

Soebang—Poen

lingkan bus derma

saraan oemmat

oentoek

dikeli

Perampok dapat menggondol oeang f 600, perhiasan seharga k.1.

keseng

Moesiimin Palesti-

£ 3000

Setelah madjelis dimoelai kembali
dengan
beberapa
oepatjara jang
berhoeboengan dengan kepentingan
kaoem iboe terhadap Agama, maka
djam 12 dimoelai dengan selamatan
hingga achir ditoetoep.

Djawa
Akibat

Chatib

dikenal itoe telah membatjok si lebe.
Oentceng orang

t. Soelaiman.

DA BPNNPN SG TANYA Lg AA Ta AA KAT LN

NAK BPN

TO

NA
»

MAN

pa

Pembatjaan dilakoekan oleh:
1. Toean K. M. Thoha-Bandoeng,
mengambil bagian hikmah2nja Isro
dan Mi'radj dengan memakai kete
rangan2 dan tjonto2 jang loeas.
2. Toean K. H. Aboe Chaer Cheribon, mengambil bagian pembatjaan Isro dan Mi'radjnja dengan me
makai keterangan2 (comentaar) jg
djelas.
Sebeloem diadakan pauze dibatja
kan siaran dari secretariaat MIAI

diadakannja moment
seloeroeh

seroean

Comite

actie

Indonesia

Penolong

dan

ditoetoep

dengan

mendapat

£ Naa

Nur Pa
re

SEMARANG.
Proces-verbaal karena menaikkan
harga keterlaloean

Aneta

dari Semarang mengabar-

kan, bahwa polisi telah membikin
proces-verbaal terhadap firma ,,Notchand Kemachand" oleh karena me
naikkan harga jang keterlaloean.
Ga

g

Sociteit

oentoek lekas mewoedjoedkan

ada-

nja sociteit bagi Boemipoetera.
Maka sekarang soedahlah ditetap
kan bahwa rapat oendangan akan

mengadakan

Maka dengan kesempatan itoe, di
hadiiri poela oleh iboe-bapa moerid.
Lezing dimoelai djam9 pagi.
1. Tentang Pengetahocan Agama',
oleh t. K.H. Aboe Chatr.-

"Pendidikan

tjok dan pak chatib dirawat dalam
roemah sakit di Brebes (Aneta).

telah mengadakan pertemoean goena merentjanakan perihal sjarat2

lezing2 Agama-Islam, osntoek diper
dengarkan oleh moerid-moer
d.-

2. Tentang

ngan kedoea belah tangannja. Teta
pi ia sekarang kehilangan sspoeloeh
djari tangannja.
Kini polisi lagi mentjari sipemba

Berdirinja

Taman-Siswa dengan lezing Agama
Didalam Vacantie hari 27 Radjab
- ini, Taman Siswa Soebang,itelah me
kesempatan

,,sakti“ itoe

Bosat kedosa kalinja Comiteleden

kepoeasan.

ngambil

jang

masih dapat mendjaga djiwanja de
ngan menangkis batjokan itoe de-

OENGARAN.

Keseng-

Saraan Palestina. Kemoedian diidar
kan bus tjelengan derma Ralestina.
Djam satoe tengah malam, ma-

djelis

Leu

nja, dan mengetok2: pintoe. Chatib
terseboet bangoen dari tidoernja,
dania memboeka
pintoe.
Dengan
sekonjong-konjong orang jang tak

beberapa patah kata pemboekaan,
laloe dibatjakan ajat Alguran oleh

Mi'radj

sakti

penghoeloe

jang tidak dikenal datang keroemah

Djam 9 presis dimoelai oleh pimpinan t. K. Abdulah Figih, dengan

tentang

mengakoe

Jlebe)

weungbata (Brebes) menerangkan,
bahwa ia sakti, tidak mempan sen
djata apapoen djoega.
Pada soeatoe malam hari seorang

malam 27 Radjab ini, telah diadakan Madjelis pembatjaan
Mi'radj
obemoem, dengan mendapat koendjoengan jang loear biasa besarnja,
hingga persediaan tempat ta' mentjoekoepi.
Ta' ketinggalan poela wakil-wakil
perkoempoelan, pers dan pemerin-

-

Tengah

BREBES

Madjelis Mi'rzdj Oemoem.
Oleh orsaha N.O. Soebang, pada

5

dan doea poetjoek senapan

tidak ketinggalan dibawanja.

Agama',

oleh t. K.H. Thoha.-

dilangsoengkan pada nanti tanggal
23

lam

boelan ini, djatoeh

Minggoe

Saptoe

ma-

digedoeng Pensioen-

bond.
Adalah mendjadi rentjana, bahwa
pada sedikitnja sekali dalam tiap2
boelan akan diadakan pidato2 jang
bergoena oentoek
kepentingan leden, misalnja tentang economie, pen

Lezing2 terseboet, selain dari pa didikan, wetenschap dsb.
Djikalau tiada aral melintang di
da mengisi otak anak2 tadi, menam
doega nanti pada tgl. 1 October de
bah poela kegembiraannja,pan
Pemberian

Baroe baroe ini, kita telah mendapat soerat siaran dengan berkepala: Awas! Awas! jang ditanda
oleh Commandant Veldpolitis Soe-

bang,

maksoednja

jang

berdjalan

jalah: ,,Orang2

selamanja

meminggir ke-kiri. Kalau
mana gili-gili, berendeng
leh lebih dari berdoea.“

Dengan

.

haroes

timboelnja peratoeran de

Salaris-korting
Sekarang terdengar moelai ramai
pertjakaparn orang, bahwa moelai
nanti 1 October '39 ini, mij P. en
T. akan mendjatoehkan salaris-korting 30pCt kepada personeelnja, de
ngan batas jg akan kena korting
itoe, orang bergadji £77.— keatas.
Soedah barang tentoe, kalau koe

roedan gadji itoe didjalankan, bagi

Huropeese personecl kena semoea,
ma'loem rata2 gadjinja seratoes roe
piah keatas.
Oentoek personeel bangsa Indone
sia, dari doeloe hingga sekarang ma
sih mempoenjai
potongan
30pCt,

dus kalau sekarang dipoekoel lagi,
djadi totasl 60pCt. Sadang persenan
tiap2 satoe tahoen sekali seboelan
gadji, diwaktoe Lebaran, chabarnja
akan ditjaboet poela.
Kalau niatan sang madjikan

ten-

ta' dapat

dirobah lagi, adalah soeatoe poekoe

lan jg boekan loemajan. Apakah
akibatnja kegentingan Eropah ?
Naa

.—@

ig

tsb soedah. boleh di-

Menerima bintang perak ketjil,
Ketika hari Kemis tanggal 7 jang

baroe laloe dikaboepaten Semarang

telah berlangsoeng oepatjara penerimaan bintang. Kita lihat semen-

ada di tara autoriteiten jang memerloekan

tidak bo-

mikian, boleh djadi oentosk mendja
ga keamanan laloe-lintas. Maka oleh
karena itoe baiklah kita memperhatikan perkataan ,,Awas" !

tang salaris-korting itoe,

Sociteit

anggap sjah berdirinja.

tahoe laloe-lintas.

"

berhadlir.
Dan
diantara
mereka
orang jang memperoleh anoegerah
tadi, tampaklah poela toean Mas
Kromoatmodjo,
Beheerder

Pandhuisdienst

di Oengaran,

telah bekerdja dengan
kira kira 31 tahosn.

Maka
Isters

bintang
dilekatkan

rapi

jang

selama

,,kleine zilveren
oleh Controleur

pandhuisdienst Semarang tocan EF.
Doornbos. Kita tosroet menghatoer-

kan P. F. berhoeboeng dengan pem-

heid

gaat

dengan

tjepat

dan

habis

akar-akarnja dengan tida
perloe operatie, oleh obat
Anusol jang di poedjikan

oleh doktor?,

voor I“

ja

Djawa

poenja

Timoer

membawa
perobahan
dari penagihan wang

semangkin

keras

apa?2, selain
padjak jang

didjalankan,

me

njebabkan rata2 pendoedoek Kacer
SOERABAJA.
jang bersangkoetan merasa terdje
pit dan poetoes asa.
Aa
Perhoeboengan dengan Australia
Bila terlambat mereka menjetort
— beroebah
kan wang padjaknja. lantas sawah
Berhoeboeng dengan kekoerangan atau keboen mereka dibesiag, depesawat. maka perhosboengan oeda ngan tidak mergindahkan penangra Indonesia dengan Australia jang
mereka jang telah mem
dilakoekan oleh pesawat ,,Gantas” goengan2
berati loear biasa itoe.
tidak lagi menoeroet plan jang soe
Hal jang lain tentang wang lendah ditetapkan. (Anetaj.
tera. Sebenarnja telah 9 tahoen pe
nerangan (lentera) ditiadakan, demi
Pengiriman kapok berkoerang
kian djoega biajanja telah selama
dihari belakangan
itoe tidak dipoengoet-poengoet.Teta
Menoerost penaksiran besar Soe- pi moelai Juli 1939 jl., pendoedoek
rabaja .dihari hari belakangan ini pasar Bintoehan telah diwadjibkan
mengeloearkan
kapok sedjoemlah poela
mesti
membajar
sebanjak
2000 ton, demikian djoega Semarang, f£0.15 seorang.
hingga dengan ini djoemlahnja toe
Djoega tentang wang adat. Selama
roen Sampai separoeh.
ini wang
adat itoe hanja f 2.40
Mej J. Soeleiman-Nang Seno—Mej
Menoeroet
berita jang diterima djoemlahnja boeat satoe orang. Kini
Enny-Saleh: 6—1, 6—3.
dari negeri Belanda, disana banjak diganti dengan
belasting marga,
Mej Soelasmi-Roesdi—Mevr Soekapok jang didjoeal.
ja'ni ditetapkan seseorang
mesti kirman-Prawoto: 6—2, 8—6.
membajar
40pCt. dari
djoemlah Ronde 2:
Kopi naik harganja
belasting masing masing.
Mevr. Joenoes-Eudela-mevr. SoerjoAneta mengabarkan, bahwa kopi
Demikianlah beberapa gambaran
Moeljono: 6-4, 7.5
naik sekali harganja dibanding de- kesoelitan jang telah menimpa pen- Mevr. Manuaja-D. Gerungan-mevr.
ngan harga dalam minggoe jl., jaitoe doedoek Kacer pada waktoe jang Laiwakabessy-Lantang: 6-0, 10-12.6-1
satoe
setengah roepiah dalam 100 belakangan ini jang djika tas lekas mej. O. Seno— Soedarjono-mej. Soekg-nja.
mendapat pertolongan dari pihak
tariah-Endo, 6-4, 6-1
Orang mendoega, bahwa dalam bl, jang
berwadjib,
moengkin benar Mevr. Endo-Agoes—mej. Lieke-Karini kiranja banjak kiriman kopi ke mereka mesti terlantar oleh bebe:
nen: 6-44, 6-1
Eropah.
rapa bahaja, antaranja bahaja kela Mevr. Tinangon—Hartono—mevren
paran.
Hr. Aladin: 6-3, 6-1
Pembikinan kedok gas Ngagel
Mej. Neeltje—Imam-mej. Henny-Se20.000 boeah tak terpakai
Tindjauan ke Onderafd Manna
no: 4-6, 6-3, 6-3
Paberik karet ,,/ Ngagel“ menerim
Di Manna, kedapatan, bahwapen- Mej. A.Soelaiman—Ketje-mevr. Par
berita dari departement peperangan doedoek disitoe sedang siboek mem
ma—Soemeh: 8-7, 8-6
bahwa filterbussen goena keperloe bitjarakan seboeah soerat
edaran Mej. Soelasmi-Roesdi-mej. J. Soelei
an kedok gas tidak mentjoekoepi jang disiarkan oleh pt. Controuleur
man—Nang Seno: 6-1, 6-4
sjarat2nja,
oleh karena plaatnja Manna, isinja: ,,Siapa2 pendoedoek
Ronde3:
terlaloe tebal, tidak sesoeai dengan jang beloem melosnaskan belasting Mevr, Joenoes-Fudela — Mevr. Mamodel, hingga Ngagel itoe soedah dan oeang adat oentoek th. 1939 nuaja-D. Gerungan: 6-— 0, 6 —2.
membikin kedok gas 20.000 boeah tidak bisa berdjoealan dipekan.“
Mevr. Endo-Agoe
— Mej. .O. Senogoena pendoedoek jang tidak boleh
Kebetoelan ada 2 orang jang te- Soedarjono:
2 — 6, 7 —5, 6—3.
didjoeal.
.
lah melanggar larangan tsb. telah di Meyr. Tinangon-Hartono—
Mej. Neel
Selandjoetnja didengar, bahwa hoekoem dengan poetoesan Rapat- tje-Imam: 6—1, 6—0.
“1
aa,
pembikinan seloeroe hnja goena fil- marga dengan hoekoeman denda oe Mej: Soelasmi-Roerdi — Mej. A. Soe" Ln
terbussen itoe kiranja akan ditahan ang-kabarnja sampai f 2.—
leiman-Ketje: 8 — 7, 8 —6.
oleh karena kekoerangan bahan-ba
Hoekoeman denda jang demikian
Ronde 4:
han pengisi, misalnja kool norit dil. itoe katanja
didjalankan—adalah Mevr. Joenoes-Eudela — Mzvr. En(Aneta). beralasan dengan perlanggaran ke do-Agoes: 6 — 3, 6 —1.
—A—
pada adat jang dinamakan ,,adat Mej. Soelasmi-Roesdi — Mevr, Tinasepintas laloe."
ngon-Hartono:
6 — 2, 6 —2,
Belakangan terdengaroleh penoe
Ronde
extra,
voor
3de
lis bahwa soerat edaran tadi begi- prijs:
|
ka
BINTOEHAN
toe djoega ada? sepintas laloe itoe Mevr. Tinangon/Hartono—Mej. En- Ky F
telah dihapoeskan
dengan tiba2—
do/Agoes: 6-2, 6-1
Pemb. Ps. menoelis :
ja'ri sesoedahnja beberapa pendoeFinale :
aman
dozk Manna mengoesoelkannja ke- Mevr. Joenoes/Eudela—Mej. SoelasBahaja kelaparan
Betapa beratnja kesoekaran2 jang pada Pembesar di Benkoelen. Posn
“ mi/Roesdi: 6-2, 6-4,
sedang diderita oleh rata-rata pen pelanggar jang
kena
hoekoeman
Djadi ditahoen ini wisselbekerdoedoek Kacer (Bintochan) dewasa icoe telah dibebaskan djoega.
Okamura itoe djatoeh kepada Mevr
Tindakan jang demikianlah jang Joenoes. Selandjoetnja dibagikan
ini sedapat2nja akan saja bajangkan
3
dalam ini toelisan moga moga men sebenarnja telah melanggar
adat boeah prijs kepada:
dapat perhatian oemosm dan penje- kebiasaan
jang
kadang2
sangat Mevr. Joenoes/Eudela, prijs pertalidikan dari pihak jang berwadjib. mengetjewakan hati ra'jat jang bo
ma.
doh2—apalagi disaat
serba salah Mej. Soelasmi/Roesdi, prijs kedoea.
Sae
AN
TE
Soal beras. ini.
Mevr, Tinangon/Hartono, prija keRersediaan heras di Kaoer dalam
i
tiga.
ini tahoen boleh dikatakan tidak ada
sama sekali. Sebabnja. Pada tahoen
jang laloe, hasil sawah pendoedoek
memang koerang,
sedang oentoek
tahoen ini baroe sadja mereka me
moelai
bertanam.
Hasilnja tentoe

Tanah Seberang

5—6

boelan lagi baroe bisa dipoe-

ngoet. Ada djoega

oesaha jang lain

seperti mengerdjakan hasil hoetan,

tapi telah tertoetoep sadja dengan
tiba tiba ta'ada lagi para saudagar

Ind. Dames Tennis - Bond
Mixed
doubleswedstrijden
'39.
Open mixed doubles-wedstrijden

di Bintoshan jang maoe membkelinja tahoen jang ke 5 oentoek mereboet
berhoeboeng dengan
kegentingan Okamura-Wisslkeker, kini telah
oedara International sekarang.
habis. Jang serta dalam
Selama ini beras didatangkan dari ngan itoe ta' koerang dari pertandi34 partij
Manna

dengan

harga

mahal sekali.

djoemlahnja. Antaranja ada djoega
beberapa
pemain-pemain
jang me
pasar Bintoehan sampai f 5.50 per mang koeat.
pikoel. Kenaikan
harga terseboet
Karena toedjangan jang soengMeninggal dalam oesia tinggi
disebabkan para saudagar di Ben- goeh-soenggoeh dari pihak
pemain,
Baroe baroe ini telah poelang ke koelen telah memborong beras
poela baik laki-laki maoepoen perempoean,
rachmattoellah toean Soediman dari Manna oentoek langsoeng
di begitoe djoega perhatian jang peReksodimedjo
dalam
oesia overkan ke Res. Padang,
karena
noeh dari pihak penonton, maka se
tinggi sekali, karena menoeroet ka- pendoedoek disitoe kiranja
telah kalian pertandingan2 itoe telah ber
ta sentengah orang beliau telah me menghadapi soal kekoerangan
beras kesoedahan dengan baik dan menglihat pandangan doenia selama kira poela.
:
gembirakan.
kira seratoes sepoeloeh taMaka itoe—rata rata pendoedoek
Dibawah ini toeroenan uitslagnja
hoen. Selainnja mempoenjai ba- Kaoer, lebih2 jang berdiam
dekat
dengan
lengkap.
njak poetoe, antara lain toean Dr. pesisir laoet
telah terantjam oleh
Voorronde:
Mohamad
jang sekarang berada babaja kelaparan.
Sebahagian
dibilangan Borneo poela meninggal antara mereka jang memang besar Mej. Eana-Tamimi—Mej. Alainasoedah
Soetario
5-7, 4-6
kan sembilan orang “tjanggah”.
terdesak benar kehidoepannja seha Mej. Soemarlien-Masmin — Mevr.
berian ,,stoffelijke

morele prestaties“

waardering

van

terseboet tadi!

Menerbitkan "boekoe tentang
kesehatan
Sebagaimana soedah dipaparkan

dihalaman

sk.

ini maka

di Oenga

ran jada berkediaman toean Dr. R.
Soemodirdjo, bekas Directeur
Geneesheer dari Centraal Ziekenhuis

Mevr. Mamuaja-D. Gerungan—Mevr.
en Hr. Daoed
sena 6-3, 6-0
Mej. O. Seno-Scedariono—Mevr.
Djoellaeha-Soenarja
6-4. 1-6, 6-3
Mej. Soetariah-Endo—Mej. FannySoepardi
z
8-1, 6-3
Mej. Lieke-Karpen—Mej. Tresna
ningsih-Goenawan
6-1, 6-1
Mevr Endo-Agoes—Mej Roemilati
Gatot: 6—0, 6—2.
:
Mevr Tinangon-Hartono—Mej Delina-Hardi: 6—4, 6—3.
Mevr en Hr. Aladin—Mej N. Moethalib-Latumeten:
6-2, 8-10, 6—3.
Mej Neeltje-Imam—Mej AlainaSoetarjo: 8— 6, 6—2.
Mej Henny-Seno—Mevr. Ali-Soedono: W.O. voor Mej. Henny.
Mevr
Parma-Soemeh—Mej
Soetari-Soegandi: 7-5, 7—5.
Mej.
A. Soeleiman-Ketje—Mej.
Noersiar-Firdaus: 6—1, 6—0.

Dalam

iniminggoe mesnoeroet harga

ri hari, terpaksa mesti mengambil
gadoeng hoetang oentoek pengganti

nasinja.

Soekirman-Prawato

Ronde 1:
Mevr, Joenoes-Eudela—Mej.
-Hardjo
Mevr. Soerjo-Moeljono— Mej.
diah-Lagimoen

Pasar

Betawi

Tepoeng terigoe: Tjap Kodok
f 1,90, tjap Boeroeng
kaleng dan
Koeda merah f 1,85 Isin lain merk
dari f 1,80 sampai f 1,75 per bantal
Goela: Sup Hoofd Suikerf 11,25
per karoeng dari 102 kg. terima di

dalam goedang pendjoeal.
Minjak

kelapa:

1

Harga roepa

roepa merk dari f 1,72'/»

per

blik

dari 14?/, kg.
Copra: Barang sedia kwaliteit
Bantam 95pCt. kering
kira kira
f 5,50 per 100 kg. terimadi fabriek
Noteering Londen masih beloem ada.
Katjang
tanah: Keloearan
San
aa Bogor £ 12.— per100

8.
Kentang:

si
KeloearanBandoeng

dari f 7,— sampai f 3.— per100 kg.
Emping belindjo: Keloearan

Laboean No.1f27,—, No.2 £2250
0-6, 0-6 Tjilegon JNo 1 f 23,- dan No. 2 £ 18.40
N anny
6-0, 6-0
Acha6-4, 6-1

par 100 kg,
Asem: Keloearan Soerabaja No, 1
dari f 2,25 sampai f 8,75 per100 kg,

Penjelidikan jg didjalankan oleh
t.t. Controleur dan Ass. Demang
Bawang
merah:
(Cheribon
baroe-baroe ini — djoega oleh p. tt.
Twali
ap f9,50, Tiongtoa f9.- dan
Ass. Resident dan Ambt. Landbouw Mevr. Leiwakabessy-Lantang
—Mevr Tiongliap f 8,50 dan Australie f£ 10.50
tak lama sesoedah itoe — tak ada
Pangkey-Soekirman
"3, 6-3 per 100 kg.

mee-mak

-

Tm

”—

abeiban
Re ar SMM

SOEBANG

! d

dengan pandjang lebar tentang per- "pimpin oleh toean Adoeng sebagai ke orang menanem padi, ini hari tanem,
djalanan P.M.S. semendjak satoe ta toea P. P. K. Adapoen anggota-ang- ini hari toemboeh, ini hari dipotong,

hoen jang laloe, jaitoe tentang toen- gota

. Poetoes asa.
mengaget-

Sampai

“kan

pada naik, kata

lingkoengannja

Senen pagi j.l. tetangga Saiman,
'ketjoeali sanak saudaranja sendiri,
'mendjadi kaget, oleh karena orang
tsb. ketahoean soedah mendjadi ma-

toel. Boektinja

kena denda.

Ijit dalam gantoengan

marnja.

| de

aikan harga.”

.

ditoko-toko sadja

dilarang.

Harga

rente

misalnja,

djangan

pai naik. Kalau orang ngagadsi,
pamanja, rentenja jang sekarang
3

2h besar, kalau misalnja dina-

djadi berobah lebih besar da

Bang Bedjat djoega koeatir, ka-

lau kalau ada kenaikkan osang se..

h.

Naik oepah diensten

djoega ng-

. gak boleh.
"3
e
Misalnja masoek dienst partikelir,
caoem

boeroeh nggak

boleh

harga boeroehnja.
Ja
namanja ,naikkan
enst.

kasih

cepah
|

sa naik, tapi toch dapet.
| Kalau orang masoep vrijwilligersdienst, sedikitnja bisa dapat rantsoem selama oefening.

Militie-dienst dapat makan. Kandapat

makan, ... hee-

makanan sendiri.
Pas op djangan naikin harga, lo,

biarpcen gratis.

EF

depan.

BANG BEDJAT.

Stoomvaart

N. V.

Maatschappij

Klasse

II

Klasse III
Vrachtschepen
“(,Weltevr.”,

v
baroe
,,Brasta

gi”, ,Bantam”,
para”, ,,Java”)

f

1.160.—

2

860.—

3

600.—
-

atjang kedele:
PMI Paean-Probolinggo lev Sept.-Oct.
smbeli, pendjoeal tidak ada
,"Nov. f 5,18 pendjoesl pem-

ada dandev Oct.-Dec f 5,26
lev

tidak ada, . PMI

Sept.-Oct. f 4,90 pen-

mbelinja tidak ada dan lev

Dec. f5,26

Moedah-moedahan berhasillah mak
soednja jang baik itoe.
-

—B—

Boekit Doeri.

waktoe

ini kita

melihat

ac-

,,Ja-

pendjoeal

pembeli-

joega tidak ada.
F
apioca meel: Kwaliteit A
paroepa merk lev sept.-Dec fran

Kota

Lain-lain vrachtschepen

3

860.—

5

700.—

,,

600.—

—I—

Hal

mengadoe

Tamidji,

penoelis I.

Soehaimi, penoelis II.
Oong,

bendahari.

Maroeloh dan Mohamad
bantoe.
:
Ab.

Rachman

dan

:

boeroeng merpati.

Perkoempoelan orang-orang jang
memelihara boeroeng merpati, ja'ni
perkoempoelan Exelcior pada hari
Minggoe j.b.l. mengadakan kesempataneboeat mengadoe ketjepatan terbang dari boeroeng-boeroeng dara

jang moeda.

Saiman pem

Residi,

penasehat

dan Sabekie penasehat oemoem.
Kita doakan dengan adanja soesoenan bestuur jang baroe ini dapat pe-

noeh perhatian dari
gautanja.
Amin.

anggauta-ang-

x

Pada
hari Senin malam Selasa
jang
baroe
laloe Comite langgar,
jang dipimpin oleh toean Hadji Moeh.
Rais di Gang Lontar IX, poen tidak

mi'radj

Oleh N. O. Kring Boekitdoeri.
Pada malam Selasa.tg. 11-12 Sept.
39 N.O. terseboet telah melangsoeng
kan perajaan itoe jang bertempat disoeraunja toean Moechtar B. Doeri
Gg. V dengan penoeh perhatian, dian
taranja t. Z. Arifin dan oetoesan N.
O. dari kamp. Bali Matraman.
Perajaan diboekanja pada djam
8.30 malam jang dipimpin oleh t. Sabekie, sebagai ketoea perajaan itoe,
maka lebih dahoeloe dioetjapkan terima
kasih kepada
hadlirin seoemoemnja laloe sebagai pidato
pemboekaan diterangkan apa artinja pe-

ketinggalan

akan

mengadakan

laloe Nabi bertanja kepada Djibril,
bahwa
orang itoe ialah korban perang
sabil,
2 satoe tempat Nabi
djoempakan
baoce-baoean
jang sangat
haroemnja, bahwa tempat ini
bekas
tempat
dibakarnja toekang
sisir Fir'aoen, sebab mereka menga
takan

toean

Wijkmeester

Kramat,

da-

pat di-idarkan,
asal sadja sebatas
Wijkmeester tersehboet.
Comite Langgar Gang Lontar IX
memberitahoekan kepada pendoedoek
Wijkmeester
Kramat,
dengan permintaan, apabila ada seorang mengidarkan lijst-lijst jang tidak ditanda
tangani oleh Wijkmeester itoe, soedi
apalah kiranja djangan memberi derTA?
“Oleh. N. O. Kebon Manggis.
Pembantoe H. R. menoelis.
Pada malam Selasa tanggal 11/12
September

1939,

N.

O.

kring

pan,

rad s. a. w., bertempat

|

ND,

PI,

&

boekan

Toehan,

diclubhuis

N.

Ioean fjaba sadja!

sampai tahoen

depan

ma

FA

Penghitoengan
djiwa 1940
ditoenda
Penghitoengan djiwa pendoedoek,
jang akan dilakoekan tahoen 1940
bocsat sementara waktoe ditoenda
sampai Mei 1941, demikian pendengaran Aneta.
aa

Oentoek kesahatan kita keke
poelauan lacetan Djawa
Dengan
motorboot
hari Minggoe depan
Soedah

kita

oemoemkan,

bahwa

bari Minggoe
'j.l, perkoempoelan
tsb. (Itjabang perkoempoelan oelah
raga IAC.| tak djadi mengadakan
pelajaran
kekepoelauan
dilaoetan
Djawa.
oleh
Karena kekoerangan
motorboot.
:

Berhoeboeng dengan ini pemimpin

darmawisata tsb. toean Hendra,
memberi tahoekan, bahwa excursie
itoe ditoenda sampai hari Minggoe
jang akan datang, dengan naik Mo
corboot :dari Pasar Ikan. Selamat
berlajar!
Ea

Kapal

“Java disoeroeh

Kini

antara

ke Belawan

Belawan-

Kaap.
Direksi S.M.N. memberi instruksi
kepada kapal "Java”, jang kini dalam pelajaran poelang antara Belawan-Kaap de Goede Hoop, soepaja
kembali sadja ke Belawan. | Anetal.
ya

Makloemat Isteri Indonesia
Mendjadibadanperantaraan oentoek menjam
paikanpengadoeanten
tang penaikanhargaba
rang.

»Antara“ diminta mengabarkan,
bahwa Isteri Indonesia tjabang Dja
karta, bersedia akan menjampaikan
segala pengadoean tentang penaikan
harga barang jang tidak sepatoet-

nja kepada fihak jang berwadjib.
Pengadoean? itoe boleh dialamatkan
kepada:

Kernolongweg

no. 13, Kra-

mat 'Baroeweg No. 14, Pegangsaan
West No. 30, Teif : 2932, Laan Kadiman, No. 10, Njonja Nazir telefoon

1913. Bei el.
B3

asa Aa

0...
Dapat
doekoen

3 Memeliharakan gading! i

ua
,
, sm

ditoenda

terse-

Oct. £ 9.25 pembeli, f 9,75 pendjoe |

NDP.
3) « TAny
a

itoe

(Aneta).

boet telah mengadakan perajaan Mi'-

O. sendiri.
Setelah tiba djam 8.30
“ Djalan jang ditoeroet ada antara
sore,
perajaan diboeka oleh ketoea
210 km. pandjangnja, djika melin- rajaan Mi'radj ini, ialah semata-ma- N. O., toean Alias, jang mana atas
wagen Tg, Priok-Cheribon £ 7.70 tas oedara. Jang toeroet diadoe 99 ta oentoek memperingati dan mena- pemboekaan itoe ketoea oetjapkan tewaliteit AA f8.- per 100 kg ekor boeroeng merpati dari 6 koeroe- nam benih ke Islaman jang dikerdja- rima kasih oleh hadirin sekalian, te:
kan oleh djoendjoengan kita jang roetama tetamoe-tetamoe jang dari
Damar: Sumatra export kwali- | ngan.
Sekembalinja boeroeng2 itoe keli- moelia Nabi besar Moehammad s.a.w. djaoeh-djaoeh, begitoepoen terhadap
/E lev. Sept. .f 26
hatan kakinja telah loemoes dengan boekanlah oentoek bersoeka.raja sa- penjokong-penjokong moga-moga alo€mpoer.
Itoelah tandanja boeroeng- dja. Maka pembatjaan Mi'radj
di- tas pekerdjaan itoe Allah jang mem
kg. berikoet
peti.
itoe sebentar main-main serahkan kepada t. H. Hasan dengan balasnja, maka selain dari pada itoe
et: Kemaren pasar ada dja boeroeng
Std Sheet dan Std Crepe lev se doeloe sebeloem kembali ketempat be- berganti-ganti diantara hadlirin. Se- marilah kita iringi pemboekaan ini
rangkatnja.
Djika
boeroeng - boe- soedah. selesai pembatjaan itoe laloe dengan pembatjaan al-fatihah, setef 0,36'/, dan f 0,37'/, per
t.t. Mohd.
Joenoes lah selesai atas pembatjaan terseboet
agi pembeli tawar f 0,36 dan roeng ini tidak main-main doeloe, ma dipersilahkan
ka soedah tentoe ketjepatan terbang- dan Z. Arifin oentoek nasehat jang laloe pembatjaan Mi'rad diserahkan
0,37'/, tidak ada pendjoeal.
berhoeboengan dengan perajaan ini. kepada
K. H. Moestagim.
Dengan
tronella: Pasar kemaren nja ada 1200 M semenit.
Sekarang tjepat terbang boeroeng
Setelah selesai, maka diidarkan tje singkat,
setelah selawat dan salam,
jadi contract A lev. Sept. Oct..
spr.
menerangkan
tentang
sampai f 0,96 lev. Oct. £ 0,95 jang pertama sekali poelang hanja lengan oentoek Palestina Fonds, la- oleh
Dec. 1940 f 1.— dan f 1,05per 1146,190 dan boeroeng jang beroleh loe perajaan itoe ditoetoep dengan »a j sr o', jaitoe djalannja Nabi
Ini pagi pasarada djadi harga prijs paling rendah 1100,837 M da- pembatjaan alfatihah dan do'a oleh kita diwaktoe malam, bersama-sama
t. H. Hasan
dengan selamat pada Djibril a. s. menaiki seekor Boerak
koeat lagi lev Oct. Dec. f1— lam tempo satoe minit.
Prijs2 dibagikan sebagai berikoet: djam
11.30, beserta diiringi perdja- jang didatangkan dari Sjorga, sjaJan.
Dec, 1940 f 1,05 dan f1,10 dan
Kandang toean Burghout: 1, 2, 3, moean sekedarnja.
ro'!, berdjalannja Nabi pada waktoe
v Juli Dec. f 1,10 semoeanja ma612,13,
1 15 dan 20.
,
malam,
dari
Mesdjiddilharam
ke
sih ada pembeli, pendjoeal telah
Kandang toean J. van As: 4, 5, 8,
Di Gang Sentiong.
Mesdjiddilagsa, maka dari itoe dikamoendoer
18 dan 19. (Aneta).
Pada hari Sabtoe malam Minggoe, takan
,,Soebhanalladji ajsro' ”, tatKoffie: Ek. Telok 15pCi triage "9, 10, 11, 16, 17,Bepn
tanggal 9 malam 10 September jang kala Nabi berbaring-baring dengan
lev. Sept,Oct.
£ 10,25 pembeli £ 10,40
Rapat P.M.S. Petamboeran
baroe laloe, moelai djam 8 telah di- S. Hamzah dan Djafar bin Abi Talib
. pendjoeal per 100 kg.
adakan perajaan Mi'radj Nabi Moe- di Hidjir-Ismail,
tiba-tiba datang
. Lada hitam: Kemaren pasar Corr, kita ,,M.St” mengabarkan:
ada kedjadian ek. Telok lev. Sept- . Pada hari Minggoe tgl. 10 boelan hammad s. a. w. bertempat disoerau Djibril dengan beberapa Malaikat laSarib,
di Gang Lontar IX, innja,
Minta Selamat toean
jang mana atas kedatangan
. Oct. f 9,50 sampai f 9,75 belaka- ini, Perkoempoelan
Malaikat itoe ialah oentoek member
ngan djadi f 9,60 dan f 9,50 dan (P.M.S.) di Djati Petamboeran, te- Bat.-Centr,
Perajaan
dipimpin oleh toean A. sihkan hati Nabi serta menaroehkan
lev. Nov.-Dec. f 9,75 ek. Batavia lev lah mengadakan rapat anggota, jang
Sept. sendiri f 10,25 per 100 kg. Ini bertempat disekolah Erna Instituut, Djoenaidi sebagai ketoea Comite. beberapa ilmoe-ilmoe dan pengadjamendapat
koendjoengan Adapoen pendoedoek dari Gang Lon ran-pengadjaran didalamnja, setelah
| pagi ek. Batavia lev. terseboet sehingga
&10,— nom, ek. Telok lev. Bept.- dari segenap anggotanja, maoepoen tar jang hadir dalam perajaan itoe selesai atas pembersihan (pekerdjaada koerang-lebih 80 orang.
dari kalangan bestuur,
an)
itoe, laloe Nabi dibawanja, da.
Djam
10
pagi,
Pada djam 11 malam perajaan
di- lam perdjalanan Nabi berhenti pada
tapat
diboeka
oleh
dan
Nov-Dec
f
9,75
mom.
Notee
00.
5 tempat, 1 Taibah (Madinah), 2 Ma
ng Londen 2'/, d. per Ib pendjoe it. Moehd. Noer, sebagai ketoea, de- soedahi dengan selamat.
ngan mengoetjapkan selamat datang
Di Gang Lontar IX.
dian jaitoe diseboeah pohon tempat
, harga toeroen '/, d,
kepada hadlirin, maoepoen kepada t.
P- PK.
Nabi
Moesa melepaskan letih, lapar,
spot 4,25 M.A. Djohari, pemimpin dari itoe
Noteering Amerika
Pada
hari Minggoe malam jang dahaga, waktoe diboeroe oleh Firendjoeal (harga tetap) Sept. 4,28 sekolah, jang
soedi memberi baroe laloe, dari djam 8 malam oleh 'acen, 3 di Goenoeg Toersina tempa
pembeli (naik 3 puntj Decem. 4,34 tempat oentoektelah
berkoempoel zonder P. P. K. (Perhimpoenan Persatoean Nabi
Moesa
moenadjat, 4 Baitoel1 sewa.
pembeli (naik 1 puntj.
Kebadjikan)
di
Gang
Lontar
IX
telaham
tempat
Nabi Isah dilahirkan,
| Lada poetih: Lev. Sept,-Oct.
. Kemoedian
pimpinan rapat
itoe lah dilangsoengkan perajaan Mi'radj 5 Bataital Moekaddis.
sa
fo b Pangkal Picang f 20,-- per100 diserahkan kepada t. Lamirin wakil Nabi Moehammad s. a. w. bertempat berdjoempa poela beberapaSoedah
pemanda
ering Londen per Ib nom. ketoea, jang mana spr. menerangkan diroemah toean Adoeng. Perajaan di ngan, disatoe tempat Nabi melihat!

1 DD

Fir'aoen

3 berdjoempa poela pada satoe kaoem
telandjang,
hanja
kemaloean
dan
doeboer (pantat) jang ditoetoep, kaoem inilah jang tidak maoe keloearkan zekat, 4 Nabi berdjoempa lagi
memakan
daging
mentah,
bahwa
inilah orang jang tidak maoe menikah 5 satoe orang lagi mentjari kajoe, soedah banjak masih sadja ditja
rinja tidak maoe dibawa poelang, ini
oranglah jang menerima amanah ti-

perajaan Mi'radj Nabi Moehammad dak disampaikan, soedah itoe. terima
s. a. w., bertempat dilanggar jang le lagi amanah lain,6 seorang laki-laki
taknja
dipekarangan
toean Hadji lagi berenang dilaoetan darah serta
dengan
batoe,
maka
Moeh. Rais itoe. Dari siang langgar ditimpoekan
inilah jang soeka memakan
terseboet soedah dihiasi dengan boe- orang
nga-boenga.
Pada malamnjapoen di riba, 7 seorang lagi berkoekoe temba
sedang menjakarkan moekanja,
sinari dengan lampoe listrik dan lam ga
bahwa
orang inilah jang soeka menpoe Petromax.
Jang
hadir dalam perajaan itoe tjeritakan orang, Soedah itoe atas
terseboet
disamboeng
ada koerang-lebih 200 orang, terdiri pembatjaan
oleh
K.
H.
Moh.
Salim
dan
Abdulloh
dari kaoem laki-laki dan kaoem peAli hingga achir, setelah selesai atas
rempoean.
Sebeloem
perajaan itoe diboeka, pembatjaan terseboet, maka perajamaka oleh toean H. Abdoelloh (moe- an ditoetoep dengan doa pada djam
'alim) diadakan tabligh terlebih da- 11 malam dengan selamat.
—pamr
hoeloe, jang berkenaan dengan agaTentang
hal I.M. A.
ma
hingga
sesoedah itoe poen disamboeng dengan perajaan Mi'radj.
Pada sidang hari Rebo t. SoetarPada djam 10.30 malam perajaan djo dan anggota jang lain memadjoekan seboeah motie, jang mengan
itoe disoedahi dengan selamat.
x
doeng permintaan kepada PRemerin
Sebagaimana
telah dioemoemkan tah, setelah peratoeran I. M. A. itoe
didalam
soerat-kabar ini, bahwa di dan peratoeran perserikatan2 Boedimoeat
distaatsblad,
Gang
Lontar
IX telah dibentoek mipoetera
soeatoea badan Comite, bernama Co- dimadjoekan oesoel2, mengobah pemite Langgar Gang Lontar IX. Ada- ratoeran itoe, sehingga peratoeran
poen maksoed comite terseboet ialah itoe berlakoe, boekan sadja boeat
membentoek
soeatoe lijst oentoek Poelau Djawa melainkan djoega ba
meminta
sokongan kepada oemoem gi Tanah Seberang. |Aneta)
memadijomn
:
goena keperloean akan membesarkan
kaoem joeris V. ditoenda
langar jang .sebagaimana akan di- Kongres
idzinkan oleh Gemeente Batawi.
Berhoeboeng dengan keadaan jang
Pada
beberapa
hari jang kaloe, loear biasa, maka kongres kaoem
lijst-lijst jang telah diperboeat oleh joeris kelima jang akan diadakan
Comite itoe dengan mendapat idzin moelai tanggal 23—26 October dedari

Mp

jang da-

orang.
Setelah riwajat Mi'radj Nabi Moehammad s. a. w. disoedahi, maka toemerasa sangat girang,
an Adoeng
bahwa malam terseboet soedah dapat dilangsoengkan perajaan Mi'radj
Nabi Moehammad s. a. w.
pembitjaraan itoe diKemoedian
samboet oleh toean Saibi dengan sing
kat jang berkenaan dengan riwajat
Mi'radj Nabi Moehammad s. a. w.

maoe

»N.O. dan Loedjnahnja'' kring

Perajaan2

Kapal-kapal Poelau dan

3pembeli

peratie.

Pada

Nederland” dan N. V. ,,Rotterdamsche Lloyd”, sebab masa perang ong
exploitatie dinaikkan, memoekos
toeskan tarief kapal moelai 15 September 1939 akan dinaikkan.
Tarief Batavia/Amsterdam dan Ba
tavia/Rotterdam dan sebaliknja, seperti berikoet:

rendienst dan margadienst... sedia KlasseI1

|

se-

nja, karena pada waktoe-waktoe jg.
telah laloe tidak kedengaran soearaakan dimoelai djam 8 malam.
nja, akan tetapi sekarang dengan ada
| Jang memimpin toean Soejoso, ke- nja pembangoenan baroe dari pemoe'toea IM. Djakarta, jang nanti akan Ga-pemoedanja dapatlah kemadjoean
toedjoean
dan
'menerangkan azas
dan kesoeboeran. diatas perdjalanan
pii
diikoet
akan
dian
Kemoe
IM.
jang ditjita-tjitakan.
dato oleh salah seorang pemimpin
Begitoe djoega N.O. ini telah mejang dikota ini telah terkenal nama- ngadakan Loedjnah Ta'lim didalam
:
nja.
1 minggoe doea kali, berganti-ganti
kita dapat diantara anggauta2nja, jang dipimNasinya masih beloem
keterangannja. Setelah ini maka a- pin oleh toean Moechtar pada malam
Ikan diadakan pertemoean gembira. Rebo oentoek mengadjar pakih dan
Jang akan dioendang beberapa wakil hadist dan t. Hasbi Edje pada malam
perkoempoelan pemoeda dan bebera- Minggoe Al @oer'an.
pa orang jang menaroeh perhatian
Adapoen
jang doedoek dalam bekepada I.M.stuur L.T.N.O. sebagai berikoet:
H. Abd. Malik, ketoea.
Tarief kapal dinaikka
Saadi, wakil ketoea.

Dienst ada matjam2.
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toordienst
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Sara
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tang dioendang ada koerang-lebih 50

baik, jaitoe akan mendirikan poela sa

Ming-

malam

djoega, kabarnja P.M.S.

| Kita mendapat kabar, bahwa In- tief sekali pemoeda-pemoeda dari N.
ja- |donesia Moeda Djakarta nanti pada O. ini bekerdja oentoek memadjoe2 hari Sabtoe malam Minggoe tanggal kan dan mensoeboerkan Djamiahdakan

Bang Berjat djoega kepengen, soe
djangan

Dan

adalah

Moeda.

Malam propaganda Indonesia
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Spr. minta dengan sangat kepada
segenap
anggota,
bilamana
telah
mendapat
kabar, bahwa salah seorang anggota mendapat kesoesahan
kematian, diharaplah djika bisa, akan

Mendapat idzin.
idzin memboeka praktijk
beranak di Indonesia nona
1
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bahasa Barat

Mengadji @oer'an dan|

Adzan

Bantjak Dojok

II, PMH

,,Agama

Radio

Wasita

Membalas soerat?
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Pemandangan
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Koers di Amsterdam
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'»Bintang Malam“
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Toetoep
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Senen
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620
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17.01
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Toetoep

Alfredo Cam-

poli

in
Brahm's Strijksextet
Matinee concert

(samboengan)

Toetoep

Tanda waktoe pemb.
Isi programma
Aneka warna
Peladjaran bernjanji
oentoek anak anak
Lagoe2 film loekisan

Ta — malam Berita

Pers dan oedara

Gala

Premiere

dan

945

,,

Rosita

9,58
,The|10.—

,»,
,,

,,

tiap

tiap

Direksi

tidak “akan terpaksa

menaikkan
ngan“

harga

,,Pemanda-

dan atau »Pembangoen".

perhatian

banjak, makin

jang belama

ma-

kin banjak. Kita sekedar mengatoer soepaja
djoemiah oeang

masoek

daftar
Dari
bajar,
koran

sesoeai

dengan

abonnee.
itoe siapa tidak memtidak
akan menerima
lagi.

Gotong

rojong

menordjoe:

sama sama memenoehi kewadji

ban dalam menghadapi kegentingan perang

ini!

B.R.V,

8.30

»

8.40

»

945

Phohi Relay

»De

Wanderers

.,

Lagoe operette
Toetoep
Djoem'at, 15 Sept.

6,— pagi
Tanda waktoe
6.02
,, - Soeara pagi
Oo

6,30

»
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1380
Ig.
9.20

Sa
5

,

11l—

»

11,30
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12.-— siang
12.30 2.30

Berita

,,
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pamb.

Pers

Soeara pagi

Mengoel.
berita pers
Programma roepa2
Lagoe Marsch
agoe opera dan operette
5

Barnabas

10.30

116

:

Lagoe
Hawaiian oleh
»The String Jugglers“

yon

Geczy

, dengan Orkestnja
Soeara Tino Rossi dan
Lucienne Boyer

Piano Syncopations

AGalbert Lutter dengan
Orkestnja

Oentoek orang sakit
Permainan roepa roepa
Lunch programma

Toetoep

BRV. Radiocursus
Berita Pers
Concert oleh BRV Om-

,,

|ll.—

itoe

6.—
6,30
645

9,—

Berita soerat kabar

Dari

permintaan
boeat
mendjadi
lengganan haroes disertai dengan pengiriman oeang abonnemen.
Djika
sidang ramai soedimendjoendjoeng
tinggi dosa
peratoeran diatas, insjs'Allah

Omroep Orkest

le lezing

,,

djika

Tanda
waktoe
Lagoe teh

»Marine films
Radio ,,Femina"

10.01

dikirimkan,

5.— sore
5,02.

,,

10,30

Administra

Richart Schmidberger
Godsdienstig culturee-

8.30

Dragon"

akan

betaling.

,

Soeara dari Miss Room |

Golden

baroe

2.20

6,40

dan tidak ber

dangan“ dan
atau
,,Pembangoen” lagi.
2. Koran boeat
lengganan

Berita pers dan oedara
10,—
Boenga rampai
Berita-xczs dan oedara

,,

toenggakan

tie seperti dimaksoedkan tadi,
tidak akan menerima ,,Peman

,,

sore
,,
,,
w.

ditangan Administratie

kirim soerat pada

1,32

dan t.Soekamto
Agama Islam, diwaktoej
mengadji

ada

g. gr. t. op. 36.

5.—
5,02
5.04
6,—

,,Pembangoen".

sebeloem tg, 25 September 1939.
Sesoedah termijn itoe, siapa

,,

2,30

djoega

sampai

,,

an

soeara adzan
Hawaijan-Orkest

mikian

gramop.

Tanda waktoe
Cursus menggoenting

Orkest

ada toeng-

Pengiriman baroeakanditeroes
kan, djika toenggakandiloenasi
baik dengan sekali goes maoepoen dengan berangsoer2. Dari itoe harap soepaja jang ber
kepentingan soedi memperhatikan makloemat ini dan teroes
memberikan tahoe pada Administratie, bahwa ia masih soedi
berlengganan teroes dan akan
membajar toenggakannja.
Soerat demikian itoe haroes

1,20

BO

120m

7.— malam Tanda waktoe

,

11,30

,»,
,,
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»
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7,22
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Djokja II 128m, Semarang
II 61 dan IV 129m
Soerabaja

Sept.
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plaat

j

Stadszender 15,39M, Archipelzender 61,66 M.
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Berita Pers

Dari

|

ngambil tindakan seperti beri-

Dari plaat gramop. I
Tanda waktoe
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Alaman

Toetoep
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Manihiki Haw.
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Hoejon2? dari Poero Pa-|12.— siang
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,,
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:

disampaikan |

Goena keberesan peroesaha-

an,

,,
,,

11—
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Peredaran Doenia
Wajang Koelit

pagi
,,

soedah

kepada jang berwadjib. Tjoema sadja harapan, bahwaharga kertas dan tinta akantetap
seperti pada tg. 24 Augustus
1932 apalagi toeroen, praktis
tidak ada.
An

6,45
1.—
7180

Toetoep

»

9.—
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Djokja
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»
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oemoem

Lagoe Belanda

,,
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,
,,
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s

Djoem'at,
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»

Berita soerat kabar
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koelit
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Berita soerat kabar
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Djokjakarta

Toetoep
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5.—
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7.— malam Hal
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Toetoep
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Toetoep

”
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pembajarannja dilakoekan menoeroet atoeran jaitoe vooruit

BROGRAMMA NIROM
Penjiaran Barat
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.
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:
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ekonomie segala peratoeran Pemekemadjoean
rintah mengharapkan
beratoeran. Djadi
dan
tetap
'|jang
Memerangi boeta hoeroef
djika keadaan oeang negeri bertambah baik djoega, maka banjak
(Samboengan kemaren)
biaja oentoek anak-anak jang maDalam tehoen inipoen besar soeng soek sekolah desa bolehlah bertam-

Dewan Rakjat

gosh

minat

tosan-toean anggota

Bah poekoel

rata 1'/, joeta dalam

menjenaigkan

hati

djosga.

|E

anak negeri menoelis dan membatja
dengan tjoema2, tiada mengharap-

tjantik, kata:

ee

Menja
sekolah.
pendidikan
kedoea oesaba sekali-kali tidak men
datangkan paedah, baik "bagi seko
lah, baik bagi memerangi boeta hoe
roef. Sekolah beroesaha djoega me
madjoekan pendidikan rakjat, djadi
p
gi dan anak anak jang sanggoe
itoe memang lebih dari pe
oesaha
djoeang
berkoer
"bersekolah makin
mengadjar membatja dan
an
tahoen 37 kerdja
ga. Tetapi semendjak
is
sadja.
menoel
i
hal itoe telah beroebah mendjad
Memerangi boeta hoeroef itoe ada
baik. Semendjak itoe bertambah ba
sendiri jang terten
njak djoega anak anak jg masoek lah maksoednja
n ada poela toe
ahpoe
sekol
dan
toe
sekolah dan datangnja kesekolah
'kedoea mak
tetap,
jang
nja
djoean
Poen
poela.
poen soedah teratoer
diperlainkan.
baik
soeatoe daftar Kantor Statistiek soed itoe lebih
jang laioe
n
-tahoe
apa
beber
ada terseboet, bahwa dalam tahoen Dalam
k oleh
tampa
jang
banjak
tidak
ini
anak
37 —'38 lebih 24 pCt dari anak
boe
angi
memer
g
jang beroemoer 8 tahoen jang tam Pemerintah tentan
i
menant
baroe
hanja
f,
mat beladjar disekolah jang tiga ta hoeroe
h,
sekola
r
keloea
jg
anak2
an
pantik
tahoen peladjarannja. Djadi lebih
makin bertambah
banjak dari ketika penghabisan moe jang makin lama,
.
sim soskar, ja'ni tahoen 31. Wak- banjak djoega
Menoeroet pengalaman pergoeroe
tos itoe 22 pCt. banjaknja.
ABC jang dahoeloe njatalah soe
an
ThamMenoeroet taksiran toean
tjara mengadjar
rin belandja jang dikeloearkan oen kar benar dengan
djar orang
menga
akan
lain
toek sekolah sekolah itoepoen sedi jang
is.
menoel
dan
tja
sememba
kit sekali. Biarlah dibitjarakan
Memperhatikan hasil pergoeroean
bentar tentang belandja sekolah:zi boeta hoeroef jg baroe
sekolah desa. Djika dihitoeng me- m
Timoer, Pemerentah tidak
Djawa
di
noeroet keadaan dewasa ini dapat
memikirkan oelah kira kira 5,2 joeta orang anak lah bersoesah hati
soedah2.
jang
i
anak jang beroemoer 6 sampai 8 saha itoe. sepsrt
njaan ang
perta
awab
mendj
Sambil
tahoen beladjar disekolah desa dan
Razoux
njonja
rmat,
terho
jang
gota
,—
000.000
25
belandjanja Ik. f
dengan
g
eboen
berho
Orang jang dipakai oentoek se- Schultz, jang
takan
dinja
ah
dapatl
maka
e,
kolah desa bagi Boemipoetera jang halito
ma
diteri
jang
angan
keter
bahwa
sebanjak itoe tidaklah akan melam
de
naan
berke
paui batas dalam soeatoe anggaran Pemerentah hanjalah baroe ditjoba2.
'jang
jang akan datang. Tetapi hal itoe ngan 'ossaha,
senantiasa.

dalam

akan

Menoeroet

beberapa

demikianlah

pengalaman

dalam

hal berpaedah oentoek
an. Tjara mengadjar
toelad
mendjadi
jang telah ditoeroet itoe bolehlah
dikatakan baik hasilnja. Lekas benar orang mempeladjari membatja

tahoen jang achir beberapa

politik
memperhatikan
ini serta
doenia dan ekonomi, tidak dapatlah
ditentoekan keadaan oeang dalam
beberapa tahoen jang akan datang,
keadaan oesang dalam
sedangkan
didepan inipoen tidaklah
tahoen
dapat dikira-kirakan sekarang. Te

tapi

Keterangan itoe menggembirakan
dan menjenangkan hati serta dalam

perkara

sosial

dan

menoelis.

Tjara mengadjar O-

rang menoealis dan membatja itoe
beloemiah dikarangkan dengan se-

dan tjoekoep2nja, tetapi hasilnja adalah

ini saboen

karena

adalah

wangi

difjita-fjitakan

jang

boeat

rawai

kesehatan
dan

koelit dan bikin menarik hati. Palmolive baoenja sangat menjenangkan
dibikin dari minjak olijf dan lain-lain minjak tetoemboehan.

Palmolive ada sanget hemat pada digoenakan
boeat mandi dan fjoetji ramboet. Belilah ini
hari djoega beberapa potong, soepaja dapatkan
koelit jang sehat dan lemes seperti pemakai"
Palmolive lainnja millisenan orang,

Pertemoean
ini perloe sangat.
Perloenja oentoek membagi2 koer
soes
jang
akan diadakan dengan
praktek2nja, djoega oentoek mene
tapkan hari2 beladjarnja.

India
Nasib

India

tergantoeng

hasil

perang di Eropah ?
Simla, 12 Sept. (Reuter),

at

van State dengan soeara boe
mma
menjam-|
memoetoeskan oentoek
£

ga terboeka kesempatan SeNN AN
madjoekan

Jang gagah perkasa dalam mengha

Amerika

kemarennja, maka akan dilangsoeng
kan Kongres loear biasa pada 2

"
:
:
i
pada itoe kini
masih djoe

alam

aa Ma

Pa

Pe

(Zetsel jang tertahan kemaren)

Larangan pengangkoetan sendjata
perang akan ditjaboet
12 September
Washington,
(Havasj. Voorzitter Komisi peneta
madjelis Sabath|
pan debat debat
setelah dilakoe
bahwa
menerangkan
kan peremboekan dengan Roosevelt

“

Saboen wangi Palmolive adalah lebih dari taboen - jalah alat ketjantikan.
Lebih dari 20.000 achli-achli ketjantikan seloeroeh doeniad poedjikan Palmolive,

Osntoenglah Pemerintah tidak de
mikian pendapatnja. Karena moesim
soekar memang berkoerang djoemlah anak anak jg masoek sekolah.
Sekolah-sekolah tidak ditambah la

tidak

Bintang film kita jang

balasan dan bajaran. Bssar
kau
soenggoeh djasa mereka itoe dan

itoe oesaha meme
lam berita komisi SHL.O., sehingga lagi. Dalam pada ef tidak dapat di
hoero
bosta
rangi
menjelesaikan
rasanja
soesahlah
mengembangkan
samakan dengan
perkara itoe.
makan

tentoslah

aaNNNNNNaNaN NAN

1

Jang

menggembirakan dan jang patost
benar diperhatikan, ialah ossaha orang2 partikoelir jang mengadjar

oemocemnja hasil oesahanja
terhormat: terhadap kepada tiap-tiap tahoen, sehingga sesoedah pada
jang
menjenangkan hati.
sangat
itoe
ra'jat jang sepoeloeh tahoen lamanja dapatlah
oentoek
pengsdjaran
sekali diperhatibergoena
Tetapi
g
eboen
moer
beroe
berho
Perkara .ites
banjak.
sekalian anak-anak jang
ean menoelis
benar dengan oesaha memerangi 6 sampai 8 tahoen masoek sekolah kan keadaan pergoero
sedikitbanjak
jang
a
membatj
dan
mentjapai
Oentoek
boeta hoeroef. Para anggota jang desa belaka.
ah dePemerint
oleh
eri
de
ditjampo
nja
o,
ja
Kasim
beland
n
terhormat, toean-toea
maksoed itbe haroeslah
a
Bagaiman
haloes“.
h
,.perinta
ngan
dji,
Mapor
mbahin,
berta
Thamr
an
an.
djang
Raad, "Mapi
sekolah itoe
koerang
lebih
Djaozh
?
hasilnja
Roeloffs, Moehammad Yamin, Moch tambah naik djoega. Tjontoh tjita- kah
osntoek dari hasil pergoeroean partikoelir!
tar, Tadjoeddin Noor dan njonja tjita itoe dikemoekakan
tjara
be- Oentoek sementara Remerintah memembi
intah
telah
Pemer
Razoux Schultz
menjatakan, bahwa
kelak
hal. itoe. Dalam pada itoe joemlah berpoetoes asa akan meme nanti-nantikan, bagaimanakah
kan
mencear
mengadj
aan
pertjob
hasil
Karta
rangi boeta hoeroef itoe, dengan
toean-toeer Kerstens, Soeria
lis dan membatja itoe. Bila kenjaDinata, Soeria pengadjaran sekolah.
Iskandar
Legawa,
bahwa tjoekoep kekeraNata Atmadja dan SasrohadikoeTetapi mendjalankan oesaha itoe taan nanti,
partikoelir akan
orang
hati
san
tensoemo soedah memperkatakan
tentoslah boekan pekerdjaan jang
s dan mem
menoeli
ra'jat
ar
mengadj
h
daera
a
meKesoekaran
tang menjerahkan kepad
moedah adanja.
abli
dengan
-sama
jang berpemerintahan sendiri dan ngembangkan pengadjaran desa itoe batja bersama
karena
mata
semataaran,
pengadj
koe
tentang menolong daerah jang
lebih banjak dari kesoekaran mentidak mengharapkan
rang mampos membelandjai sekolah tjarikan oeang belandjanja. Beloem tjinta bangsa,
engan, tentoelah
keoento
dan
laba
a.
iannj
jang
bahag
ra
dalam
poete
h
sekolah renda
banjak orang Boemi
memerangi
oesaha
berhasil
teranglah soedah, bahwa soeka menjekolahkan anaknja dan akan
Djadi
et perMenoero
itoe.
hoeroef
boeta
jg
ta
banjak benar diantara anggo
dalam hal itoe tentoelah tidak dakan sedilakoe
sedang
jang
tjobaan
pe
ran
me
angga
intah
kan
serta membitjara
pat dan tidak boleh Pemer
gi
memeran
oesaha
hasil
ngadjaran ini telah insaf akan ke maksanja dengan kekerasan. Dalam karang,
keoeng
bergant
itoe
hoeroef
se
boeta
n
a itoe banjak poela lagi perispentingan pimpinan pengadjara
ahamengoes
jang
orang
rasi
pada
tadi.
im
'moes
takan
bagai jang dinja
tiwa jang disebabkan oleh
itoe bolehlah di
Pemerintah bersoeka hati benar soekar jang dapat mengalangi ke- kannja dan cesaha
ada biajanj2.
tidak
hampir?
katakan
desa.
sekolah
hal itoe. Menoeroet penda madjosan
masoek
dalam
hoeroef
boeta
a
sekiranj
Kalau
sekali
perloe
seko
pat Pemerintahpoen
Tambahan lagi memperbanjak
perdengan
i
diperang
menambah ra'jat jang banjak. Itoe lah desa itoe tentoelah berhoeboeng itoe dapat
maka
kelak,
n
demikia
jang
n
goeroea
lah salah satos cesaha jang teroe djoega dengan meneroeskan kematidak akan chawatama dalam pimpinan pengadjaran djoean pengadjaran serta banjak tentoelah orang
djoega penbanjak
bahwa
lagi,
tir
ian
demik
ri
r,
dinege
ini.
menambah wang keloea
jang tidak
daerah
soeatos
pengsdja- doedoek
Bitjara tosan tosan anggota jang djoega oentoek tjabang
ja karemembat
dan
menoelis
tahoe
Pemerintah
terhormat tentang hal itoe tidak da ran jang lain. Memang
didaerah
sekolah
ngan
kekoera
na
n
djara
patlah didjawab Pemerintah seboe telah ma'loem, bahwa penga
itoe.
n itoe
ah demi seboeah. Baiklah dibitjara sekolah desa jang tiga tahoe
Soenggoeh bagoes boenji kalimat
dik
mendi
ek
oento
ai
da
memad
tak
tidak
dan
kan satoe-satoe perkara
mendjadi pemeo ,,sekalian anak
jang
pat tiada toean toean anggota akan rakjat.
jang beroemoer enam sampai
Menoeroet oesoel anggaran jang anak
Pemerintah
djawaban
mendengar
n tahoen mesti bersekolah!“
sembila
Pemerin
tentang perkara jang dikemoekakan sekarang njatalah, bahwa
hal itoetidak dapat mendja
Tetapi
Pe
itoe,
nja dalam tiap tiap pembitjaraan tah tidak mengabaikan hal
diper di alasan politik pengadjaran jang
itoe. Toean Thamrin telah membi- ngadjaran sekolah desa akan
- sekolah didjalankan dengan kebidjaksanaan,
tjarakan tentang kemadjoean penga tinggi djoega dan sekolah
n, 86 karena salah satoe toedjoean penga
djaran dengan seloeas loeasnja. Ber Boemipoetera akan dimadjoeka
h ig djaran jang teroetama, ialah mentoekar pikiran tentang pembitjara- hingga mendjadi sekolah renda
sera- didik rakjat, djadi hasil sekolah ha
annja itoe pastilah dapat menda sempoerna. Osntoek tiap-tiap
kan roeslah jang bergoena bagi masjatangkan kebadjikan, sebab ada djos toes boeah sekolah desa diada
Se- rakat.
,
pikiran anggota itoe 30 boeah sekolah samboengan
ga beberapa
Memang penting sekali pengadja
ba
dan
desa
h
sekola
k
jang disetoedjosi Pemerintah atsu hingga banja
rakjat dikembangkan dengan se
ran
aa
hampir sesoeai dengan pikiran Peme njak sekolah rendah Ba
kasnja ditanah Hindia ini.
lekasle
an
rintah: menilik pembitjaraannja itoe jang 5 tahoen peladjarannja'
Tetapi soenggoehpoen demikian, oe
njatalah soedah, bahwa t. Thamrin sekolah desa: sekolah samboengan saha itos tentoelah tidak boleh me
sebagai 10:3.
soeka sama2 bekerdja ber
1. yesoenggoeh2
aran jang lain, ja
bah-tambah djoega se roegikan pengadj
ditam
pai
Bila
menjam
akan
| dengan Pemerintah,
selaras dengan
jang
aran
pengadj
ni
lah
perloe
maka
kolah samboengan,
“kan maksosd jang baik itoe.
setempat?
akat
'masjar
ean
keperlo
sekolah jang lebih
oenaran
pengadj
" . Toean Thamrin koerang bersenang ditambah poela
itos
pada
Dalam
dari itoe, demikian lagi seko
itoe
kat
masjara
hati memikirkan belandja jang da tinggi
ean
keperlo
ngannja. Djadi djika se toek
terlaloe
poela
pat dipergoenakan oentoek memera lah hoeboe
boleh
tidak
astilah
didirikan sekolah desa |P
soepaja djangan
ngi boeta hoeroef. Menoeroet pen tjoekoep2nja
a-Belanda ini, tak barjak biajanja,
Hindi
eroeh
diselo
mengembangkan
dapat anggota jang terhormat itoe
oesaha
oeti
menjoes
desa.
oentoek sekolah2
rakjat.
makin berkoerang orang jang tahoe ditentoekan
aran
pengadj
Tetapi soenggoshpoen begitoemak
menoelis dan membatja serta sepan
boeta hoeroef itoe
(Ada landjoetnja.)
djang perasaannja koerang benar be soed memerangi
diabaikan dan
.akan
tidak
ah
pastil
jang dikeloearkan oentoek
landja
doerkan lama-lama
sekolah sekolah desa sebagai tsb da- tidak akan dioen
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Kanaan NT

jwilli

Peta

an

ai

2
serangan
dan
berkejakinan gosp oentoek menerima beratoes2
akan kemoediannja mendapat keme | sang lagi. Boleh memadjoekan na:
:
nangan poela, Pemimpin dari badan
kran
Babat
alay
Ha
perwakilan itoe, sir Jagdish Prasad

jang

memasoekkan

:

i

resolutie, men-|4

desak kepada India Inggeris oentoek AL
toeroet dalam perdjosangan menen | Bisa

pari SN Aa anita
ata
djalan soerat ats
dengan

3

tang lawan itoe. Dan keterangan die

Lemb ia Aing meat TK

Semu ar deepeta eweka Mp bia
Rap

dia adalah tergantosng kepada hasil

Persjaan Mivradj

perang di Eropahs.
Aga

Khan dengan pengikoetnja
membantoe Inggeris
Londen,
12 Sept |Reuter)
Ministerie
penerangan 'mempermagkloemkan,
bahwa Aga Khan jg
telah mengandjoerkan
kepada pe
ngikoetnja oentoek toeroet berdjoeang bersama Inggeris, kini soedah
masoek dalam dienst pemerentahan
Inggeris. Maharadja Kapoe
India
Thala mempersembahkan postra jg
kedoea dan jang paling moeda oen
toek

madjos

dalam

medan

Malam

1939.

Selasa

Pergerakan

'tanggal

1l/I2 Sept.

Ahmadijah

Indo-

nesia Centrum Lahore tjabang Betawi diclubgebouwnja di Gang Kesehatan IV No. 12 telah mengada
kan perajaan Mi'radj. Perhatian me
moeaskan, Djoega dari kaoem poete
ri danihoe banjak sekali jg datang.
Kira kira djam 8,45 pertemoean di
boeka dengan'pembatjaan Al-Gur'an
dalam

bahasa

“ungu dimari

pepera-

ngan.

Nederland

Arab,

dan kemoedian

dalam bahasa Belan

2.

Sesoedah itoe tampil
Soedewo, jang namanja

kemoeka t.
bagi orang

Islam dinegeri ini, tidak asing lagi.
Ia mengadakan pedato dalam baha

sa Belanda tentang Misradj dan ke
koeatan batin manoesia.
Ditjeritakannja perdjalanan Nabi
Moehamad s.a.w. dari Mekkah ke Ma
Moekodis
dina sampai ike Baitoel
dan teroes kelangit ketoedjoeh sam
pai ia bertemoe dengan Toehan.
dagang Nederland.
Kira kira djam "9,30 perajaan Mis
Kapal itos menolak oentoek beritoe ditoetoep dengan soegoeradj
angkoetan
henti oentoek diperiksa
barangnja. Dari Gibraltar diterima han makanan dan minoeman jang
kabar, bahwa kapal2 jang tidak lezat. (Anetaj.
nana
SA same
berhenti diwaktoe diperingati perPerkelahian
diloear
mesdjid
kepada
toendoek
goena
kali,
tama
Oepaja mendamaikan
peratoeran2 keras, maka akan mentak moengkin.
dapat denda beroepa oeang sedjoemHari Senen j.l. telah.dikabarkan
lah pembajar tembakan2 peringatan.
tentang perkelahian di Tanah Abang
dengan menjeboetkan, bahwa hal
itoe terdjadi dipekarangan mesdjid,
tetapi sebetoelnja tidak, jaitoe di
|
loear pekarangannja. Tjotjok itoe
antara Sajid dan Sajid, setelah ha
bis sembahjang Djoem'at.

Kapal

dagang Nederland ditembaki
di Gibraltar.
Algecirase, 12 Sept. (Havas)
Pagi ini terdengar tembakan dari
Gibraitar ketika batterij pantai melakoekan peringatan kepada kapal

Kemoedian didaja oepajakan oen
toek mendamaikan tjektjok itoe oleh
salah seorang sanak diantara kedoea
Seroean Luchtbeschermingsdienst
orang itoe. Tetapi
katanja oepaja
—0—
itoe beloem poela berhasii kemosdi
Siapa memadjoekan
berita, bahwa soal
diri soepaja datang. an menjoesoel
Kepala Luchtbeschermingsdienst itoe soedah ditangan polisi dan akan
oedara) telah me- diselesaikan, oentoek menetapkan
Iperlindoengan
100 m.m. Dollar boeat beaja perang njiarkan seroean seperti dibawah siapa jang salah dan apa asal moeOtawa, 12 Sept. (Reuter). Se ini (baik perempoean, maocepoen la- asalnjna (Rep.).
#
“ga
naat menerima baik apa jang soe ki-laki), soepaja mereka itoe hadir
dah disetoedjoei oleh Badan Perwa soengaoceh soengoeh pada pertempepropriations Bill. Di an jang diadakan.
kilan adanja
mana diterangkan, bahwa pemeren
Peringatan
Goena bangsa Belanda dan mereka
tah diberi kekoeasaan oentoek me jang telah disamakan kebangsaan |
oeang sebanjak 100 dengan belanda, pada hari Djoem'at
ngeloearkan
Boeat keberesan pengiriman
. keperloean pe- malam tg. 15 boelan inidjam 8 pregoena
r
dolla
m.m.
»Pemandangan“ dan atau,,Pem
rang hingga 31 Maart 1940. Badan sis dalam Militaire Societeit Conbangoen“ diharap dengan saperwakilan telah menolak amende cordia, Sipayeraweg.
kberma
ngat, soepaja siapa jang tidak
jang
Neil
Mac
pada
dari
ment
Goena pendoedoek Indonesia
menerima koran atau madjallah
soed mentjegah pengiriman korps hari Senen malam boelan ini djam 8
lekas lekas memberikan tahoe
Prins
gan|
expeditionnair.
jroean
aula
dalam
presis
kepada
Administrasi: Senen
.
Hendrik School, Vrijmeetselaarsweg
107
telf.1810
Wi. etelah djam
dan
oa
Tiongh
Goena pendoedoek
5
sore
semoea
pengadoean hapada
Asing
Timoer
bangsa
lain2
roes diadreskan pada telf. 672
boe
20
l
tangga
malam,
Rebo
hari
Windsor sampai di Inggeris
WI., Gang Kembang
19A.
lan ini djam 8 persis dalam roe
Londen, 12 Sept. (Reuter).

October. Perloenja akan membitjarakan ditjabostnja larangan penginegeririman alat perang kepada
perang.
akan
mengad
i
janglag
negeri

Canada

Inggeris

Hertog dari Windsor soedah sam
pai di Inggeris.

mah sakit Jang Seng Ie di Prinsenlaan.

atnja. Di daerah gewest Djokjakar-

ta tidak lagi ketinggalan, djoega
telah mendirikan perhimpoenan semasa
tjam itoe dan jang djoega telah
be
landja dengan giat.
Oleh karena 3 perhimpoenan itos
hampir sama maksoednja, maka pa

nan itoe mengadakan pertemoean,
bertempat di Semarang, oentoek me
ngadakan fusie. Oesaha itoe berha-

Tengah

| SOERAKARTA.

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOET)
Dengan

sil baik, jang laloe di soesoen hoofd
bestuur, jang

terdiri

dari

tt. Drs.

“IR. Sigit di Semarang voorzitter R.
Pemb. M. menoelis:
M. Soagiatto Martowatjono di Solo
Congres Kaoem-Tani Indonesia.
vice-voorzitter, R. Soeprapto
dan
AnggotaK.R.I dan

#

1.

R. Srijono Hardjosoemarno secreta
ke- rissen, R. Soenatri
penningmeester

SPI.
mesti
loear...!:

pada

diadakan

malam-Ming

soe 9/0
Sept. ini, bertempat di
Christelijke clubhuis ,,Bals Soedha-

dan

sementara

kaoem

Eenige Importeur K. ITO

(OBAT
segala

Pa

penghidoepanrja

per flesch

“koenan Kacem

beberapa

“tjabang dimana mana desa, begitoe
Gjoega telah beroesaha sekoeat koe

|
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ini

toeroen

2

Pembantrasan boeta hoeroef
Vergadering CC.PB.H.
Pada malam Saptoe 8—9 Sept.
,,Centraal

Comite

Pembantera-

Darmosoegondo sebagai

Bi,.... soedahlah,...

Neng...!

membelalak,

,,Mata

moekanja

Bi

Sari-

bertam

bah poetjat. Ia pegang tangan Nji
Mintarsih dengan sangat keras,laloe
ditariknja. Kemoedian Nji Mintar-

sih dipeloeknja dan ditjioeminja be
berapa lamanja.
»Neng... Neng Mintarsih, ... dji
wakoe,... agaknja adjal bibi soedah 'hampir datang. Dan.... sehe
loemnja bibi meninggalkan doenia

»Sispa ?“ tanja bi Sarinan.
| »Kakak Soaria.... Iv
»Boekan Neng..,.“ sahostnja, ke jang fana ini... biarlah bibi
melang
| Mordian ia memedjamkan matanja gar sosmpah oentoe
k
kedova
kali
meringis, karena dirasanja dadanja nja,... ketahosilah
Neng,.. bahwa
ja
.....

nBi,....“ sahoet Nji Mintarsih,
ambil menoempangkan tangan ka
annja
keatas
dada bi Sarinah,
telah bercelang-oelang saja nasiatkan kepada bibi.... sSoepaja bi
bi djangan terlsloe benjak berkata.
kata. Banjak tidoerpoen sangat ber

goena bagi kesehatan bibi.

- ..peremposan

toea jg miskin ini..,

Bi Sarinah ini... adalah

f 0,50.

Orang

lelaki

obat2

HARGANJA:
isi 200 pil . . .:1550
»..
1
»
?.”3,—
»
50
aa
“31,75

bisa

dapat

beli

di

toko-toko

ngan PERTJOEMAH.

:

de-

AGENT

BESAR:

K. ITO & Co.
Molenviiet
BATAVIA

mm

ter

membatjai

Kkas-verantwoor

ding, laloe diterangkan hatsil beker

djanja masing masing anggota, jg
sama mengadakan
cursus, boeat
memberi peladjaran membatja dan
menoelis kepada Ra'jat. Achirnja
voorzitter
memberi pemandangan
adanja hatsil pekerdjaan itoe, jang
meskipoen kelihatan giat. tetapi be
loem memoeaskan, dan CC.P.B.H.
akan teroes bekerdja dengan keras,
Djam 10 malam vergadering ditoe-

toep dengan selamat.

Persatoean Pergerakan Politiek
Baroe baros ini semoea party po
litiek jang mempoenjai tjabang di
Solotelah mengadakan badan persa
toean, jang akan bekerdja giat da
lam kalangan economie Ra'jat. Dalam pertemosan jang kedosa telah
disoesoen badanpersatcean itoe dengsn nama
,,Pembangoen Oessaha
Economie Ra'jat Indonesia“ atau
»Poeri“ jang terdiri dari wakilnja
Parindra (voorzitter), wakil P.P.
KI, secretaris,
wakil P.S.LI. pen-

West

No. 203-204,
Telf. 293 Bi.

Agent di Bandoeng
TOKO HAKATA
dja No, 24,

Soeniara-

|
TE

|

“———55s9

—

ningmeester, wakil Gerindo dan
wa
kil R.LI. commissarissen.

dari toean-toean KETMI. Woeria
ningrat eere voorzitter, Dr. KRT.
Pers & radio daiam waktoe perang. Radjiman Wedyodiningrat dan RM.
Berhoeboeng dengan timboelnja Soetopo Wonobojo adviseur, RMH.
perang di Europa pada waktoe ini, Pringgowinoto voorzitter, M. Soete
djo
Wirjowasono vice-voorzitter,
maka pemerentah Indonesia telah
R.S.
Part
ostmodjo dan'R. Poerwo.
melakoekan beberapa tindakan, di
taroa
no
secre
tarissen, R.M. Ng. Doe
antaranja ada pemberian peringatan
kepada pemimpinnja semoca soerat todilogo dan M. Soepardi penningmeesters, Mr. RMTH. Kartodipoero,
kabar dan pers, begitoe djoega se.
R.M. Iskandar Soerjodiningrat, R.
moea sprekers dalam radio-zenders
»|Ng. Sastrosadarno, R. Ng. Soemosementara
kepada
sprekers
dari wirjono, R. So Srosoeka
rtono, R. Dar
pers-overzich: S R.I. dan S.R.V. diperentahkan, soepaja mengirimkan Sosentono dan R. Mangoendarono
teks dari pidatonja itoe kepada pem commissarissen.
besar P.T.T. di Bandoeng.
OOvOLOoLe
Hoofdbestuur

R.K.S,

Meskipoen beloeam waktoenja pili
han hoofdbestuurs baroe, tetapi da
lam congres baroe2 ini berhoeboeng
dengan adanja sementara lowongan,
maka Jaloe diadakan pilihan boeat

penggantinja.
stuur

palan

atau

Sekarang

pamong-posser

Kawoela

Soerakarta"

hoofdbe
,,Rakem

terdiri

osoreooKoooe0ose

FONDS

KEMATIAN

Abonne's lamanja

paling sedi-

kit 6 boelan, djika meninggal,

asal

tidak

menocenggak,

dapat

uitkeering f 25.— (doea poeloeh lima roepiah)
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biarlah sa poetjat, badannja gemetar.
pagi ini. Sekarang... badan 'iboe ra menggang
goe bagi kesehatan iboe...
»Anakkoe Mimin .,. ach,.. gi- sanja tidak begit
oe lemah seper
»Biarlah iboe berkata dengan
rang hati iboe dapat

ja tidak mengetahoei tentang kissah penghidoepan bibi itoe... .«
»Neng, ..... tetapi,.... tetapi ...
Neng haroes mengetahosinja . . .«
Adoeh

|

»
-

hoedjan jang

secretaris membatja notulen dari
vergadering jang doeloe dan jaarverslag, begitoe djoega penningmees

nah

. Dieh: Nanie Sudarma

pada

pada hari Se

menderita sakit.

Tani Semarang", jg Darmasto

djoega telah mempoenjai

kentjing

sangat dingin

san Boeta Hoeroef« di Solo telah
didirikan perh. kaoem tani dengan mengadakan vergadering, bertempat
nama ,,Brajat Tani Soerakarta" dan di societeit Habiprojo, jang dlkoan
jang telah bisa mendirikan tjb. di djoengi oleh wakilnja beberapa per
beberapa tempat diseloeroeh gewest himpoenan dan pergerakan jang sa
Soerakarta.
ma mendjadi anggotanja C. CP. BR
Bel
Hampir sepadan waktoenja itoe, H. itoe.
:
Gi daerah residentie Semarang. djos
Setelah vergadering diboeka oleh
ga telah didirikan perhimpoenannja toean M. Soetedjo Wirjowasono se
| 'kaoem tani, dengan nama »Kerce- bagai voorzitter, laloe tosan R. M.
..

»
8

5-6 Sept. ini diseloerseh regentschap | “
ada

, . ...

KENTJING)

lasa 5 Sept. ini hawa di oedera ada
gelap, jang memberi tahoe, akan
toeroen hoedjan. Pada malam-Rebo

Sragen

1 botol

oentoek menjemboehken

Japan jang mendjoeal obat,
Prijscourant obat-obat bole h diminta

jang menderita sakit, waktoe malam

Ra'jat Indonesia,

teroetama kaosm tani, maka semen
tara tahoen ini didaerah Soerakarta

penjakit

koeatannja.
Harga

dan prampoean, jaitoe: Penjakit kent
jing
jang baroe atau jang soedah bert
ahoentahoen, kentjing nanah jang berwarna
poetih, kentjing nanah jang berwarna
koenin
toea, penjakit dialat kentjin
g, jang teristimewa
oentoek
penjakit digelemboengan
kentjing
jang
dari penjakit
prampoean
(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas seperti berapi, sakit pada bi dji kemalo
,
dibagian boeah pinggang (ge gindjel) sepean
erti
.
terbakar.

toeroen hoedjan, hingga hawa di
oedara sangat panas, banjak orang

pada hari Rebo siang 6 Sept. Boeat
berpidato, oentoek menerangkan ri di kota Solo malam Rebo tidak
toe
wajat dan azas toedjoeannja ,,Kab- roen hoedjan, hanja hari Rebo
si
rajatani, dengan pandjang lebar, ang ada toeroen hoedjan,
tetapi tiPidato itoe kita ambil jang perloe dak begitoe hesar. Toeroennja hoesadja dengan pendek seperti beri- Gjan di waktoe panas ini boleh dja
koet:
di akan membanjakkan orang jang

Riwajat pendek.
.«
Berhosboeng dengan makin soekar
nja pertanian dan makin sengsara

PENJAKIT

TRIOS goenanja

Ini

sangat besar, jang laloe disamboeng

ti-

Boeat membikin hitam ramboetsangat mengoentoenigkan,
sebab memakainja bisa menoeroet keperloean,
banjak
atau sedikit, dan meski ditaroeh lama tidak hilang ke

& CO. Batavia

TRIAS

diseloeroeh gewest Soerakarta tidak

jang

sekali, sebab

lain obat dan:tidak pakai ai?

penjakit

hawa

ramboet,

panas.

Augt. sampai ini hari

(,kekes“). Mendadak

ram-

aseli.

meroesakkan

Bersahadja

Toeroen-hoedjan mendatangkan

terasa

Tidak

voor-conferentie, '.bertem

3

ada

dak oesah ditjampoer de, gan »

keloear tidak boleh berhadir dalam

Sedjak

obat

djadi hitam se

bisa tahan lama.

kan .de
tueelen, diantaranja
ada Drs. R -|ngan mengadakan propaganda,
cur
Sigit Semarang, Mr. R.M. Soerjodi- sus tentang pertanian, membantr
as
ningrat Djokja, Dr. R. Ng. Mangoen boeta hoeroef, mendirikan
centrale
hoesodo dan lain-lainnja.
cooperatie dari hal productie, koop
en verkoop, loemboeng
Djam 8,30 sore receptie diboeka bank tani, bikin actie daladesa dan
m sociasl
oleh toean R.S.J. Tirtosoewirjo se dan economie, dan masih banj
ak
bagai voorz, dari hoofdcomite jang lagi lainnja.
menjediakan congres dengan oetja
Pada malam itoe laloe diadakan
pan seperti biasa. Sesoedah t, R.S pertoendjoekan
djoged golek oleh
Dirdjosoewanto sebagai secretaris Seorang anak gadis dan wire
ng pe
membatjakan soerat2 jg diterima, rangnja Tohdjaja Boegis,
scemba
lsloe wedono-titulair van politie t -jagannja perhimpoenan »Pang
kat:
R. Soekatmo sebagai wakil pemeren di Solo, hingga djam 12 tengah
ma
tah bagian PID minta kepada toean lam receptie diboebarkan deng
an
voorzitter, mengingatkan soeratnja selamat. Hari Minggoe
pagi akan
pemerentah
kepada
hoofdbestuur diadakan excursie dan besloten
ver
den hooficomite congres ini, soepa gadering, sementara malam Senen
ja semosa anggotanja ,,Kepandoean 10-11 September akan diadakan
open
Ra'jat Indonesia“ dan ,,Sarekat Pe bare vergadering bert
empat di rijks
moeda Indonesia“ sama
disoeroeh societeit Mangkoenegaran, Solo.

vergadering ini, diantaranja ada sec
retaris hoofdcomite congres, jalah
tosan B.S. Dirdjosoewanto terseboet
Giatas, karena doea perhimpoenan
: itoe dikenakan ,,verbod“ oleh peme
rentah, Perentah atau permintaan
itoe dilakoekan seperloenja, dengan
tidak terdjadi incident.
Atas penjerahannja hoofdcomite,
maka hoofdbestuur jang diketoeai
oleh t. Sigit Semarang laloe menerima pimpinan congres, dengan oepatjara sekedarnja, sebagai voorz.
hoofdbestuur ,,Kabrajatani".
“ Laloe t. R. Darmodisastro commissaris-hoofdbestuur dipersilahkan

bisa

perti warna
3.

Semoea itoe akan dikerdja

intellee-

tjampoer dengan air,
Memakainja gampang,

boetnja

pat di Solo, jg mengambil poetoesan
beberapa hal, teroetama tentang aSadana“ di Totoggan (Solo, jang 288 toedjoean dan statu
ten buishou
dikoendjoengi oleh koerang lebih delik
reglement,
jang
pokoknja
250 orang, diantaranja ada bebera jalah
akan mendidik dan menoen
ps kacoem tani dari mana-mana desa 3 toen kaoem tani Indonesia ke
arah
beberapa kaoem parempoean, wakil perbaikan nasib, dalam sociaal
dan
nja beberapa perhimpoenan, wakil economie, sebagai sjarat perb
aikan
pers, wakil-pemerentah bagian P.I -|masjarakat Indonesia.

D.

ini

Obatnja hanja sematjam poeder, memakainja "ticeama di

2.

dari 4 commissarissen. Nama per.
Dari malam-Minggoe sampai ma himposnan jang bermakso
ed bagi ka
lam-Senuen tgl. 9 dan 10 Sept. in ijoem tani diseloeroeh Indonesia itoe
| persatoean ,,Kaoem Brajat Tani In bernama ,,Kaoem Breja
t Tani Indodonesia“ jang disingkat ,,Kabraja nesias,
tani“ telah mengadakan congres jg
Oentoek 'mengadakan congr
pertama, jang dimoelaikan dengan pertama ini, ketika 16 Juli- es ig
39 telah
malam-re
ceptie,

keloecarnja

pendapatan baroe soenggoeh
Satoe peroebaharr besar.
'. Karena:

9060 000000500000000

. Djawa

Ida 13 Juni 1939 wakilnja perhimpoe

... iboe

per
momeloek a- ti kemaren, marilah ibos landj
oet- laha
han... soepaja Mimin lekas
nakkoe kembali..,
kan tjeritera iboe jang semalam mengn-la
etahoei
tentang perdjalanan
Iboe sering memeloek kau... telit oe...
hidoepmos dan perdjalanan atau la.
tapi, .. peloekan2 itoe tidak begitoe
»Tidak boe,...“ sahoet Nji Min- kea hidoep
iboemoe
besar artinja bila dibanding dengan tarsih, ,,nan
ti sadja kalau ibue te- jg iboe derita deng jg telah laloe,
an penoeh kepa.peloekan sekarang setelah iboe kata lah semboeh,
ibos tostoerkan hitan dan kegetiran.
kan kepadamoe, bahwa ...kauada dengan djelas boleh
kepada ananda. ..«
Selain dari pada itoe,... kau sen
lah anak iboe.,.dan bi Sarinah jg
, Kalau adjal iboe sewaktoe wak diri tent
oe tidak
keu sangka dan kau pandang orang toe datang
dengan mendadak. «be gitoe sadja, bilaakan mempertjajai
lain itoe adalah ... iboe kandoeada seorang pe»Ananda toch telah tahoe, bahwa rempoean
toea dan miskin—oempa
nganmoe...“
iboe adalah...iboe kandoeng anan manja—la
loe mengatak
nIbos.,.! Ibos ..!“ Nji Mintarsih da: tjoema
jang perloeiboe terang moe, bahwa kau adal an kepadaah anak kanmendjerit dan ia djatoeh pingsan, |k an...#iapaka
h bapak ananda jang doengnja,
padahal
kau
txhoe,
beberapa lamanja ia tidak sadarkan Sescenggoehnja ?“ .
bahwa bapakmos telah. meninggal
dirinja.
»Bapakmoe ?“ sahoet Bi Sarinah, doenia
ditempat pemboeangan se»ia sekarang soedah tidak ada... « dang
iboemoe meninggal doenia ka
Keesokan harinja, pagi-pagi. ..
»Soedah meninggal doenia,.. ?« rena
mendapat bahaja,... terlang
»Boe .,.minoem thee panas ,.,?«
Min, ...anakkoe, ... apakah tidak gar
mobil didjalan...“
tanja Nji Mintarsih kepada iboenja. lebih baik iboe

landjoetkan donge»Ana
ngan semalam itoe soepaja kau ke Mintarsinda pertjaja,...“ sahoet Nji
h, ,,ananda pertjaja dengan
nganggoek.
tahoei tentang seloek beloeknja .... ?« tidak
perloe mendapat keterangan
Nji Mintarsih menosangkan air
»Ananda ingin mendengarkannja, atau
rannja dan sebagai stroom listrik teh kedalam gelas,
boekti2 pengakoean iboe itoe.
tetap
i boe,... ananda
takoet, iboe Ananda pertjaja akan
meresap kedalam toelang sandinja
»Alhamdoelillah,... “kata Bi Sa- akan terlaloe
perkataan
banjak berkata-kata, iboe itoe karena...
Ni Mintarsih.
karena... jah,
rinah", semalam ibse mengira, bah dan... seperti ig
soedah2... ha- .. kerena ananda pertj
Ia tidak dapat berkata. Moskanja wa oemoar iboe tidak akan sampai
a ja... !«
njak bertjakap-tjakap itoe sangat
N.
(Akan disamboong),
kandoengmoe...”
Perkataan Bi Sarinah jang paling
achir itoe sangat ,,santer” kedenga

Bi Sariaah

(Siti Djoewariah) me

