2

Losenummer

6

10 cent

— Penerbit: Drukkerij , PEMANDANG
Figenaar: R. H. O. DJOENAEDI
sc...

s....

:
1

Redactie: 1440 WI. Administratie 1810 WI.
sesoedah djam 4.30 sore 610 M.-C. — 672 Wi.
Kantoor: Senen 107, Batavia-Centrum

M.

TABKANL
man nam

Lae

Timoer

Lau. menarik

Alan

egeri terseboet da-|

:
LN

i

: Ya, ada garansi |,

politik: di Eropsh pa-|
didapati soesoanan per|
seperti berikoet:
an— Ross disatoe pihak
$ “-Paaplja dilain pihak.
£

«

BEA

Itali bosat
H4

penonton sadja

1

' Warschau

mendjadi

akan

menghantjoer-leboerkan

Warschau

lam

medan

.

x

ap

-geriknja sehari-hari

Sabtoe

mati da-

perang

Roeslan soedah Nabiiton kartoe
Londen,

troefnja

(Reuter). Ole h radio Myakou

dikabarkan, bah-

wa tentara Roesian kini soedah melanggar batas dan masoek daerah

lebi
dekat pada Djerman- Polen.
ves daripada Inggeris-Perantjis.
ri itoe dikoepas dari soedoet mi- Warschau mendapat pertahanan jang tegoeh sekali
kedoedoekan Inggeris-Perantjis |
Londen, Sabtoe (Reuter).
“Eropah lemah, sedang kedoedoeMakloemat Rolen jang paling achir dengan perantaraan siaran
Djerman-Roes koeat. Keadaan mengabarkan, bahwa serangan-serangan Djerman dari oetara dan
ikian mempengaroehi sikap ne- timoer berhasil dihentikan. Dipoesat Warschsu pahlawan2 pendjaga
negeri
besar dilocar Eropah, iboe kota itoe memberi perlawanan jang bagoes. Di selatan pertempoe
imewa Djepang dan Amerika ran langsoeng
teroes-meneroes didistrik
Lowz dan Skier Niewice,
kat. Pada waktoe Djerman ber- Disitos tentara Polen mengalahkan Djerman dengan besar sekali.
S

Gjabatan tangan dengan Roes, sete-

ngah

orang mengira, bahwa Dje@kan bertalak-tiga dengan

g

E nan.
akloem

Roes

moesoeh

Djepang

Przemvysi

dan Bialystok dirampas oleh Djerman

Berlin, vaptoe (Rsuterj Makloemat Kwartier Besar tentang
serangan2nja'
dilakoekan pada 15 September menerangkan, bahwa
Przemyal dan Bialystok #oedah dirampas oleh Djeman. Dimedan pepe
rangan barat terdjadi pertempoeran tempat-setempat tangan memberi

or satoe. Pada waktoe itoe di kekalahan jang besar sekali.

FT
siarkan kabar, bahwa Djepang|
akan mendekati Inggeris jan men- Tjoetjoe
bekas
Keizer
mati dalam medan pepe
djaoehi Djerman. Tetapi berhoePolen
rangan
ng dengan kelemahan Inggeris
Berlin,
16
Sept.
f(Transocean).
4
dan
Perantjis dalam metjegah dan
Tjoetjoe dari bekas Keizer, Prins Oscar dari Pruisen jang oesianja
merintangi Djerman merampas da-

erah Polep, ditambah dengan
m a-|24 tahoen
pasoekan Roes di Polen Falak,
akoe ne8
cai Te awas tidak
toe bodoh
mendjaoehkan diri dari

soedah mendapat

kematiannja

Roes akan bertemoe
tentara Djerman

Tentara Polen hendak
itoe

jang

sekarang didapati ko-

gandjil

karena diloear
orang, jaitoe.

aa
setengah
jepang berpe-

Roes, se-

| “hai nggnlopa dengan...

hingga didapati roesoenan kekoeaDhan
terdiri atas Djerman, Roes dan

Jang bisa
gai
behay mp Dp an jang
Kalau Tama Gapat
Yeah Tana
F

dianggap sebaloemajan jalah
keloear dengan
Perantjis dan

2

' Melihat perpoetaran roda mesin
TN demikian itoe, nasib Indosia makin
ia
ita
peringa tidak berketentoean.

tkan adanja kabar tem-

ntara Djerman minta

schau diserahkan dalam wak
2
toe 12 djam
Berlin, Sabtoe (Transocean). Komendan dari tentara
Djerman depan Warschau pada
16 September djam 8 pagi zoedah mengirimkan
seorang opsir menoesdjoe Waschau dengan
membawa bendera poetih. Mak
soednja soepaja dengan
tiada
dilakoekan pertempoeran War-

schau diserahkan kepada Djerma

Komendan

Warschau

meno-

ematera. Dan berhoeboeng dengan
wa Djepang memberenti-

diatas kota, dimana dipinta da
lam waktoe 12djam Warschau

bahwa

Djerman

mengambil

ingin

tan antara Ross dan Djeng, boekan barang moes-

tahi

Kk n ata

jongkok

aksinja di

mengosrangi

dan meminta kerocegian

ja Roes dan Dyasraan
Indonesia
pembagian ,,koewe“
Djepang dan. aa
Kalau Djerman x

ana
anta-

ang akan

Mana
. Madoera,

te

ilih Soemate-

ja

tangan
da
poelau Djawa dan

Makloem poelau

Djawa|.

dan Madoera soedah ,,kosroes"', 3eg Celebes, Borneo, Soematera|
'
pgomoek"..
Satoe-satoenja

15.00 millioen

oesaha oentoek

menolak bahaja pembagian Indone-

pamflet pamflet

soepaja diserahkan

kepadanja.

Djika permintaan itoe tidak di
perhatikan, maka pendoedoek
akan diberi waktoe12 djamoen

toek

ra, sisanja mendjadi netan Djepang.

meninggalkan

iboe kota

itoe, Djika waktoe itoe habis,
pada 17 September djam 3.10

pagi, maka Warschsu akan dianggap sebagai daerah perang,
dimana

akan dilaikoekan tinda-

kan jang akan berakibat

200 nesia haroes berdiri sendiri seperti
Philippias berdiri sendiri
Sman
20

terhadap

dah-

sjat.
Tentara

Roeslan melabrak
batas Polen.
Moskou,
Minggoe
| UnitedPress).
Dewan gezantschap Polen,

sia seperti koewe-lapis ialah: Indo- Jankowski menerangkan,

23

War-

lak kedatangan opsir itoe atau
menerima amanat bersoerat.
Setelah itos pesawat pesawat
Djerman
melempar lemparkan

. po hari, (sebeloem petjah perang).

Oa

berperang habis2an

Ama

len soedah

jet

medan

peperangan

menerima

Roeslan.

Roegian.

bahwa Po

rota dari Sov

Maksoednja,

bahwa

akan mendoedoeki

daerah

itogan

““kan perlawanan

rada

adap se

ngan Roeslan. Berlaw nan

terdjadi disekitar daerah
dezno dicedjoeng oetara.

itoe

Molo

Moskou, Minggos (Rsuter). Da
lam rentjana Iengkap dari nota
Roeslan jang diberikan kepada ambassadeur Polen adalah berkenaan

pedato

Molotoff.

Disitoe

diterangkan, bahwa perang PolenDjerman meroesak negeri dan peme
rintahan Polen. Dalam waktos .19
hari Polen soedah
kalah semoea
poesat poesat indoestrinja dan pos
sat poesat koeitoer. Tidak lamalagi
|Warschau sebagai kedoedoekan ps
merintah akan remoek jang berarti
kan sebenarnja negeri dan pemerin
tahan Polen tidak akan beroemoer
lebih pandjang lagi. Hingga dengan
ini semoea perdjandjian Polen-Roea

lan

soedah

batal.

Lebih landjoet

nota itoe menerangkan, bahwa pemerintah Sovjet berkesoedian me-

ngambil, tindakan oentoek menghin
darkan

rakjat

Polen

dari pepera-

ngan dimana didjeroemoeskan oleh
pemimpin pemimpinnja jg gila itos.
Setelah oetoesan militer Djerman
ditolak, wakil Polen datang
berkoendjoeng
Berlin, Minggoe (Transocean)

Kemaren

wakil

militer Djerman

sebagai diketahoei telah ditolak oleb
komendan di Warschau. Sebaliknjs

komendan militer Warschau dengar
perantaraan radio telah meminta
kepada komendan tentara Djerman,
soepaja soeka menerima kedatangan

Polen. Waktoe pendoedoekan itoe wakil Polen. Kesoedian Djerman
tidak diberi batas. Keterangan dia menerimanja telah disampaikan ke
Tama, kita pena gr nanti? "Ne. tas ditambahnja, bahwa ambassa- pada komendan Warschau,
Pagi pagi boeta
pemerentah
andsch-Indi€“ jang dengan zoe- deur Polen menolak centoek menePolen melarikan diri mencedjoe
h -pajah didjadikan. satoe itoe rima nota. Soember2 diplomatik me

an

terpetja. -petjah

tidak

ka-

.rocan, sehingga pekerdjasn Neder| land selama 300tahoen itoeTae anA
pertjoema belaka.

segaskan,

bahwa

tentara

soedah melabrak masoek
Polen. Dikabarkan

Roeslian

kedaerah

labrakan itoe se

Roemenia

Cernautis,

Minggoe (Vai

ted Press) Hariini pagi-pagi
boeta pemerentah Polen soedah

benarnja terdjadi diselosroeh batas
dari Podolsk hingga Mamenetezk
moelai melarikan diri mencedjoe Roemenia.
— Inilah sosatoe so'al jang haroes di Pada djam 4 pagi ambassadeur Po
- petjahkan bersama antara pemeren- aa soedah bertemoe dengan Potemn:
Mazksoed labrakan Rorslan, soepaja
tah dan gerakan kebangsaan disini.
djika Polen soedah ambroek
—.. Makin Wjapat, makin tepat!
P olen memberi perlawanan terdapat member: pertolongan
“hadap

M.T,

mat itoe mengakoei adanja

serangan

tentara

Roeslan
Londen, Minggoe (Reuter).
Menoeroet ambassade Polen di

Londen dari Riga telah diteri-

Moskou,
Minggoe
(United
Press).
Berita jang beloem pasti, tetapi
didapat dari pehak jang boleh diper

tjaja menerangkan, bahwa maksoed
v

(Reuter).

jang bergerak se

loeroeh medan peperangan, ki-

ni soedah melaioei Faranowichi, 34 myl dari batas Roeslan.
Didoega besok pagi tentara
itoe akan bertemoe dengan ten
tara Djerman di Brestlitovsk.
Disebelah selatan mereka itoe
akan bertemoe dengsn tentara
Djerman di Lwow pada besok
malam.
Toerkia

toh

akan

bersatoe

djsega deagan Roesian ?
Istamboel, Minggos (Trans
ocean).

Dalam kalangan jang mengetahoei di Toerkia didoega
bahwa di Moskou tidak hanja
ditanda tangani non agressie
pakt antara Roeslan Toerkia,
tetapi djoega akan dibikinnja
dasar dari non agressie pakt
itoe.
Oleh beliau diterangkan, bahwa pe
merintah masih berada di Polen dan
poela pembesar pembesarnja dengan
president
masih mendjalankan ke
wadjibannja di Polen.

keakti

Perantjis

pan diloear doegaan dari

Minggoe

“Dikabarkan, bahwa tentara So-

vjet Roeslan

Kapal

ba-

silam Polen jang roesak tiba
di Landsort.

tas Perantjis.
Stockholm, Minggoe | Reuter)
Kapal silam Polen jang mendapat
keroesakan
sampai didaerah lacet
Zweden dekat Landsort. Kapal dengan penoempangnja telah diasing

hingga

darah. jang peng
habisan(?)
Lublin, Minggoe |Havas):
Walaupoen
serangan pehak
“moesceh dengan “alat2-perang
jang modern dan tegoeh, tetapi
diseloeroeh medan peperangan
pertempoeran berdjalan teroes.

kan...

-

Bathin dari tentara, pendoedoek

Perang Rolen—Djerman meroesak
negeri dan Pemerintsh Polen.

dengan

Riga,
|

Berbagai kemenangan Djerman jang
Gidipat
|.
Berlin, Minggoe (Reuter)
Makloemat o »perbeveihebber Djer
man menerangkan Gdirampasnja Deselatan
blin jang lataknja 75 myl
timoer dari Warschau. Dikatakan
bahwa 100 pesawat oedara jang be
loem roesak djatoeh ketangan Djer
man. Dan dikabarkan poela, bahwa
Kutno jang letaknja 15 myl sebelah
selatan Warschau kini soedah djatoeh ketangan Djerman. Keterangan
itoe ditambahnja poela, bahwa ten
tara penjelidikan Djerman jang me
njerboe dari Pruisen Timoer dioeta
da»
ra dari Opper Silisia dibarat
Slowakia di selatan, hingga nanti
dapat bertemoe di Wlodawa sebelah
selatan dari Brestlitovsk. Menoeroet
radio Djerman tentara Djerman te
lah mendoedoeki Citadel dan Brostlitovsk, dengan menawan 600 orang
banjaknja. Jang berkenaan dengan
medan peperangan dibarat makice-

Polen akan bertempoer

ma telegram jang ang
man
bahwa tentara Polen sj

Polen

—« Besok pagi tentara Roeslan....
jang melabrak Polenakan ber
temoe dengan tentara Djer
man di Brestlitovsk

poetoesan Roeslan oentoek menjerboe kedalam Polen ialah soepaja p?
da satoe ketika dapat mentjiptakan
keamanan, Pertolongan itoe akar
bergoena djika pemerentahan Poler
soedah ambroek dan pocla oentoek
memberi perlindoengan kepsda bang
sa Oekraina dan Roeslan Poetih.

dekat Zweibrecken, 5myl dari

Tentara

Dari

dalam

hebat

reboetan

Tioetjoe bekas Keiser Djerman

ah

5

2g

negeri

Ba

Kaca

Naa

mma

Administratie.
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e 'entara
Djerman

« Inggeris.

ama ena

kepada

keterangan

Advertentie,

Tarief
Dirpetear- Wont #rokmrdas:

-

dan pemerintah sama sekali ti
dak bercebah, dan akan menga
dakan perdjoeangan hingga da
rah jang penghabisan.
Dengan bankroetrja Polen tidak boleh Roeslan tinggal gojang kaki.
Berlin, Minggoe
(Reuter). Me
noeroet DNB Molotoff depan radio
telah menerangkan tentang labrakan tentara Sovjet dari Polen Ti.
moer. Oleh beliau digambarkan gerakan tentara Djerman jang sangat
tjepat dan dengan itoe tertjipta ke
adaan Eropah Timoer
jang baroe,
Digambarkannja poela bahwa kera
djaan Polen jang ada itoe kini soe
dah bankroet. Dan
tingkat paling
achir dari djatoehnja Polen berang
soer angsoer
bersifat antjaman
kepada Sovjet Roeslan.

' Walaupoen demikian Roeslan hing

ga waktoe paling achir akan ting.
gal netral. Tetapi kini.tidak boleh
tinggal gojang kaki dalam mengha
dapi keadaan seroepa
itoe. Tidak
seorargpoen dapat memaksa pemerentah Roeslan oentoek tinggal diam
terhadap nasib bangsa Roeslan Poe
tih dan Oekraina sebagai pendoe.
ioek dari Eropah Timoer
dimana

hak2nja ditjaboet dari pemerentah
Rolen. Maka dariitoe tentara Sovjet

melanggar bekas batas Polen itoe
oentoek memberi perlindoengan kepada djiwa dan harta milik pendos
doek Oekraina barat dan Roeslan
poetih.

Dikabarkan

Molotof

menambah

keterangannja ,,pemerentah Sovjet
soeka menolong ra'jat Polen meng

hindarkan
babkan

dari bentjana jang dise

oleh

pemerentahnja

jang

mendjalankan
politik sembrono,
Dengan kepoetoesan bahwa seloaroeh ra'jat berdiri dibelakang peme
rentah Roeslan, maka dapat diharap

kan adanja hasil2 jang kini beloem
terang dalam lapang bentoekan de
ngan damai dari indoestri dan per
tanian.
Ambsasadeur Polen membantah ke
terangan Molotoff jg mengatakan
Polen bankroet

Paris, Minggoe (Reuter) Ambas
sadeur

ngan

bahwa

Polen

Molotoff
Polen

membantah

jang

soedah

ketera-

mengatakan
bankroet.

Wakil Polen

ditoenggoe

didjalan

Rraga-Minsk-Masowiecki
Berlin,

Minggoe

(Transocean)

Station radio penjiaran

Djerman

memakloemkan instroeksi jang di
sampaikan kepada wakil Polen di
Warschau sebagai berikoet: stas
permintaan Toean opperbevelhebber
tentara Djerman mendjawab sebagai berikoet: wakil oentoek menjing
kirkan pendoedoek dari Warschau
oleh pendoedoek preman dan wakil
korps diplomatik boeat penjingkiran Warschau oleh korps diploma
tik dan djadjahan loear negeri pada tanggal 17 Septemper diam 10
malam
(menoeroet djam Eropah
Tengah) dekat benteng bagian de
pan dari Djerman didjalan PragaMinsk.Masowiecki akan ditoenggoe
kedstangannja.
Mobil wakil itoe haroes memakai
bendera poetih dengan diberi lampoe dan
poela
memakai lampoe
dengan terang sekali. Polen haroes
mendjaga,
bahwa
kiri dan kanan
2000 meter dari djalan permossoehan dihentikan seloeroehnja, dimana
dari pihak Djerman akan dilakoekan
demikisn djoega. Setelah menerima

instroeksi ini maka dengan
haroes

tegas".

memberi

segera

keterangan

jang

Pesawst oedara Polen mendarat
batas Folen- Roemenia

Paris

Minggoe (Reuter)

roet telegram.

Haves

di

Menoe

.

dari Czerno-

witz diberitakan, bahwa ada 55 pe
sawat oedara
perang Polen jang

hari ini mendarat di Czenowitz diba
tas Roemenia-Polen.
Polen tidak memberi: perlawa
nan jang berarti labrakan
Riga,

an:

Minggoe

f(Transoce-

Radio Letland mengabarkan:

gerakan tentara Roeslan dibagi

aa oetara-timoer Polen kini soe
dah mentjapai
batas distrik
Wilna dekat kotakota
Molo.

detahno dan Wileichi. Diterang
kan, bahwa perlawanan Polen
terhadap labrakan
berapa artinja.

ini tidak ge

3
an

|

ee ee De Ta

—&

Pengangkoetan

Dari Solo Aneta mengabarkan di

post oedara

Dienst Post, Telegraaf dan Telefoon
telah meminta kepada kita
soepaja dioemoemkan:

dendanja seorang pedagang tepoeng
Ong Sing Hwa f 150.— oleh karena

ia menaikkan harga jang tidak kira?.
$

Kapal oedara KLM boeat sementara waktoe dalam
2 kali seminggoe

menganschiuss.

Roeslan

Kabaran jang tertahan

SA

5

Djepang

Ambassadeur

1109,

de-

ngan Molotoff, menteri R»es
lean bocat oeroesan Loear Negeri,

telah sepakat henjak menghentikan
pertaroengan. Djepang-Roeslan diperbatasan

Mandsjoekuo.

Berboeboeng

.orarg

itoe,

ataukah

tentang hal

Seperti
orang
tahoe atjapkali
Djezang dahoeloe berkata
bargsa
bagini : ,,Kita tidak memerangi bang
sa Tionghoa, tetapi meemrangi kaoem komoenis“.
:

banjaknja

makloem djoega.
:
Na

Kita beloem mengetahoej, apakah
sekedar itoe sadja jasg mendjadi
bahan roendingan antara kedoea

. hal lain, misalnja tentang Tiongkok.

dengan

timboenan karangan dan berita, maka hari
ini banjak jang ditahan,
Kiranja jang bersangkoetan akan
Departement pengadjsra
Dr. Gisolf
diperbantoekan

Dr. Gisolf,

jang diperbantoekan

kepada direktoer pengadjaran, da
lam permoelaan akan ditempatkan
pada pekerdjaan penjelidikan reor-

ganisasi kebon radja bagian badan

jang wetenschappelijk, lebih2 jaitoe
Orang tahoe djoega, bahwa tidak jang mengenai soal2 pendidikan.
Keadaan diwaktoe ini soedah lasedikit bantoean Sovjet-.Unie kepada Tiongkok dalam menghadapi se djos pekerdjaannja dibermatjam?
penempatan
pegawai, persediaan2,
rangan2 Djepang itoe.
jang
segalanja
diserahkan kepada
Sekarang roepanja sgoedah timboel kata-sepakat antara Roeslan
dengan Djepang tetapi baharoe ten

dr. Gisolf tsb. (Aneta)
an TA

Vice-Consul Noorwegen

tang hal-hal jang mengenai perseteroean antara kedoea negeri itoe
diperbatasan Mandsjoekuo “belaka.

di Menado
Toean Chr. PE.

zon.
Djika
misalnja
didapat kataMenoeroet
sepakat djoega tentang ,incident
Tiongkok”, dan Djepang masih te- t. Chr. PE.
goeh pendiriannja, bahwa ia tidak
memerangi Tiongkok, tetapi memerangi Komoenisme, maka soedah

tentos

,,incident-Tiongkok“

itoe di

hentikan.
Tetapi, kitapoen
masih
ragoeragoe, apakah Roeslan soedah me-

lepaskan Tiongkok
dipegang

dengan

Djepang

itoe

masih

kata-sepakat

sekedar me-

roepakan oesaha,
sampai
Roesian

soepaja djangan
bertaroeng pada

Timoer.

5

dosa

.

ataukah

tegoeh. dan

medan,

ja'ni di Barat dan di

Sementara memboeat

kata

sepa-

kat itoe, “disebelah barat Roeslan
mendjalankan aksinja. Serdadoe-ser
dadoenja soedah meliwati batas dan
soedah menjerboe ke Rolen, boleh
dikata mereka sekarang 'mendjaga
daerah daerah Polen seperti:
Podolks dan Mamenattezk.
Gerak Roes ini disertai djoega de
ngan Nota Pemerintahan Ross kepada Pemerintah Polen, bahwa dipandangan mata Roeslan, Polen itoe
soedah bankroet. Dari itoe Roeslan
perloe mengosloerkan tangannja boe
at memperlindoengi
bangsa "Roes-

Poetih dan bangsa Oekrajina.

Orang tahoe, bahwa hak Roeslan
di Polen itoe ialah Polen bahagian
tenggara dan Polen bahagian timoer.
Gerak Djerman sekarang ini—
meskipoen berita berita Havas dan
Reuter menjatakan bahwa pertaha
nan Polen di Warschau dan Brest
Litowsk masih koekoeh,—boleh di
kata sosdah hampir sampai diperbatasan daerah daerah bekas kepoe
njaan Roeslian itoe, sehingga tidak
salah ramalan kita dahoeloe, bahwa sampa! kesitoe . . . Roesian di

kan

Ander-

lagi sebagai Vi

ce-Consul Noorwegen di Menado.
—j

pertarcengan antara Po

sikap
neuraal,
tetapi Roemeais
terikat perdjindjiaa militer djcegs
djika sewaktoc2 Polen diserang oleh
Rsesian.

Maka djika sampai demikian ha!-

nja, bentjaos jang akan menimpa
benoea E opah itos akan lebih men
Gahsjatkan,

S:psrii orang masih ingat, sebeloem timboelanja perang ini, Radja

Roemasnia poan pernah hadir dalam
“permossjawaratan negeri2 Balkan,

sehingga

tidak

heran

djika kelak

poen seloeroeh negeri2 Baikan itoe
terdjeroemoes
posia
didalam api
nerak? doenia ini.
2

rangkat

jg

dan

baroe

Ialoe tidak be

oleh karena

itos Ming

goe jg laloe tidak ada seboeah kapal pengangkoet
maka

soerat jang berang

soerat soerat

dan kartoe

militer, sebagaimana jang telah di- sampainja telegram terseboet.
lakoekan
djoega oleh
Landbouwsyndicsat.
Selandjoetnja K.P.M.

Algemeene
memberi ta

' Djika orang menganggap, bahwa
sosatoe kabar sangat perloe sekali
centoek
diketahoei
oleh seorang

jang

lajak dipertjaja,

berita, bahwa kapal|

Makassar,

sekarang

berangkat

djoega.

masih

beloem

Advies
Nenek
“Semboer:
tem
pat
mana
sadja,
asal
|(meAtas
pertanjaan
kita
kepada noeroet perhitoengan strategie jarg
maskapai2 jang bersangkoetan, ti- diikoeti keberanian
dan rasa pedaklah bisa dipastikan kapan kedoea ngorbanan
membawa
peroebahan
boeah kapal itoe bisa meneroeskan besar goena kemadjoean rakjat Inpelajarannja.
3
donesia.
Demikianlah,

maka terang bahwa

besar
risiconja
kapal kapal itoe
kalau hendak teroes djoega bertolak ke Djeddah.
o
Dari itoe, pada paham kita, baik
djoega kiranja perdjalanan ke Tanah Soetji itoe ditanggoehkan doe-

djalan organisasinja.

| Aneta)

—A—

Angka-angka

dalam waktoe kegon-

tjangan

beloem ada

Moengkin

doeaiboelan

S:mentara itos berita tentang me
dan perang sebelah Djerman barat
makin lama makin penting. Tetapi
hanja mengenai hal2 jang menjatakan, bahwa Perantjis mendapat ke
madjoean sedikit2 sadja, dan terang

gerak

Inggeris-Perantjis

disebelah

barat itoe tidak mengoerangi

teka-

nan Djerman disebelah timoer
Polen).

(di

diserahi oeroesan Polen
man menoempahkan
ganja ke barat, hal

banjak tentoe

besar

se
mana

Djer-

Pp

Hari Sabtoe jang laloe Volksraad
telah memoelai dengan sidangnja ex

tenasedikit

pengaroehnja

jang oemoem seperti

biasanja, sam-

bil memoelai dengan pemeriksaan
rentjana rentjana ordonnansi afdeeling demi afdeeling jang mengenai
perlindoengan oedara dan pemberan

tasan penganggoeran.

| Aneta).

mi Jama

A. Tj.

oedaranja.

saji

tetapi

masih

terhalang,

tertimpa
dosa
demikian itoe.
Kita sekadar

orang

tidaklah

orang

beroesaha

jang

Nederland

mendja-

lankan, hasil tidaknja terserah kepada
jang
Maha
Koessa. Tetapi
osmmat
Islampoen
tidak diperintahkan
melakoekan
,,roekelooze
daad'",
Ap

Poetoesan

Dapartement

Econo

mische Zaken.
Soal pemoesnahanka
pokkolf panen 1939-40.
Departement Economische Zaken
memberi tahoekan poetoesan peme
rentah, bahwa sebisa2 pemerentah
akan meloeloeskan permintaan volks

mia Yati

Toean Djoenet

|.

poskantoor

Maoek

dihoekoem
ltahoen.
Tadi pagi Landraad Tangerang
memeriksa
perkara tosan Djoenet,
bekas beheerder kantor pos Mzoek,

jang

Melepaskan

ditoedoeh menggelapkan doeit

kantorspos sedjoemlah f. 200.—.
Oleh karena terdawa mengakoe
teroes terang kesalahannja serta dja
lannja penggelapan ini, maka peme

riksaan ladjoe sekali.
Terdakwa dihoekoem dengan hoe
koeman toetoepan 1 tahoen.

,,Jacob V. Heemskerk"

Kedalam air

ANP. dari Amsterdam mengabar
kan
tentang
besarnja perhatian
ketika
dengan sederhana fiottiel
jejager
,,Jacob
van Heemskerk«
(kapal setimbarg kapal ,,Tromp"!
dilepaskan kedalara air oleh isteri.
vice admirasi

Vos.
Le a—

Boelgaria
Boelgaria djoega akan tinggal netra!

Sofia, Sabtoe

(Reuter). Dengan

opisil Boelgaria
soedah
mengoemoemkan kenetralannja jang mendapat samboetan poeas dari seloe
roeh negeri.
6

Spanjol
»Kota

Baroe“ dan ,,Indrapoeras
ditahan di Gibraltar

Didengar
berita, bahwa kapal2
»Kota Baroe" dan ,,Indrapoera“ di
tahan di Gibraltar goena pemeriksaan kapal terseboet. jAnetaj.
aa

Li)

3

Roeslan
1 pesawat oedara- Polen jang ditem
bak djatoeh,oleh Roesian.
“

Boekarest,

Menoeroet

Minggoe

fHavasj

radio Sovjet diterang-

kan, bahwa kemaren ketika dilakoekan
gerakan
tentara .Roeslan
telah ditembak djatoeh 7 pesawat
Polen.

Tentara

Roesian soedah sampai de
kat

bekas beheerder

Rome,

Zalescyki.

Minggoe

(Transoceanj.

Koresponden
spesial dari Stefani“ mengabarkan dari Czernowits,
bahwa
tentara Roeslan kini telah
mentjapai dekat Zaleszezyki, 40 km
dari batas Roesian. Dan dari sana
nampak batas Roemenia.
kan
Gi ea

Lithauen
Lithauen akan tinggal netral
selama-lamanja

Ap

Morris
»Sutohandel Mascotte N.V., wakil boeat Indonesia dari fabriek mo
biel Morris di Engeland, baroesan
ada terima telegram, mewartakan
bahwa
pengiriman
dari
Morris
vrachtauto, sutomobiel dan pekakas2

nja akan berdjalan teroes".

..

2 set aan

aa
IG voo0

Kaunase, Sabtoe
Dalam pemboekaan

oa

TA an

|Reuterj
sidang Isud-

dag pada achir tahoen ini, premier
menegaskan poetoesgan Lithsuen oen
toek tinggal netral boeat selama2

nja. oleh beliau diterangkan, bahwa

dalar keadaan jang sekarang ini
dipinta soepaja semoeanja bersatoe
tahoe akan discipline dan tetap da

lam kepoetoesannja Hi...

Anbisnsa J

&

Sana

SEMBOER.

loe, boekan hendak mengoeroengkan

perlindoengan

coedaradanpenganggoeran,

tra dengan tidak oesah ada sidang

Kalau misalnja Inggeris dan Perantjis mema'loemkan perang kepa
da Roesian, maka Djerman bolehlah

dan

Soal

NENEK

niat naik hadji, tetapi terpaksa oleh
keadaan, sedang djika memang niat
soedah ada, sjarat soedah tjoekoep,

ini kepada kepala afdeeling kesatoe
an.
dari Departement Marine di Betawi
Berhoeboeng dengan ini telah di
(alamat telegram: HA I, Departe- tetapkan garis2 hesar
bermatjam
ment Marine, Betawij atau kepada matjam jang mengenai kapokproKomandan
Marine
di Soerabaja duksi dan perdagangan.
ja
(alamat adres: CMS Soerabaja).
Bilamana oleh pembesar2 diangToebrcekan deleman
:
gap, bahwa kepentingan si penoemKarena koesir kedoeapang
dipenoehi, maka kabar itoe
doeanja mengantoek
djika moengkin dengan djalan raPada malam Sabtoe jl. kira-kira
dio akan disampaikan kepada Ko- djam 6.30 di Gang Kramat-Roelou
mandan jang bersangkoetan soepaja terdjadi toebroekan antara doea de
diteroeskan kepada si penoempang leman jang disebabkan kedoea koeterseboet. (Anetaj
sirnja mengantoek. Koeda kedoeanja
te Aja
mendapat loeska dan bom deleman
ada jg patah. Osntoeng ketjelakaan
Dosa anggaran belandja tambahan manoesia tidak ada. Kedoea koesir
itoe sama mengakos kesalahannja.
megan
Dalam volksraad telah dimadjoe
kan 2 matjam anggaran
belandja
Pidato seri Ratoe besok
tambahan goena departement pepe
Moelaidjam 6,40-8,10ma
rangan. Goena tahoen 1939 - 1940
lam
masing2 dimintakan f 6.447 300.- dan
Hari Selasa besok tanggal 19 boe
f 2 695.200.- sambil dimintakan djoe lan ini seri Ratoe akan berpidato
ga kenaikan kredit goena mengoeat jang
akan disiarkan moelai djam
kan lebih landjoet alat2 pertahanan 6,40 8,10 malam Javatijdoleh P.T.T.,
oedara, luchtdoelartillerie, dan pen- dienst dan dilandjostkan oleh Ni
djagaan pantai.
rom, serta perkoempoelan2 penjia
dbs nas
ran radio jang termaktoeb dalam
Sidang extra Volksraad
programma penjiaran.

Balik lagi kepada anschluss Roes- kepada serangan Inggeris dan PeDendaan karena menaikkan
lan, maka djika gerak itos menje- rantjis itoe.
|
harga tinggi
doesoenji
tidak
itoe
Sementara
babkan Inggeris dan Perantjis megambaran
bahwa
doega2an,
Dari
Semarang
Aneta mewartadari
nia
nantang Roeslan djoega, terang
menoen- kan didendanja seorang pedagang
troef Djerman
mengena
kemana sekarang ini seakan-akan
Ing- beras Tionghoa Liem Gwan Ho de
mana. Roeslan sangat kosat dalam djoekkan, bahwa... aksi anti
dari ngan 80 roepiah, karena menaikan
..:
meradjalela
soedah
geris
oeroesan tentara angkatan laoetnja,
ke harga tinggi sekali.
teroes
Moskou,
melaloei
sehingga perang dilaoet Inggeris bi Berlin,
Tokio.
sa dilajaai oleh Roeslan, sedang
Inggeris harces awas di. ..Pacific.
Djerman melajani perang darat dan
x
,

Dari pihak

kita menerima

tahoekan soal itoe akan "diberi ta- penoempang, dengan djalan tele- raad, jaitoe soepaja kapokkolf dari
gram ia dapat memberi tahoekan
an
1939-40 djangan dimoessnah
hoekan kepada pegawsinja dengan

Demikian poela Roemenia.

Didalam

hari Rebo

kartoe post berasal dari dines Goe
Pemberian tahoe.”
pernemen oentoek ,,Kertosono"', 'jg.
Moelai hari Senen pagi 18 Sept. sampai di Betawi, hari ini dengan
berhoebosng
dengan pembetoelan kapal oedara K L.M. telah dikirimdjembatan kali Kroekoet di Tanah kan teroes ke Medan dan djoega di
Abang, sdjalan Kebon Djatiweg di berikan kepada kapal ,,Baloeran'.
toetoep centoek semoea kendaraan,
|(Aneta).
ketjoeali sepeda.
—j—
Sepeda dan orang berdjalan kaki
Telegram oentoek penoempang
dapat melintasi djembatan tsb. Ken
Marine
daraan lainnja seperti auto, vracht
auto pedati dll. dari Tanah Abang
Departement Marine memberi tadapat melaloei Djati Baroe ke Dja
hoekan sebagai berikoet:
ti Petamboeran v.v.
Oentoek membetoelkan
djemba
Oentoek
orang partikelir tidak
tan itoe memakan waktoe 3 minggoe. moengkin
lagi mengadakan perhoeSP AJ—
boengan
dengan djalan tslegrasf
Andjoeran ondernemershond
dengan
penoempang
kapal
atau
soal gadji pegawainja
pesawat
oedara angkatan
laoet
K. P.M. dan B.PF.M. memKeradjaan. Telegram jang dialamatperhatikan.
K.P.M. dan BP.M. dalam garis2 kan kepada penoempang2, djika
postkantoor
besar telah menerima fandjoeran pi dialamatkan kepada
kiran ondernemersbond jang menge Marine, makatelagram itoe dikirimkan teroes dengan djalan post, jang
nai penggadjian pegawainja jang di
menjebabkan. melambatkan sekali
panggil osntoek pergi
jaan

lagi!
Kegontjangan dipasar perboeroe
han sebagai akibat dari tindakan?
mobilisasi, masih beloem ditetapkan
dengan angka angka dalam arbeids
beurzen di Betawi, Semarang dan
persilahkan mengambil bahagian:
:
Au
3 “ISoerabaja. Tetapi roepanja
demikiKini orang mer xhadapi partanja- an ini moengkin beberapa boelan
an be3dar: hetapas'kap Inzgeria Pc lagi, manakala soesoenan pegawai
tidak lengkap oleh karena panggilan
ranrjis dan ,. . Roemenia ?
Kiisu
gerak
Roeslan ke Polan panggilan goena mobilisasi, sedang
'tue diaaggap sebagsi seranza3, ma- kan beberapa kantor bisa djadi ter
Ka
liggeris dan Parantjis terikat paksa centoek memetjat pegawsi2perijandjian mittar deagan Polea, nja, selain beberapa orang pegawai
terogga kalau Taggeris daa Peran: soedah mengoendoerkan diri goena
tjis hendak adil, maka maoe tidak
mob lisasi itoe.
Perdjalanan ini ssmoea masih be
maoe
mereka
haroes.... mama"
losmkan
perang
d,oega kepada lbem bisa diboektikan dengan angRuslin, seperti dahoelos haloji de- ka-angka | Aneta).
rap
nza1 Djerman.
-

len deogan Djsrman, R?emenia ber-

lan itoe diberhentikan.
Oleh karena kapal
,, Kertosono"

kat,

—

Hadji

Jang mengoeroeng“kan
pelajarannja.

»Phrontis' sebosah Hollandschboot
Nenek Semboer dari salah seorang
kepoenjaan
Maatschappij
Ocean, tjoetjoe
mendengar dan soedah mem
jang mestinja pada tanggal 23 Sepdjoega verslag pertemoean
batja
tember j.b.l. soedah bertolak dari propaganda I.M. dengan pidato toean
Betawi, terpaksa tidak didjadikan, Mr, Amir Sjarifoeddin, jang dalam
Hari Sabtoe seboeah kapal oedara artinja oeroeng.
penoetoepnja menanjakan
kepada
Kapal itoe sekarang masih disini.
berangkat
dari Napels,
jang di
rapat: Sanggoepkah I.M. mendjadi
Alexandria akan mengangkoet post
#
»avant garde“ (barisan depan) ?
2
&
oedara, jang pada tg 2 September
Selain
daripada itoe, dari pem1939, dikirimkan dari negeri BelanMemang perlce pertanjaan itoe di
da dengan kapal ,,Poslau Roebiah". bantoe kita di Tjilatjap, kita me- madjoekan. Sebab dari sini boleh di
Pengiriman post oedara dari In- nerima djoega warta, bahwa kapal njatakan, sampai berapa dalam pidonesia ke negeri Belanda dan dari »Kota Nopan“ jang mestinja kema- dato tsb. dimasoekkan dalam hati
negeri Belanda ke Indonesia oentoek ren (Minggoe) bertolak dari Tjila- pendengar dan bagaimana mendjs:
tjap tentoenja terpaksa ditanggoeh- lankan nasehat2 spembitjara.
sementara waktoe diberhentikan.
Oleh karena administrasi post Ma kan djoega, atau dioeroengkan perlaya memberi tahoekan, bahwa pe- lajarannja menoedjoe Lacetan MeNah
sekarang
tjostjoe2 Nenek
ngiriman teroes dengan
pesawat rah, mengangkoet djema'ah2 Hadji Semboer boleh saksikan, apakah IM
oedara Imperial Airways dari post kesana.
skan djadi ,,barisan depan“, plopor
Djoega kapal ,, Parakan“ kepoe- dalam perdjoeangan pemoeda Indovedara oentoek Singapoera dan PeStoornvaart
Maatschappij nesia, ataukah, ...barisan tengah”,
nang tidak dilakoekan lagi dengan njaan
kapal oedara, tetapi dengan kapal Nederland jang-heberapa hari jang ataukah.... ,,barisan belakang selaoet, maka pengiriman post oedara laloe mestinja soedah bertolak dari kalis.

dari Indonesia dengan melaloei dja

besluit 'goepernemen
Anderson mendjalan

pekerdjaannja

terbang poelang pergi antara Indonesia dan Napels. Pengangkoetan
antara Napels dan negeri Belanda
dilakoekan dengan kereta api, jang
9 atau 10 hari lamanja.
Perhoeboengan kereta api pertama
dari negeri Belanda,
jaitoe hari
Sabtoe jl. Hari Senin dari Napels
berangkat
seboeah kapal ocedara.

men

Kapai-kapal

ji

“ 7»

epakat Roesl an-Djepang
Aa

aa

Kata-s

Perantjis meledak : Ie

I uiser

Pendoedoek kota Aken disoeroeh

menjingkir

Ta

9

a
L
8 sa
ika
k

RN -edaa PNS

kp
TR
Meroepakan poekoelan hebat bagi

lagi

“di Tokio

Reuter

dari

Moskou:

an.

Djepang dan Sovjet

Antara

kema

sbelah timoer: Moezel Perantjis mendapat
djoean

i

:

Ambassadeur

1

(Paris, Sabtoe fHavas):

djang
Makloemat pagi pada 16 September mengabarkan: ,repar pepe
medan
bagian
ea
disemo
seroe
Jk
rdjac NN bampoeron
. Aksi jang hebat dilakoekan oleh pehak moesoeh disebelah se
dari Saarbruecken. Oleh tentara kita soedah didapat kemadjoean

Selandjoetnja soerat kabar itoe
mewartakan, bahwa sekarang z0edah ada niatan oentoek memperbai
ki perhoeboengan antara Djerman
dan Djepang.
Soerat kabar itoepoen soedah me
njampaikan oetjapan terima kasih
kepada ambassadeur Djerman, -generaal Ott, terhadap segala oesahanja oentoek perhoeboengann Dje

Atau

dimana

sn
diantaranja jang mendapat loeka.
2 Tentara Djerman jang moendoer meroesak roesak

6

:

minggoe ini, jang dikeloearkan oleh

taan

diantara negeri itoe termasoek djoega

Pemandangan setengah opisil

menerangkan, bahwa tjara per .

nampakDjerman
“lawanan
Djer
bahwa
an
ektik
membo
“nja
man takoet akan tekanan Pe| rantjis terhadap Siegfriedlinie.
Diterangkan, bahwa pehak Djer
man beloem menetapkan oentoek menjerang Perantjis de-

jdan Maoezel, Diseloeroeh tempat me

dan de

ngan ini pelanggaran terhadap dae
rah

|Perantjis

mendapat

tanggoe

ngan. Pada lain pihak moesoeh kini
dengan keras moengkin soedah ber
gerak diseloeroeh Sigfriedlinie, di
mana bagian depan dengan tindak
Isetindak memberi perlawanan. Ke

ngan artillerie,goena kemoedian

ja mentjegah Perantjis, tetapi

menangan oleh pihak moesoeh ditja
pai dimedan peperangan timoer. Dan
kini soedah melakcekan peminda

Djerman lari ke pelaboehan

ban garakan tentara dari timoer ke
barat

diantaranja tentara jang

ter

penting dan
bagian kekoeasaan
Sovjet Roeslan
oedira.
erich, Sabtoe (Havasj.
snceroet berita jang beloem da Semoea pendoedoek akan disoeroeh
stikan,

kapal ,,Bremen”

lain daripada perloetjoetan sendjata.
Boeat sementara orang di Pa-

rijs mendoega,

bahwa

sce

Brussel,

lari kepelaboehan Sovjet Roes

menjingkir.

Minggoe

|Reuterj.

Semoes keloearga jang bertinggal |

Moermansk.

di Aken disoesroeh menjingkir.
Diterangkan bahwa hanja mereka
jang toea atau jang tidak koeat

Berhoeboeng

terkata banjaknja

bermaksoed

jg

akan memetjahkan

so'al2 jang ada diantara kedoea
negeri itoe dan hendak meng-hentikan
segala perselisihan
jang ada poela diantara kedoea

negeri terseboet tadi.
Bilamana segala doegaan2 ini
akan mengandoeng kebenaran,
maka
soedah tentoelah poela
akan timboel perbaikan dalam
perhoeboengan antara Djepang
dan keradjaan2 jang demokrasi.
Perbaikan sematjam itoe me
nosroet
kata orang soedah di
tjita-tjitakan dan soedah ada

ripada

rlin, Minggoe (Transocean).

adanja

Smetanin

mewar

-

tentaranja jang ada di

atas perioetjoetan

sen-

diangkat

bassadeur

Pendek kata, adanja penanda-

tangan

Timoer-Djaoeh.
Keoentoengan bagi Roesian
Djika kenetralan Djepang
itoe
berdjalan diperkenankan memakai
sepcer dan mobil?. Lainnja dianta- akan dilakoekannja hanja oentoek
ranja anak-anak diatas 12 tahoen sementara waktoe sadja, maka soe

gan Djerman terhadap kapal
kapsl di Laoetan Timoer
Oetara dan Atlantic

(Trans-

bahwa pasoekan3 Djepang
didaerah Nanchang |Kiangsi), sete
lah melakoekan persiapan beberapa
djam lamanja oentoek melakoekan
bombardement dengan barisan arti
lerienja. maka
dengan mendapat
bantoean
dari tentara-oedaranja

Djepang.

pang menjebabkan poela, bahwa

dah
diperkenankan
oentoek
mempergoenakan sebahagian da

Sept.

Djepang

Itakan,

dap perhoeboengan Roeslan dan

poela boeahnja : kenetralan DjeInggeris dan Perantjis itoe soe

17

Berita2

perloetjoetan sendjata antara
Djeparg dan Roeslan itoe, maka Djepang zsoedah tentoe merdeka sekali oentoek mengadakan
soedah melakoekan serangan kepa
sincidents di Tiongkok, tetapi
da 4 divisi Tionghoa dari Yunnan
dalam pada itoe masih timboel
jang ketika
itoe sedang berkcoem
soeatoe pertanjaan poela, apapoel
dipegcenoengan
dari daerah
kah Djepang dengan soerggoeh
jang
letaknja
bira-kira
100 km., se
soenggoeh
soedah
menaroeh
belah
Barat-Laoet
dari
Narchang
kepertjajaan kepada perloetjoe
jang
mengantjam
kota
ini
dengan
tan sendjata ini jang menjebab
melakoekan
serangan
kepada
13 de
kan kemoendoerannja sebahatachement
Djepang
jang
dengan
gian dari 300,000 pasoekan2nja
jang- ada ditapal-batas Sovjet- - segera dilandjoetkanhingga melaloei
barisan pertahanan Tionghoa jang
Mongolia.
pertama.
Sekarangpoen soedah moedah
dimengertikan, betapa tjepatnja
Menoeroet berita2 Tionghoa jang
dapat dihapoeskan sifat tidak
disiarkan
kemoedian dari pada bekepertjajaan antara
Roeslan
rita2
terseboet,
pascekan2 Tionghoa
dan Djepang itoe.
pada hari Sabtoe sore soedah meHal jang sematjam itoe bomoendoerkan diri dari daerah ini.
leh djoega didjalankan terha-

persetoe-

djoean antara Molotoff dan
Togo
tidak lain dan tidak
boekan hanjalah tentang perloetjoetan sendjata belaka.

jg tidak

dengan

itoe.

pehak Djepang

Sanghai,

Djepang pertjaja kepada perloetjoetan sendjata itoe ?

Tidak

maksoednja

Penjerangan
Ocean):

Kini soedah moengkin sekali,

neradjang daerah Djerman,

arti

kok, dimana Djepang akan me

membikin non-agressie
djoega?
pakt

Akan

bahwa
mereka— sebagaimana
didoega oleh propaganda Djer- man— akan menjebabkan tentang adanja permoesjawaratan

pada

mengandoeng

landjcetkan

pihak

menerangkan:

jang

Roeslan dan Djepang pada wak

Perantjis dan Inggeris.

pertama mobilisatie tentara Peran
tjia kini soedah selesai.
Mereka itoe mendapat kemadjoe
-fan 20 km dari Maginotlinie diseloe
roeh medan peperangan antara Rijn

Havas,

Sabtoe (Reuter)

jang dikeloearkan oleh Havas

alah

Djepang. Adapoen

ma dengan

Roeslan,

dari medan peperangan ti
. moer ke barat.
2
Paris, Minggoe (Reuterj. Rap
port sstengah opisil tentang medan
pepersngan dibarat
pada achir 2

Peran-

dirampasnja

“Tp aris,

|...

menterke
mengira,

toe sekarang isi hanjalah ter
batas didalam soal perselisihan
tapal-batas di district Nomonhan sadja, dan tidak ada hoe
boengannja daiam sosi Tiong-

taranja

telah

Soerat kabar ,,Kokumin Shim
bun“ menaroeh pikirannja de
ngan sepencehnja kepada kenja

P3

jang

tjis dari tempat

0.0.

jang soedah tim-

moelai sekarang Djepeng dengan sekoeat tenaganja hendak beroesaha

memindahkan bagian ten

Djerman

berkoerang

Djerman selaloe mengoesir

3

.

On

tkan ketenteraman barce di Asia-Timoer.
| memperkoea
Selandjoetnja ditambah poela olehnja, bahwa Djepang kini soedah
siap lengkap oentoek memperbaiki psrhoeboengannja dengan segenap
bersamasa
keradjaan keradjaan jang soedah bersiap poela bekerdja

bahwa kedjadian sematjam
kedoea negeri itoe, sedjak

kita pihak moesoeh selaloe mengadakan

— Serangan Perantiis

melandjoetkan

banjak itoe, bahwa perhoeboe
ngan jang soesdah ada antara

'Jantas menjingkir atau meroesak? doesoen.

00

persetoedjoean

akan

maksoednja di Tiongkok?

Diberbagai tempat tentara Djerman jang dipoekoel moen

an.

21

Djepang

itoe soedah tentoe akan timboel diantara
Premier A be memberi keterargan, hahwa

Paris, Sabtoe (Havas). Makloemat malam pada 16 September
akloemkan: dari kedoea pihaknja didapati keaktipan jang besar
gan artillerie. Didepan

bahwa

boel antara Djepang dan Roeslan itoe sedikitpoen tidak
djoetkan kalangan kalangan politiek Perantjis jang soedah

doesoen

:

Aa

diwartakan:

Dari Parijs

Kapal Grie-

penoempang2nja,

Perantjis tidak terkedjoet

2.

ES
“Londen, Sabtoe, (Reuter).
ton ,,Alex van Opstal“ se
6000
a
beratnj
jang
Belgia
motor
Kepal
gar perioek api dari
melang
telah
s
Inggeri
dipantai selatan dari
& memberi pertoeloengan kepada

pang dan Roeslan itoe.

oleh perdjandjian Non-agressie.

pal motor Belgia melanggar perioek api atau dilabrak kapal selam Djerman
in.

soedah diangkat

Lebih djaoeh dari Berlijn diwartakan oleh Havas:

lah timoer soengai Moezel. Dibawah distrik soengai Nied sera
:
perlawanan moesoeh soedah dipoekoel moendoer.

ditenggelamkan oleh kapal selam Djerman.

di Djepang

Didalam kalangan? politiek Djerman didoega, bahwa perloetjoetan
sendjata antara Roeslan dan Djeparg itoe akan dengan segera di-ikoeti

pamer

'

Sovjet

Hsvas mewartakan dari Moskou:
Smetanin,
Zaakgelastigde . Sovjet di Tokio,
mendjadi ambassadeur Sovjet di Djepang.

per-

djoangan Djepang, maka oleh kare
na itoe soedah tentoe akan timboel
Na
pikiran jg tidak menjenang-

persetoedjoean

Mendapat

mewartakan

sih selalos merintang-rintangi

Unie soedah timboel persetoedjoean oentoek mengadakan perloetjoe
: Eans api telah terdjadi
terdjadi ditapal batas Mand
mendapat kematian. Seratoes ne- tan sendjata terhadap peperangan janglamanja dipermoesjawaratkan
o
ahoen
bertahoen-t
er
telah
jang
Kwarti
'chukuo
p“ djoega mati. Sisa koerban itoe diangkoet ke
antara Djepang Mandchukou dan Sovjet-Mongolia. His.

Kata Hot penpempai

tentang

A3

Djika mereka
itos masih
tetap
'Iboeta terhadap kebenaran keadaan
di Timoer-Djaoeh itoe — demikianlah kata soerat kabar itoe—dan ma

) Chungking?

' Roes mengangkat ambassadeur
|

api |.
kruiser peletak perioek
peleda-

&

pertaroengan di Mandsjoekuo

mi

antjis mati lantaran

Pe

kruiser

nenen ana mneng ma ana

Moskou,

mendjadi

Roeslan

Sabtos (Havasj.

Gjata antara Roeslan dan Djepang itoe tidak memberi pene

gelastigde Sovjet Roeslan

rangan terhadap kedjadian itoe,
bahkan menimboelkan sosatoe
oedara gelap semata-mata.

pang.

Pemberian tahoe dari
Tokio,

17

Sept.

Djepang

(Domeij:

Zaak

di Tokio,

Smetanin telah diangkat mendjadi
ambassadeur Sovjet Roeslan di Dje
Djepang

dan Roesian

segera

me-

ngadakan non agressie pakt

Tadi

pagi beberapa soerat soerat kabar
Djepang soedah disiarkan dengan
ada terijantoem artikel pandjang
Gidalamnja tentang
perloetjoetan

Am-

di Tokio

Berlin,

Dalam
bahwa

Sabtoe

jHisvas).

kalangan

dengan

politik didoega,

segera

Djepang

dan

tentoe Roeslan akan memper- sendjata antara Roeslan dan Dje- Roeslan akan mengadakan perloen opisil dikabarkan, adanja dan perempoean2 jang tidak men- dah
segenap pikirannja ke Ba pang tentang pertaroengan tapal ba tjoetan sendjata jarg akan diikoeti
poesatkan
doekoeng
anak
disosroeh
djalan
n marine dari Djerman ter
dengan non agressie pakt.
kapal-kapal perdagangan pe kaki. Perdjalanan menoedjoe Keulen rat, dimana tentara Djerman makin tas didistrict Nomonhan.

oesoeh di Laoetan Timoer lamanja 3 hari. Tiap-tiap orang
dan Atlantic. Serangan itoe membawa barang makanan dengan

'bagoes. Di laoetoen Timoer
toeroet

ma

paling

haroes

djoega da

militer dalam pem

16 kg.

meninggalkan

nja. Pendoedoek

Semoeanja

harta benda-

itoe mendapat an-

tjaman, bahwa djika mereka berdaja

ntara P.olen jang
a mempertahan

| Perantjis soedah tidak heran lagi
labrakan Roeslan
| tentang
00. kepada Polen-

beratnja

oentoek

atau ke

melarikan

Nederland

harta bendanja
:

Djerman

. #cer

diri

akan

sengadja

ke

maka

Belgia

semoea

dirampas.

dengan berang-

bormbardeer

doesoen2

Boekarest, Minggoe (Reuter)
Telegram berboenji sebagai berikoet:

tapal-batas

lama makin mendekati

Roeslan, setelah berhasil mendoedoeki provincis di Polen jg beloem

pernah mendjadi sosatoe
dari keradjaan Djerman.

Roeslan

bahagian

masih mempoenjai
ragoe-ragoe

Correspondent

jang

sikap

diplomatiek

dari Reuter menoelis bahwa Roeslan hingga sekarang masih selaloe
sadja mempoenjai sikap ragoe-ragoe
dikalam peperangan di Eropah jang

Soenggoehpoen demikian soerat2
kabar
terseboet
memperingatkan
ini.
ng
timboel pada waktoe sekara
tentang
kegembiraan
jang terhoeper
akan
mengad
Roeslan
Ketika
dengan roe-boeroe berhoeboeng dengan ada
Non-Agressie
djandjian
Djerman, sesoedahnja menolak per nja perhoeboengan antara Roeslan

a
(Reuterj
»Pada hari belakangan kekoeasaan
Tentang penferhosan tentara oedara Djerman jang menjerang
Roeslan kedaerah Polen dalam
Polen dengan sengadia dan berang
calangan politik disini soedah Isoer-angsoer poela telah melakoekan mintaan Toerkia dan Inggeris oenidak mendjadi kekeranan lagi.. bombardement terhadap kota dan toek melakoekan pekerdjaan bersa

Djerman
'injatakan sekalipoen
crMAN
Pe

|doesoen jang tidak moengkin mem
jang Ipoenjai poesat poesat militer".
: paganda
k ada boekti

| Bo

Roeslan

| “Telegram ini oleh Moscicki dengan
'perantaraan wakil Amerika disi

berse

dergan Djerman. Dan

ahwa

ni telah disampaikan kepada Roo-

Isevelt. Telegram itoe lebih landjoet
dak ada boekti-boekti
dalam perang Roeslan . menerangkan, bahwa sebagai akibat

akan memehak

Idari bombardement

itoc ialah 1000

menia mentjapai persetoedjoean orang preman jang mati dan loeka.
| Karena ozdara djelek serangan
.. dengan Djerman .

oekarest,

Minggoe (Router)

@noeroet nieuwsagentschap

opi|

ini soedah ditjapai persetoedjoe)
t antara pemerentah

|dan

pemimpin

Roe-

pendoedoek|

jerman tentang sikapterhadappen|
."
Djerman.
I

oedara Perantj's herkoerang
Paris, Minggoe (Reuterl:
| Makloemat malam menerang
kan, bahwa sama sekali tidak
ada kedjadian? jang penting.
Keaktipan di oedara mendjadi

berkosrang berhoeboeng dengan
Gjeleknja oedara.

Soerat soerat kabar terseboet me
pemerentahan Polen
nganggap, bahwa perloetjoetan sen Kedoedoekan
didesak mendalam lagi
djata itoe akan memberi bantoean
Kuty, Minggoe (Rsuter)
centoek memetjahkan ,,incidenis di
»P.A.T.“ memindahkan kedoedoeTiongkok.
pe
daa
Kini Djepang soedah dapat men kannja ke Kuty. Dikatakan, bahwa
tjoerahkan pikirannja dengan seloe pemerentah Polen mendjalankan ke
as-loeasnja kepada Tiongkok, sedang wadjibannja dipehak Polen dikota
kan disamping itoe Djepang bersi Kuty jang letaknja antara batas
kap netral terhadap kedjadian2 di Rolen-Roemenia. Dan djoega disitoe
Eropah.
mendjadi Hoofdkwartier dari peme

ma2 oentoek memberi bantosan an
lainnja, maka
tara satoe sama
Roeslan
bahwa
ga,
mendoe
oemoem

itoe ingin sekali merdeka di Timoer
Djaoeh.

dan Djepang itoe.
Soerat2
kabar
itoe

mengakoei,

bawa ocedara jang keroeh jang tim|
boel antara kedoea negeri iroe, kini
soedah mendjadi terang-benderang.
Selandjoetnja soerat2 kabar ini
mendoega, bahwa perdjandjian an

Tetapi oleh karena kedjadian ini antara Djepang dan Roeslan itoe
soedah berdjalan lekas dan tjepat akan mendjadi poekoelan hebat oen
sekali, sedjak adanja perdjandjian toek pemarintah di Chungking.

antara Roeslan dan Djerman itoe,
maka soedah tentoelah Roeslan ter
paksa mengadakan perloetjoetan sen
djata dengan Djepang, perloetjoetan
sendjata mana menoeroet doegaan
orang moengkin menjebabkan akan
tertimboelnja Non-Agressie antara

kedoea negeri itoe, sehingga Moskou
di Eropah

mendapat

seloeas-loeasnja.

s

kemerdekaan

Inggeris
Soerat

dan Perantjis

kabar

mendoega, bahwa
ngan

adanja

»Hochi-Shimbun',
berhoeboeng de-

perloetjoetan sendjata

antara Roeslan dan Djepang itoe
akan memaksa kepada Inggeris dan

rentah.

tr

Beck akan memberi keterangan
jang penting kepada djoernalis
jloear negeri
Czernauti-Minggoe
(Ha-

:

vas) :
Malam

ini

Beck

ditoenggoe

kedatangannja di Czernaut. Me
noeroet

kabar

beliau akan mem

beri keterangan jang penting
sekali kepada djoernalis2 loear
negeri.
aa

Kn
Agentschap en Bijkantoor

PEMANDANGAN
di
BANDOENG
Poengkoerweg 10.

Perantjis oentoek mengabah .sikap| Y SEMMMESAKN
nja terhadap Chiang
Kai Shek.

Rea

P3
Pd

Tia

A

x

ana

EMAILLE

ENTJER

Satoe
tjat baroe
jang tjepet kering, tida
lengket, Isanget keras dan sanget bagoes.

Itoe lak meubel

jang djempolan.

|

LINDETEVES PIETER SCHOEN & Zn.
FABRIEK TJAT DI BATAVIA..
Ini malam
dan

malam

(OBAT

berikoetnja
Sawah

Besar

to

Obat

Bat.-C.

paling sampoerna boeat ketentreman jang beroemah-tangga,

Adapoen

Le Drame De Shanghai

KEPOETIAN)
'

kekoeatannja jang teroetama dari

ini Pil Bidadari jaitoe bisa menjemboehkan
segala matjem penjakit jang dari djalannja
darah dan penjakit-penjakit
diperanakan

Goena kamoe poenja kesebatan, pilihlah obat jang
soedah termashoer:

seperti: jang (kepoetian), bengkak dikoelit
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan,
datang boelan tiada tentoe, keloear darah

dari peranakan dilain waktoenja, jang kemaloeannja
berbaoe, gatel
dikemaloean,
letjet

peranakannja

pedih, tangan kaki

serta

dan

pinggangnja sakit seperti ditarik-tarik,

dari

itoe oentoek mengekelken

sakit

sesoedahnja

bersalia

dan

selainnja
perhoeboe-

ngan SOEAMI-ISTRI. Pendeknjainilah
obat jang boleh dibilang SOEMBER JANG
INDAH OENTOEK PERTJINTAAN.
Pakeinja ini PIL BIDADARI tida diminoem,

1 bidji boeat

HARGA

PIL

BIDADARI.

Djangan kel HN
Pakei sadja ini PIL BOJO

Saul IE
leng sanget teroetam3M
djabannja . boeat. setnleford Gaal
Njonja-njonja dari gahfreg alm
dan kesoesahan jait Mldaan
hoeboeng dengan p 3S
orang

prampoeshih

seperti kepoe:
tian d. LI.

1 Minggoe.

SEKARANG:

jang boeat terpakai

10 Minggoe per
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»
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Berarti mempoenjai 1 Docter jg setiap waktoe bersedia disamping toean
Djika Toehan j.m.k. telah mendjadikan kita hidoep di ini doenia:
soedah tentoelah disertakannja poela apa2 jang mendjadi keperloean
kita goena mendjaga penghidoepan jang bertali dengan kesehatan
jang tjotjok dengan keadaan iklim. MUSTIKA KESEHATAN, adalah
satoe2nja obat jang dibikin dari bermatjam2 ramoean toemboeh2an

ocentoengan.

kaboer,

badan

karena

ini

soedah

banjak

mendapat

poedjian

dari

orang2

mentjari

oeang,

jang telah memboektikan kemoestadjabannja, bisalah mendjadi soeatoe

tanggoengan

atasnja,

boekan

karena

semata2

ALI

Djalan

Pasar

Baroe

No.

96.
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Menoeroet

printah dari Kandjeng

1939 Agno. 1524/1939 saja Christiaan

GEHEIM
SCHOON-

Mejjer, deurwaarder pada Raad van
Justitie
:

AE

Ns
st min

terseboet,. tinggal

di Beta-

Wi, telah memanggil:
Perempoean

tida

bernama - Noeranie,

ada, pekerdjain,

berdomicilie|

US

dengan sjah diroemah soewaminja,
jang

PALING

POETI

PALING. BERSIH
PALING ALOES
IA

.ITOE

aken

diseboetken

diblakang,

tetapi sesoenggoehnja tida mempoenjai tempat tinggal tetep (terkenal
di Hindia Blanda atawa dilainnegri,
Soepaia nanti pada hari Rebo tanggal 13 Maart 1940 djam 10 pagi dateng menghadep dihadepan Kandjeng

Toean President Raad van Justitie
terseboet diatas: di gedongnja Raad
van Justitie itoe di Stadhuisplein di
Betawi berhoeboeng dengan permintain soeaminja, Robert Sneep, ambtenaar pensioen,
tinggal di Ban-

doeng, jang telah memilih domicilie

UI Sola Bold |

Harga

aan

Toean President Raad van Justitie
di Betawi tertanggal 11 September

IS

HE1D”

me-

Potongan menoeroet djaman
Harga pantas
Sedia roepa2 kain tussor
Gabardine d.L.l.

enam
DEWA"

DEWA

,,NJAN

tevens Chem.
Kramat 66

"HOUDT STEEDS BEDAK
(OE wa IN DE HOOGTE'

W! BEDAK

dipakaenja

Agent Ber K. NTO & Co,

Palembang,

PRAMPOEAN?
PINTER BILANG.

pendeknja

habisan boleh teroes pesen dikami poenja toko.
Prijscourant obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH,

Harganja I fls. f 0,30, beli banjak dapat speciaal harga.
Ditjari agent dimana2 tempat.
Memoedjikan dg. hormat, Hoofd Depot OBAT MUSTIKA KESEHATAN
MOHAMAD

0.55

ngobati bisa sampai sampoerna menoeroet kita poenja kemaoean.
TJOTJOK PENJAKITNJA: Boeat bengek, sakit didjalanan napas, antero batoek, batoek redjan (batoek sesek), berkeringet diwaktoe tidoer, mengompol (kentjing diwaktoe tidoer), sakit
wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang membikin lelah.
HARGANJA: per flesch isi 20 tablet
0,70
Ini obat2 bisa dapat beli ditoko-toko Japan jang mendjoeal obat, kapan tida ada atau ke-

berasa tjapek, biri2, entjok, moeles dan semelit,

obat

F

(ASTHMA)

sadja, demikian poela boeat hilangken batoek bisa dengan gampang,

pinggang,

nafas sesak, makan tidak bernafsoe, perempoean koerang darah, hamil, habis beranak dan tidak tetap datang kotoran, sakit djantoeng,
batoek2, lemah sjahwat, mani entjer, kentjing menetes.
Oleh

dan

Ini obat kemoestadjabannja ada jang Special boeat, mengobati penjakit bengek.
Tenggorokannja tida kepempet lagi, napasnja djadi lega dan Senang,
batoeknja berenti dan bisa enak tidoer.
Ini obat djika dipakei sebeloemnja timboel koematnja penjakit, bisa
tertjegah datangnja itoe penjakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada kesoesahan. Djika
dipakei pada waktoe timboel koematnja penjakit, bisa ternjata khasiatnja seperti obat soentik

100”/. berisi sari2 dan zat2 jang bergoena oentoek kesehatan badan,
menoeroet penjelidikan keadaan fitrahnja soesoenan anggauta badan
mata

2.35

Semoea orang poen tentoe telah ketahoei kesengsaraannja orang jang
diterdjang
penjakit bengek, hingga apabila pada sa'at jang keliwat pajah,
hilanglah orang poenja angen-angen atau keinginan oentoek dapetken ke-

Kesehatan

bagi jang hidoep dinegeri panas. Sedang chasiatnja boeat:
Membersihkan
kentjing,
mendjalankan
darah,
sakit

BENGEK

doos F 4.25

1 blikf 0.80, f0.30en f 0:10. Sedia kleur Dadoe en Poeti.

Bisa dapet beli di koeliling tempat.
Monster gratis.
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HR
ad

ADA hari Minggoe tariggal 10
September

1939 di

tahoen

Harsodarsono, Kebondjahe

gedong

“

-

telah dilangsoengkan rapat
Bogor
oemoem dari'konperensi Gerfndo daerah Djawa Barat jang hadir kl. 500
sementara oetoesan-oetoesan
orang
' 'Gerindo, wakil-wakil perkoempoelan
Djoega hadlir
wakil pers lengkap.
n Ssetjipto
Toea
wakil Pemerintah.
a Barat:
Djaw
ah
Daer
selakoe ketoea
djam
pada
n
danga
persi
.
oeka
memb
9.15.dan sebagaimana biasa, setelah
nama-nama perkoempoee | mentjatat

Amir

dan wakil-wakil pers menerima

“Ian

oetoesan-oetoesan
pada
'kasihkan
Gerindo se Djawa Barat dan kepada
hadirin.
menerang-

pimpinan

Kemoedian

Gerindo adalah satoe
bahwa
kan,
memimpin Rakjat
jang
at
Rakj
i
parta
daran jang
“jang telah ada dalam kesa
djiban
kewa
ah
Adal
.
gilang gemilang
oek
oent
ra
itja
pemb
«
'
kata
Gerindomenjedarkan warisan jang telah la- Ioe jang telah ditanamkan dalam sadianKemoedian
noebari Rakjat.
djoerkan oleh pimpinan agar soepaja
Rakjat jang mendjadi djiwanja maGerindo dan
memasoeki
| 'sjarakat,
meloeaskan pekerdjaan Gerindo, agar
soepaja perdjoangan djadi bertamselesai
Setelah
bersemarak.
bah
kata pemboekaannja laloe pimpinan
Verslag kongres Gemembatjakan:
djaja.
Sriwi
rindo ke 2 di

—

Terlebih doeloe pembitjara menerangkan, bahwa adalah kewadjihan

(partai Rakjat oentoek menjerahkan
poetoesan partai kepada Rakjat secemoemnja, dan ini mendjadi kewaCjiban Rakjat oentoek mendjalankan
jang telah dipoetoesan-poetoesan
ambil: dan poetoesan-poetoesan itoe
boekan diserahkan oentoek hanja di
serahkan - sadja-- kata pembitjara
akan tetapi soepaja dikerdjakan ke-pembitjara membatjakan
moedian
etdesan jang telah diam
n-po
oesa
puet
bis oleh kongres Gerindo jang ke 2
Setelah pembatjaan
di Sriwidjaja..
laloe pimpinan
ai
seles
n?
postoesa
mempersilahkan toean Asmarahadi,
jarg akan menerangkan Gerindo dan
menerangkan,
Pembitjara
Gavpi.'.
bahwa Gerindo berdiri diatas klasse
vernouding. “Di Indonesia memang

klasse verhouding ini,

ada

soedah

klasse verhouding mana

“oleh
1.
:
'

|
Brapa

“a
Gan

|!

ditentoekan

kedoedoekan ekonomi.

Karena

klasse verhouding Ini maka kaoem
soesuh dan kaoem senang ta” bisa dipersatoekan, tapi sekarang tiba-tiba
Gerirdo sebagai gerakan jang kaoem
soesah masoek dalam Gabpi. - Pemasoekan Gerindo dalam Gabpi ini tidak kerarti, bahwa Gerindo menghiini
langkan azasnja.- Pemasoekan
bersandar atas keadaan politiek dida
lam 'negeri dan keadaan internasiokemoedian menemal.: Pembitjara
'rangkan tentang kegdaan politiek di

'dalam' negeri, dimana Indonesia se-

aa

bagai tanah djadjahan, rakjatnja be
: Joem-nempoenjai kemerdekaan poliTE
hak
kemerdikaan
tiek, “seperti
dan bersidang.
Ke: berkoerapoel
R3312
tika pembitjara mengatakan,
ka- dang- kadang -rakjat berada dalam negeri dan keadaan -internasio-

.

irandjau. jang dalam

dan: lombang

jang palih, sampai tak tahoe kemana.ia akan pergi—Wedana P.LD. te

lah memberi tegoran pada pembitjara, soepaja
Hak

lebih tenang bitjaranja.

herkoempoel

dan bersidang

Jos Versiag sANTARA")
Terlebih doeloe oleh pembitjara di

terangkan “tentang keadaan doenia
dalam tahoen 14-18, dimana doenia
telah menggegapkan hati rakjat secemoemnja,

karena

meriam-meriam.

ini, boekanlah

sional

berdentoemnja

interna-

' Tabrakan
karena

tabra-

kan bangsa dan bangsa, atau Asia
dan Barat, tapi tabrakan jang sekarang sedang berlakoe itoe adalah tabrakan antara fascisme dan demokra
si. Gerakan rakjat haroes dan wadjib menahan pengaroeh fascisme
jang tjoba-tjoba akan masoek kedajam - Indonesia, dan gerakan rakjat
insjaf, bahwa jang meroesak demokrasi'itoe ialah fascisme. Kemoedian 'pembitjara menerangkan tentang
arti fascisme, jang menghendaki kekoeasaan staat. Staat dalam penger
tian fascisme adalah satoe bahagian
jang mempoenjai kata penghabisan.
'Dinegeri-negeri fascis maka partai
dan dewar-dewan 'diroentoehkan saina sekali oleh kekoeasaan staat.

dasar

ini, maka

apabila

negeri

'"ngatakan

lain

inidan
taimi.
me-

bahwa bangsanja adalah

mempoenjai darah jang moerni, dan
dengan itoe menjebabkan diadakannja wet. pelarangan kawin dengan
bangsa lain. Djoega-dasar ini telah
memberikan koeasa pemerintahan ti
dak pada rakjat akan tetapi pada
Pemimpin, dan padanjalah
seorang
koeasa jang tertinggi, dan pemimpin
mempoenjai pertanggoeini tidak
Dalam
ngan djawab pada rakjat.
staat jang sedemikian ini rakjat tak
“kemerdekaan soecatoe
mempoenjai
apa, djoega agama hanja diperbolehkan apabila tidak bertentangan de.Di Inngan dasar-dasar fascisme.
Jonesia, tjita-tjita kearah fascisme
ini telah ada dan telah toemboeh dalam dada sanoebari sebahagian dari
bangsa Indonesia. «

nja . berdiri . Indonesia Moeda,

dan

achirnja pergerakan-pergerakan

ter-

toea.

poen salah dan tidak benar, karena

tiap-tiap Barisan Pemoeda mempoenjai dasar dan azas-.masing-masing..

Bahkan dengan adanja Barisan-bari-

san Pemoeda ini, akan timboel soeatoe arbeidsverdeeling jang berdasar
atas gescheiden samengaan. Pembi-

. cem

senarg,

lebih-lebih dalam

oesa-

menestoekan selfdetermination.
ha
Dengan alasan inilah, maka Gerindo

sebagai . partai kaoem soesah maoe

memasoeki Gabpi,

dan dimana

Gerin

do akan mendjadi lokomotief dari
gerakan nasional oentoek mentjapai

2

toedjoeann
ja.

tg

Setelah
selesai menerangkan keadaan politiek. dalam. negeri, laloe
pembitjara
- menerangkan,
keadaan
int
ernasionil,
jang menjebabkan Ge-

| rindo masock dalam Gabpi.

en
-

sar

aa

ke-

wadjiban-kewadjibannja pemoeda da
lam .masjarakat - dan achirnja diterangkan
sjarat? oentoek masoek:
dalam Barisan Pemoeda Gerindo.

se

an Wa
2 Naa

bertanja,

bagaimana keadaan rakjat Indonesia
pada peperangan jang sekarang sedang terdjadi. Oleh karena itoe Gecindo- menoentoet adanja. Indonesia
weerbaar,
dan toentoetan ini telah
poela dimadjoekan pada Gabpi.
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Barat

BG

1 belas

malam

dengan

obat-obat

selamat.

Kemoediar pembitjara menerangkan sikapnja terhadap keadaan ekouomie dalam keadaan sekarang, biiamana barang mahal dan makanan
mendjadi soesah, maka dalam keada
an itoe Gerindo akan bekerdja.bersama-sama dengan gerakan kaoem senang
“djoega dengan
Pemerintah,
sentoek memperkoeat perekonomian
rakjat Indonesia.
Selain dari pada.
itoe djoega Gerindo menoentoet ada
nja “pendidikan militer bagi rakjat-.
milisiplicht.
Oentoek.
keselamatan
rakjat ini Gerindo djoega maoe bekerdja bersama-sama dengan Pemerintah.. Gabpi telah memoetoeskan |
soepaja diadakannja -prijzencontrole.

TANGGERANG.
Midisbensvadon

jang soesah boekan kaoem senang,
akan tetapi kaoem soesah. - Gerindo
mendasarkan perekonomian itoe pada rakjat. Toedjoean ekonomie kaoem senang akan mengakibatkan adanja kapitalisme. nasional, dan ge"rakam rakjat dalam dasar perekonomiannja tetap anti kapitalisme na-.

BOGOR.
nat,

|

rang

diteroeskan.

gap tidak perloe tidak memperke-

Pada hari Sabtoe malam Minggoe

Banjaran

5

BANDOENG.

3»

baroe ini diroemahnja beliau, Mardi
Tomo telah mengadakan malam perpisahan
dan : mempertoendjoekkan
“selesai pembitjaraannja, 'Wajang orang.
| Setelah
laloe pimpinan mempersilahkan toe- |
Oleh
..pengoeroes telah “diberikan
an Wikana, membitjarakan:
kepada beliau -seboeah' tongkat dan:

'sional.

rapat itoe

tidak dapat dilaadjoetkan. | Aneta)

Pembantoe
ten-

'39 jl. Parindra tjabang Bandoeng te
lah melangsoengkan cursus cemcem,
bertempat
di gedoeng Himpocnan
Soedara, koendjoengan memoeaskan
sekali. Rapat dipimpin oleh t, Soepono. Djam 830 rapat dihorka. Se
beloem agenda dimoelai lebih doeloe:

nanken spr. me Jindjoetkan pembitja
dan kemoedian

Parindra.

Hari Minggoe' malam 10/11 Sept.

roes besar AII. menggambsrkar
keadaan di Palestina, jang diderita
oleh orang Moeslimin disana, begitoe. roepa, sehingga PID. mengang

masih menoenggoe.
Malam perpisahan.

“Doeloe telah -kita chabarkan
tang kepindahan Dr. Roeslan.

Setelah habis javg jdibitjarakan
djam' 11.30 rapat ditoetdep dengan

"

“Ini disebabkan oleh karena tocan ' selamat.
Sajoeti, secrang anggsuta pengoe-

raannja,

sendiri,

anggota2 penjokong) diberi reductie
40 pCt dari tarif biasa.

11-12 September 'ibl, di Bogor di
adakan perajaan Mirad oleh All.
perajaan Mi'radj itoe.tidak dapat

Orang mengabarkan kepada kita,
bahwa toean Assistent-Wedana Tang
gerang, t. Padmadidjaja dengan men
dadak
“dipindah
ke Betawi,
pada tanggal 16 September.
Kami Comite telah hiboek, bekerGja goena memberi selamat: kepada
beliau jang baik hati 'dan-ditjintai
rakjat itoe.
Chabarnja - Comit€ telah. 'memasrahkan kepada P.P.T. (Perkoempoe
lan Pendoedoek Tanggerang) jang di
'kemoedi oleh. Toean Wedana sendiri.
Siapa: penggantinja? Rakjat Tange-

siswa-siswa

dan njonja: Sedangkan bagi mereka
jang mempoerjai perhoeboerganra
pat dengan TS
wali moerid dan

“Perajaan Mi'raj diboebarkan
Ketika pada malam Selasa tgl.

Corresp. kita menoelis:

dari

'sedang pemeriksaan dilakoekan de
ngan gratis oleh tocan Dr Moerdjani

—-Ig—

&ini boekon sadja oentoek rakjat teta "Dalam keadaan seperti sekarang ini
“pi djoega bagi kaoem senang 'beloem
loeas adanja, dan dalam pekerdjaan
hak berkoempoel dan ber-.
menoedjo?
“sidang - jang lebih loeas lagi, maka
partai rakjat bisa sama? bekerdja de
ngan gerakan kaoein senang. Djoega dalan: menoentoet hak memilih
..cemoem can langsoeng, rakjat bisa
bekerdja “bersama-sama dengan ka-

kemoediam menerangkan

Semoea peroesahaan tadi berting
gal di district2 dan
onderdistrict:
Lan
Tjiparajdan Madjala-

Sambal jang mahal
kesitoe dengan dibantoe agent poliO. tinggal di Kebonmanggoe, be
tie, menggerebeg' “Tetapi sajang, Ke |
hari jl. telah ditagih hoedjadian ini telah terdengar oleh E., berapa
dan sebeloem kedjadian itoe menim- tangnja oleh seorang Tionghoa na
'pa, dia telah ta' kelihatan lagi baja- ma T.T.H, is ini disoeroeh oleh te
mannja. Karena
O. merasa tiada
ngannja.
berhoetang pada
T.T.H. berachir
Di sekitar P.R.L.
tjektjok mosioet terdjadi. Kebetoe
O. itoe sedang hendak makan
Oemoem telah: ma'foem-di Tange- lan
rang
ada perkoempoelan bernama dan selemper sambel telah tersedia,
(B. R.I, dari-perkataan ',, Perkoem- oleh kareng merasa perboeatan si
'itoe koerarg sopan, si O.
poelan Roekoen Istri,” jang sekarang peuagih
dipimpin oleh Njonja R. Soegiharto. hilarg sabarrja . . . tahoe2 sambal
Baroe-baroe . ini telah mengadakan tadi telah pindah dimoekanja TTH.
rapat anggota,- bertempat diroemah Selandjoetnja perkara itoe sampai
nja toean ketoea dengan dikoendjoe- ditangannja jang wadjib. O. menga
ngi kira-kira 20.0rang anggota. Po- koei bahwa ia memberi poepoer de
dimoekanja T.TH,
kok pembitjaraan, soal wang jang te ngan sambal
lah dipakai oleh bekas pengoeroes, se dan atas perbosatannja itoe penga
banjak f 50, (lima poeloeh roepiah), dilan memberi hoekoem denda £.19.dengan perdjandjian akan. mengemDoenia Taman-Siswa
balikannja.
Pada hari Saptoe malam Minggoe
Berhoeboeng dengan akan kepinda
han beliau itoe, wang akan diminta 9 Sept. jl. Pergoeroean Taman Siswa Bandoeng telah melargsoengkan
kembali oleh P. R. I.
keloearga,
bertewpat
Dapatkah
P. R. I. meminta hak- pertemoean
gedoeng
T.8.
Pcengkoerweg
7.
hja kembali?" Ini mendjadi soal dan
pertanjaan jang amat besar. “Chabar Jang mengoendjoengi keloearga Iaki perempoean memcesskan. Djam
dan keterangan landjoet akan menjoe
jang
telah ditentoekan r:pat diboe
soel.
23
9
ka oleh t. Tjokrosoeharto.
Terima kasih dioetjapkan
pada
TJIANDJOER.
sekalian hadirin, kemoedian selanKampvuur K.B.I.
Pada
tanggal 13 malam K. B. 1. djoetnja diterangkan dengan djelas
arti kekeloeargaan
dalam Taman
tjabang: Tjiandjoer telah mengadakan 'api oenggoeri sebagai oepatjara Siswa.
Selandjceinja pembitjaraan disam
memperingati hari berdirinja K. B. I.
seloeroehnja.
Api '0enggoen terse- boeng oleh t. Dr” Moerdjani. Dehoet mendapat perhatian dari ra'jat ngan pardjang lebar spreker meTjiandjoer teroetama
dari orang- ngostarskan pendapatannja tentang
sifatnja pengorbanan. Diambil tjon
orang toea pandoe-pandoe.
Selain memperingati itoe, djoega ton tentang pembagian kasia ditaaah Bali. Pembagian demikian itoe
diadakan pelantikan dan pembagian
bintang
-tahoenan
kepada pandoe- sesoenggoehnja baik sekali, kalau
kasta stelsel itoedilakoekan dengan
pandoe.
hati soetji, djadi tidak dibatasi de
ja
ngan Garah. Misalnja
walaupoen
TJILAMAJA.
toeroenan
soedra,
djika
mereka
Rapat pendirian Tor.
Pada malam Minggoe 2 September atoe mempoenjai tabiat atau sifat
jl. telah dilangsoengkan rapat pendi jang laras dengan kebrahmasan atau
rian perhimpoenan sepak raga, ber- kesatrijaan, pantas djika mereka
berkedoedoekan di kasta ini. Sebatempat diroemah sekolah Taman-Sislikoja
walaupoen ketoeroenan
dari
wa Tjilamaja, dengan agenda:
kasta kelas satoe misalnja,
kalau
1, 'Pemboekaan.
2.. Mengesjahkan
Statuten
dan perboeatan dan tabiatnja tak selaras dengan kedoedoekannja, soedah
H.R.
Sepantasnja
mereka
ditoercoenkan
3. Lain-lain.
kekelas rendah. Djadi jang pantas
“Rapat tsb. dimoelai djam 9 malam
kelas jang tertinggi
dan - dikoendjoengi
-oleh “16 orang. mempoehjai
Toean ketoea comite, t. M. Obing se- itue tidak perloe diambil dari ketelah mengoetjap terima kasih atas tberoeran.
Lebih tandjoet dikatakan sifat pe
kedatangan para hadlirin, menerang
kan pandjang lebar dan terang ten- ngorbanan jang telah diketahosi ja
tang maksoed dan toedjoean perhim- lah pengorbanarnnja goeroe-goeroe
poerian sepak raga jang akan didiri- Timan Siswa. Ini kalau dalam pem
bigian kasta tadi boleh disamakan
kan itoe. ,,Roekmi” mengadakan afd.
sepak raga oentoek dapat bekerdja dengan sifat kebrahmsan. Dari itoe
dalam lapangan sport dan djoega ber djika mereka jang terdjcen dalam
tjita-tjita “oentoek mendirikan bond Taman Siswa itoe hanja sehagai
tambal boetoeh sadja. itoe sama se
sport Tjilamaja dibelakang hari.
Perhimpoenan sport tsb. diberi na- kali beloem boleh aibilang korban.
ma:
Tjilamaja
olah raga” dengan Sebab mereka soekanjaterdjoen itoe
singkat
,,Tor”, dan dipimpin oleh t. hanja oentock mencenggoe, bila te
tah dapat lain pekerdjaan dengan
Obing, ketoea t. Hadji Manan, ketoea
moeda,
t. A: Nasihoen, penoelis, t. tjepat TS.nja ditinggaikan.
Kemoedian Ialoe dibitjarakan ten
Nadjemoeddin bendahari dan t.t. R.
Djoehri, R. Soepaja dan Maming pem tang fonds s.3wa2, dengan socara
boelat semoea setoedjoe adanja itoe
bantoe.
|“ Rapat ditoetoep djam setengah se- fonds. Itoe fonds goena persediaan

mendirikan poela Barisan Pe-

tjara

polisi mendapat

toean M..p.-dengari segera datanglah

moedanja. Pendirian Barisan Pemoe
da itoepoen
adalah karena proces
masjarakat,
dan boekan kehendaknja satoe atau doea tiga orang sadja.
hara dan disiram itoe tidak akan men
lahir
maka
tak. koerang-koerang
orang jang menjatakan pro dan contranja,” dengan masing-masing ada
alasannja. Ada djoega jang menjatakan
kenetralannja, tetapi dalam
praktijk orang jang mengandjoerkan
agar soepaja pergerakan pemoeda
berdiri
sendiri, perkoempoeilan pemoeda
itoe teroes dipengaroehinja,
dan
oleh karena itoe daripada di
pengaroehi oleh perkoempoelan lain,
jang katanja menjeboetkan netral,
lebih baik kepada pemoeda diberikan
kesempatan oentoek memilihnja sendiri, dan alasan adanja saingan itoe-

Pembitjara menerangkan, bagaimana keadaan rakjat Indonesia, keti
ka terdjadi peperangan. doenia jang
telah laloe, dan pembitjara

Setelah. Mantri“

Chabar, bahwa £. 'itoe sedang diroemahnja mertocanja, baroe-baroe ini

kan, bahwa soal pemoeda ini boekan
soal
baroe, tetapi satoe soal lama,
dan sedjak dari djaman doeloe orang.
mengatakan bahwa pemoeda itoe adalah harapan bangsa, boenga bang
sa
dan pemoedalah jang mendjadi
tongkatnja
kaoem' bapak. . Seperti
boenga, maka pemoeda itoe poen. disamping jang segar ada jang lajoe,
dan kewadjiban orang toea oentoek
mendjaga dan menjiram serta: memberi gemoek pada tanaman boenga
itoe, agar soepaja boenga jg. di pelihara dan disiram itoe tidak akan men
djadi
lajoe, -dan selain boenga. itoe
mendjadi
segar, hendaknja boenga
itoe mendjadi boeah nantinja.
Kemoedian .- pembitjara - menerangkan
perloenja pendidikan djiwa disamping pendidikan badan, sebab pemoe
da jang tak mendapat didikan djiwa,
sama. halnja dengan sekoentoem boe.
nga jang -tak'haroem baoenja, djangankan orang, tawonpoen tak maoe
menjioemnja,
(hadirin tertawa dan
bertepoek tangan). Kepada pemoeda
perloe diadakam didikan agar soepaja
pemoeda-pemoaeda - mempoenjai
keinginan akan mendirikan doenia
baroe, ialah 'merebah so'al? dalam
doenia
sekarang jang
tidak
'sesoeai dan tidak sempoerna...Kemoedian: pembitjara menerangkan berdi
rinja. perkoempoelan-perkoempoelan
pemoeda sedjak berdirinja Jong Java, Jong Sumatra d.l:l., sampai achir

Lebih landjoet pembitjara menerangkan tentang chauvinisme, jang
bangsa dan tamemper-Toehankan
jang mengakoei
dan
air,
nah
bahwa bangsanjalah jang termasoek
bangsa ketoeroenan dewa-dewa, dan
apabila satoe negeri telah memakai
djoega mendasarkan atas dasar
achirnja akan terdjadi
poela,
timboel- satoe tabrakan .seperti
jang sekarang terdjadi
brakan
Djoega adanja pendapatan jang

NAURA

Kemoedian pembitjara menerang-

Gerindo daerah Djawa-Barat

- Pembitjaraan toean2

NA AN Kobe
AA

toean Dr Moerdjani sebagai ketoea
tjabang Parindra mengoemoemkan

Pkedjadian2 jang penting berkenaan
Idengan

menoelis:

besPeroosahaan “tenoen “disekitar
Bandoeng

Madjelis Gecommiteerden Regen
schap Bandoeng telah memberikan

x

“doenia internasional

dan

negeri sendiri. Oepamanja tentang
'berdirinja pariij politiek boeroeh,
'Congres Taman Siswa dan lain2. "

Laloe Mr. Moeljadi dipersilahkan

menerangkan tentang

kesdasn coo-

beberapa izin'oentoek peroessahaan peratie, Antara Iain lain sari2chot
fenosn dengan empat torstel: jang bah itoe demikianlah sirgkatnjsa. Di
mendapat izin jslab: Nji Erah desa lain negeri, India cepamanja cooBilekambang. Nji H Rokajah desa peratie itoe sebagai soeatoe kewa
Baros. Asmita dasa 'Biroe. Lioe A. djiban dan tiap tiap desa tentoe ada
kotak oentoek. tanda mata.
Tja Birce. Tan Nio Ta. Biroe. Jo Cooperatie. Dinegeri kita djaoeh ds
“SL Barisan Pemoeda Gerindo.
“ke.Boelan jang laloe dikampoeng ba- Seng hoat Biroe. H:dji Moh. Saleb ri itoe. Diseloeroeh Indonesia ini
Terlebih doeloe pembitjara meri- .roe, telah ada pembatjokan jang ge- desa Drawati. Nji Moertanah desa Cooperatie2 janz telah minta rechts
wajatkan organisasi Barisan Pemoe- Jlap.kepada. seorang Tionghoa berna- Taloen. Nji Sanasih desa Taloen. persoon baroe ada kl. 620. Dan se
da Gerindo, jang sedjak Kongres Ge- ma. T.T.T,. Dengan keaktipan spion- Soerija desa Tildjagra. Wira desa bagian banjak pcela jg cooperatie
dapatlah keterangan, Mantri-Tjioas Oles kamp “Panggili- 'tadi bersifat crediet cooperatie. Atau
'rindo jang ke I, telah dipoetoeskan spion, . maka.
Ian baroe dalam Kongres Gerindo ke bahwa jang melakoekan “toe berna- ngan. Adeng desa 'Tjipedes. Nji Sa- singkatnja dinegeri kita boleh di
UH di Sriwidjaja Barisan Pemoeda ma. E..djoega-ia telah dikira-kirakan dji desa Taioen. Nji Iroh desa Pa- bilang crediet-hongerig. Sedangkan
| Gerinda ini mengadakan Kongresnja orang, tentang, pembongkaran-pem- lagsoeka. Ngoh San Moy Padasoeka, dinegeri Japan jang paling madjos
Ngoh Soen Njan Padasoeka.
bongkaran ditempat-tempat lain.
jalah productie Denata
jang pertama.

—P OSTSPAARBANK

rifoeddin: ,,Mari bikin tradisi

kan riwajat negeri Palestina. Kijai
Mas'oed menerangkan Mi'radj jang
makan tempo lebih dari satoe djam.
Kemoedian
Kijai Aboebakar tampil

9 Singgalang
Kelas II
1 Molto

paham-paham

2 Siap
3 Opi

sau bil hag.
dan adjaran para alim oelama jang
VH
Rapat
openbar.
Moelai tanggal 23/24 September
tidak soeka mendjelaskan hoekoem
Selasa malam Rebo 26-27 Sep- hoekoem Islam dengan diterangkan
sampui
tanggal 26/27 September «939, bertempat di Gedoeng sebagaimana
' tember 1939.
moestinja.
Hadirin
Himpoenan
Soedara, moelai djam 9 nampaknja masih ingin katerangan
malam.
: jang lebih pandjang, tapi waktoe
I. Resepsi.
ta'
Agenda:
Achad 23/24 Sept.|
malam
Satoe
mengizinkan. Begitoelah sekira djam
1939, bertempat di Pendopo Kaboe1. -“Pemboekaan Al-@oer'an.
12-30 malam perajaan baroe dihabitertoetoep
paten Bandoeng, moelai djam 9 ma- II. Rapat
2. Pemboekaan oleh Ketoea H.B. si dengan batjaan Walasri.
kell.
lam.
,
3. Mengoemoemkan
poetoesan?
Perloe djoega ditjatat disini, bah|Achad
malam Senen 24/25 SeptemDengan
broadcasting Radio-Zender
Congres.
wa t. Mh. Djoenaidi
Mansoer sebeber 1939, bertempat di H.S. moelai
V.O.R.L
4. Pidato
tentang:
,,Geestelijke loemnja habis (rapat ditoetoep) didjam
9
malam.
Agenda:
Herbewapening
ataukah
Geestelijk persilahkan
oentoek
membatjakan
Agenda:
1. Pembatjaan Al-@oer'an.
Herstel?”
oleh t. D. K. Ardiwinata Soerat
kabar
Pemandangan”
1. Pembatjaan Al-@oer'an.
2. Pidato penjerahan
pimpinan
voorzitter Tjabang Bandoeng dan jang memoeat ma'loemat Departe2. Pemboekaan.
Resepsi
dan
Congres
dari
Lid Raad Agama Bandoeng.
ment Eiconomische zaken berkenan
3. Meremboeg oesoel-desoel.
Voorzitter
H.C.v.O.
kepada
5. Pidato tentang: Bahagian P.P. dengan
larangan menaikkan harga
4.
Penoetoep.
Hoofdbestuur.
Ui
“ig
D.P. dalam pada ichtiar memperbai- barang-barang.
Pidato pemboekaan, oleh VoorV.Rapat
tertoetoepke
ki masjarakat Indonesia! Oleh toezitter H.B.
IV.
:
an M. Moesa'l Mahfoeld, Adviseur
Menerima samboetan pemhaha- IV. Rapat
tertoetoep
P.P.D.P. dan Lid Prov. Raad Djawa
giaan
wakil-wakil Perhimpoekek:
Tengah.
MARGASARI
nan.
Hari Senen 25 September 1939,
6. Penoetoep dengan do'a. :
Djawaban

ae
Se
.

6.

H.B.

ter-

pem-

Penoetoep dengan do'a.

MH.

Rapat
tertoetoep
NM
maka 13

(Rapat Tahoenan vide art. 6 @anoen
“-

Hari Achad

Pet

TAN ENOGa

24 September 1939,

di H.S. moelai djam 9 paang

ppm

. Pembatjaan Al @oer'an.
Pemboekaan.

Mengesahkan

AA

0x

Me

Voorzitter

hadap segala samboetaan
bahagiaan itoe.

notulen Congres

Verslag Secretariaat.
Verslag Keoeangan.

bertempat

4.

$

di H.S.

moelai djam

9 pa-

SEO
Agenda:
1, Pembatjaan Al-@oer'an.
2.. Pemboekaan.
3.. Meremboek oesoel-oesoel.
4. Penoetoep.
Senen malam Selasa 25-26 September. .1939, bertempat
di Gedoeng
Himpoenan Soedara, moelai djam 9
| malam.
Agenda:
.1,
Pembatjaan Al-@oer'an.
2. Pemboekaan.
3. Meremboeg oesoel-oesoel.
.VL
sie).

Penoetoep.

armawisata

5

(Bxeur

kita dapat tjatat sebagai berikoet:
Fatimijah

tjabang

e

9 Singgalang
2 —
10 Diana
Kelas III

1
2
3
4

Buah

Singgalang
Merapi
Soenda
Opi

5 Rea
6 Moito
7 Diana

8 Siap
9 Jop

Koeningan

telah mengadakan perajaan Isro dan
Mi'radj N. Moehammad
s.a.w. ber:
tempat di Madrasah P.O. dengan dihadiri oleh Voorzitter Hoofdbestuurnja dari Madjalengka dan Ketoea P.
B. PAPPO. Masing-masingnja mene-

- Rapat

PISO TJOEKOER

Siswa

Wali—Moerid

lah dilangsoengkan

terseboet

tel

pada hari Ming

goe t. 10 Sept. 1930 bertempat di
rergoeroean T.S. serta dimoelai poe

koel 9 pagi,

Rapat

dipimin

hardjo, pembitjara

oleh
Ki

penosclis Ki Moehammad
Adapoen

Ki S, Boedi
Soekojo

Taulib,

dan

agenda sebagai berikoet:

"1. Pemboekaan

2. Pendidikan
3. Windon T.S. Margasari dan.
4. Verslag pengadjaran T.S. Mar
gasari.

Adaposen poetoesan2 jg

ambilnja

sebagai

berikoet:

telah

di

| gga3

rata2

dat.
bidji

av.

Tengah

Taman

Isro dan Mi'radj N. Moehammad s.a:w.

Pembantoe kita menoelis.
Berhoeboeng
dengan hari boelan
Isro dan Mi'radj Nabi Moehammad
s.a.w. Maka oemmat Islam di Koeningan tidak maoe poela ketinggalan
oleh lain-lain kota. Begitoelah jang
1.

7 Rea
8 Ran

Rapat-Wsli Moerid dan penjinta

Kan
al

KOENINGAN.
Perajaan

5 Jop
6 Merapi

|

Djawa

4 Soenda

|2S3l

6 Ran
7 Diana
8 Rea

OO obi

5 Merapai

t.M. Iljas mentjerita-

kemoeka . mengoepas

g

3 Soenda
4 Moito

Gene

2 Siap

LAN
OA

as 1.
1 Opi

39.

| ag

tawas-

Nama RS.

Autg.

Isi

dan

Sampai
'

beban:

competitie Persib

2321.

siachah

Tenan

Satnd

DADA

Sterrenwacht,

nama

SD& SOON

commis-

sie).
Pan
Menerangkan perobahan
@anoen2, setelah diakoei sah sebagai Rechtspersoon
oleh Peme- rintah.
:
8. . Mengesahkan Rentjana Begroo
ting tahoen 1940.
"9. Penoetoep.

Hari Selasa 26 September 1939,
Solat Hadjat di Lembang,
melihat

3— 1.
1 — 0,

lebhbhwpuHa
SCOOPHENN
.
DN SD
wu D
ws T |
SS

ngan. (Kasverificatie

Com

Keoea-

Molto — Rea
Molto —Ran

an

Peperiksaan

3 — 1.

Soenda — Molto 0 —1.

LN

perloe, membenoem

missie

CONGRES P.P.D.P. KE HI.

|.

Kalau

Laloe

Ran — Diana

NN

6.

ka
Molto dapat kemenangan itoe.
Stand
kwart finale sampai finale
demikian:

POMPI mengoetjapkan terima kasih
kepada hadirin dan sebagainja, jang
kita
sengadja
tidak
mengadakan
Ma'loemat,
tetapi perhatian toean?
dan sitti saja hatoerkan terima kasih. Seteroesnja laloe anak2? PAPPO
dan
HIPO
dipersilahkan ' oentoek memperdengarkan mnjanjiannja.
Djam 8-30 malam perajaan dimoelai dengan batjaan . Fatimah. Dan
t. Aboehafsin dipersilahkan membatja soerat Isro dengan diterdjamahkan sekadarnja. Kemoedian t. Djoenaidi
dipersilahkan
menerangkan
Isro
jang
memakan waktoe satoe

djam.

Programma

atas

ker. Publiek sekali-kali ta' menjang

wo
nun

rakjat. De-

Hamid

ngan bliksem tournooi ini mereka
dapat mempertahankan kedoedoekennja, den .bisa menggondol bee-

0S

pemoeda

goena

| djoega

t.A.

di no-

dalam "pertandi-

NY

. pri). Keadaan demikian ini memaksa
LM. osntoek memboeka pintoenja

Pimpinan

tetapi

Ong

.

bagian

Indonesia

pemosda

bieng

pemoeda rakjat,
bawah,
aa,
jaitos Soeloeh Pemoeda Indonesia,
Persatosan Pemoeda Indonesia (Per-

itoe bi-

sa mendengarkan njanjian njanjiar
serta leloetjon jang menggemparkan, jaitoe tak lain ialah dari toesi
alami bersama sama ini, jang menoe Djarkazi jang memang terkenal
roet pembitjara boekan sifat masjara toetjoenja, sampai kepadanja diberi
katt imoer, poen boekan masja akat kan ,prijs“ oleh para hadirin, mebarat, djadi
tjomi
setengah2 njatakan keposasannja, begitoe djoe
Sebab kelandjoetan tradisi dengan ga kepada salah seorang penjanji
sempoerna tak ada, disebabkan da
Malam itoe Ik. selesai djam 11,30
tangnja
aliran baros dari barat. dengan kepocasan masing masing
Oleh keadaan keadaan demikian ini, (Tjoema kita hendak menanjakar
maka andjoeran pembitjara ialah disini, akan bisakah IM. mendjasoepaja mengadakan sendiri tradisi wab
pertanjaan
toean mr. Amir
baroe, dan ini tjoema moengkin di Sjarifoeddin tsb. diatas ? (Soan.)
5
Oo
djalankan oleh pemoeda.

empat,

UD pg ka

| gerakan pemoeda Indonesia lain, jg
tjita-tjita menggemmempoenjai

hingga pendengar2 waktoe

mer

jg mana da-

ada doedoek

AO

|

aliren2 baroe jang mengandjoerkan
kerakjatan. Misalnja berdirinja per-

ke Indonesia. Dalam hal ini pembi-

tjara menengok sebentar kepada se
djarah Indonesia sampai kini dengan
menoendjoekkan keadaan jang kita

competitie

PON

oentoek meneroes-

Selandjoetnja

kan pembitjaraannja, maka ia moeJai dengan perdjalanan IM. semendjak berdirinja, dan peroebahan2
| dalam perdjalanannja, melihat ada

lam

Kalah

air satoe: Indonesia.

tandingan ini MOLTO

PVUNOP HMON

diloepakan,

jaitoe: Berbangsasatop, ber
dan bertanah
basasatoe

1

Pada hari Saptoe dan Minggoe jl.
Rersib telah mergadakan Bliksem
tournooi. Dalam doea pertandingan
itoe penonton jang mengoendjoengi
agak memoeaskan, haripoen sangat
baik hingga semoea pertandingan2
itoe kelihatan rapinja. Dalam per-

hoki
» ON

jang tak

bersoempah

aa

P.E.R.S.L.B.

bt

apa jang mendorong pemoeda Indo
nesia waktoe itoe oentoek bersatoe
dengan tak mengenaldan membeda
kan daerah satoe dan lainnja, serta

Voetbal

Nara
| Swwor

Moeda, sambil memadjoekan fatsal2

dan pada pencetoepnja pembitjar: pihak
P.O. tidak toeroet mendjadi
Dalam permoelaan katanja pem- memadjoekan pertanjaan jang dji anggota Comite. Kabarnja karena te
bitjara memberi arti perkataan ,,pe toe: ,,Sanggoepkah Indonesia Moeds lah
memoetoeskan lebih dahoeloe
moeda"“ dan ,,toea“ lebih doeloe. mendjadi avant garde itos ?«
boeat mengadakan Perajaan sakadar
Pemoecda menoeroet pendapat pem
Ridato jang l.k. lamanja setengab moengkinnja.
Dan
tadinja Comite
bitjara ialah mereka jang masih djam itoe tapi jang banjak dan ber itoe akan mengadakan pada hari madoedoek dibangkoe sekolah, jang manfaat
isinja,
disamboet
oleh lam senennja, tetapi achirnja didjabeloem mempoenjai
tanggoengan hadiria dengan tepcek jang rioel dikan hari malam Selasa. Karena deoentoek mentjari nafkah dalam sa renjah,
sedang
dalam
tengal ngan peroebahan itog djadi semalam
lah satoe pekerdjaan, sedang toea tengah pidatonja, pendengar?2 tidak dengan di P.O.
ialah mereka jang sedah tidak doe koerang mendengarkan bagian? jg
“ Dalam
rapat perajaan
Mi'radj
doek lagi dalam bangkoe sekolah humoristis.
jang
dioesahakan oleh Comite, piIketjoeali orang jg menge'antoeng.)
hak P.O. poen ada mengoetoes waBoleh ditpetoerkan disini, bahws
Selandjoetnja dibitjarakan olehkilnja
oentoek
memenoehi
oendanja perhosboengan
antara orang toecan mr. Amir Sjarifoeddin doeloe ngan dan kewadjibannja.
Tetapi
di
toea dan moeda dalam masjarakat adalah ketoea Indonesia Moeda Dj: Madrasahnja sendiri tidak sepi diakarta
jang
pertama
ketika
didirikan
Indonesia jang bergelombang dan
Setelah
inj, maka ketoea rapat dakan perajaan djoega, dihadiri oleh
loear
biasa
ini, sambil
menakl.
500.
orang laki-laki dan"
250
njakan, adakah continuiteit antara memberi tahoekan, bahwa waktoe. orang kaoem iboe. Sedang keadaan
nja
jang
akan
datang
akan
dipakai
moeda dan toea ini. Dalam membi
hadirin di Perajaan jang dioesahatjarakan soal ini lebih, doeloe diam osutoek menjoegoeh beberapa dja kan oleh Komite tidak poela koerang
bil pokok
pegangan
pembitjara moean kepada para tamoe, jg oleh banjaknja.
,
annja jalah keadaan dinegeri jang mereka ini disamboetnja sebaga
mana
mestinja,
apa
lagi
waktoe
biasa, jaitoe negeri loearan, sambil
Perajaan Mi'radj di Madrasah P.O.
'mengemoekakan bagaimana kema- itoe adalah waktoe bagian jg gem:
Pihak
jang bersangkoetan minta
6
djsean masjarakat negeri negeri bira sadja.
kita kabarkan sebagai berikoet.
itoe jang soedah mempoenjai tehnik
Dalam bagian jang gembira in:
Perajaan
Mi'radj
jang diadakan
modern, dan jang pemoedanja bisa diadakan sematjam Ilotei& beroep: oleh ,,P.O.” tjabang Koeningan jang
menerima warisan kositoer dengan dasi, jang achiraja bisa tertarg
dilangsoengkan pada hari tanggal.
moedah dari nenek dan bapaknja, kap djoega oleh salah seorang jan 11-12 September 1939, telah dilangjang tjoema melandjoetkan dan me hadir. Ketjoeali dari itoe oleh ketoes soengkan dengan mendapat
koenmeliharanja.
dipilih tafel-prassest. -Soejonc
djoengan
tidak
koerang dari 750
Setelah membitjargkan soeal itoe. Hadiwidjojo
jang memimpin orang
diantaranja
ada djoega kamaka kembali pembitjara menengok landjoetnja malam
gembira
itoc oem Iboe.

won

ia

Indonesia

pada pendirian

itoe

waktoe. maka agenda 4 terpaksa
ditoenda sampai rapat Wali-Moerid
dan penjinta-penjinta Taman-Siswa
ja.d.
3

(3 Pet IE ji eh ja

ini dengan sedikit keterangan,

sampai

masjarakat

Isro Mi'radj.

|
NW ae
Haa
ka 9 Oa LN Co Fi oo

daerah2

koen dil, Dari persatoean

perbaikan2

Perajaan

Oleh L.A. PSII dan Moehammadijah tjabang Koeningan telah dibentoek satoe Comite terseboet. Sedang

Seri

1914, sampai pada Jong Java, Jong

'Soematra, Jong Selebes, Sekar Roe

toet

tjaan Walasri pada djaoeh malam.

|

memoelaannja, maka pembitjara
pidatonja itoe dengan pendi
moelsi
Korodharmo dalam tahoen
rian Tri

Ki Soekojo, Ki Chambali dan
Ki Moehammad Thoulib.
Berhoebseng
dengan
sempitnja

menerang-

ku

rakan pemoeda Indonesia dalam per

Pertemoean itoe dihabisi dengan ba-

dari Koeni-

A. Hamid

(AT pel

sahkan lebih doeloe sedjarah perge

3. Penoelis Ki S. Boedihardjo.
4. BendaharaKi Wirjos»epono dan P1
Ki Achmadhidajat.
2
a. Komisaris Ki Soerowidagdo,

pergerakan pemoedanja, selajaknja
lah ja mengoeatkan barisan pergerakan toea. Oentoek menegaskar
pengartian pidatonja soal kewadj
ban pemoeda Indonesia itoe pem
tjara mengatakan soepaja pemoeda
Indonesia mendjadi ,,avant garde”
atau barisan depan dalam menocer

T. Kijai

beerPj |

ini tidak boleh tidak mesti mengis-

kan Mi'radj, dan M. Iljas menerangkan kedoedoekan Negeri Palestina,
achirnja Kijai Aboebakar memberi
pemandangan oemoem dalam Islam.

itoe telah meninggalkar

Djoenaidi Mansoer

|

Azas dan Toedjoean LM.

Oleh karena membitjarakan soal

pemoeda2

ngan.

|

kan kepadanonaChatidja h, ke
toea IL.M. bagian poeterinja.

Mh.

ma

Kemoedian oleh karena ia sendiri

mekti angkat bitjara mempersoalkan Azas dan ToedjoeanlI.
M., maka pimpinan rapat diserab-

rapan djoega soepaja pemoeda2 me
njokongnja. Poen djoega, apabila

oi

lagoe Indonesia Raja, dengan ber-

diwa-

5. Menjoesoen Comite
Perajaan
Windon.
si, PenssehatKiSoedjonokoesoemo
2 Ketsea Ki Adiwijotc,
an

t.

:

bantai seperloenja, apa finaksoed
toe dinjanjikan
malam tsb. sete

oleh

N
»

pemoeda

disamboeng

Menang

antara
ketoea I. M. Djakarta, Perhoeboengan
dan orang toea
“pemgan
keteran
dengan beberapa

Soejoso,

jang

hh now

rapat itoe toean

Isro,

bb

bitjara membitjarakan sosl:

laan

ct

Jang memimpin

angkat

Lana

ARE

oentoek

pengha

wopung

Soebroto.

Sjarifoeddin

dengan

Main

dengan

foeddin

Sjari- Amir
drs.
isteri,

hal2 isb.

Moerid

borlan.

aa

toean mr. Amir

goena

beker

ANN

toean

dja

sendiri soedah

Wali

djibkan
mengangsoer
(menitjil)
ceang sokongannja pada tiap-tiap

w PO

Setelah pidatonja selesai, maka
pa wakil pergerakan pemoeda, poen (pimpinan rapat ia pegang kembali,
pada malam itoe nampak djoega sedang ia mempersilahkan t. Mr

Pembitjara

doea poeloeh roepiah).

4. Tiap-tiap

WONG

anggsuta2 sendiri dan

oleh

semadjoean dan aliran masjarakat.

(seratoes

-veno

perdjala-

Iki

dalam

www

kedalam IM., jang

,Inan hidoepnja 'selaloe mengalami
I
peroebahan2. Dalam pada itos toe:
da d
"Idjoean
I.M. Indonesia Raja.
arta pada malam
Kemoedian oleh pembitjara dikeMinggoe jl, 16-17 Sept.-39, telah moekakan djoega pekerdjaan diffemengadakan malam propaganda, jg rentiatie dikalangan pemoeda Indo
bersifat tertostoep Sean goen8 nesia,
dang. Malam itoe dimoelai djam €
Sampai psda saatnja ia membitja
presis sebagai jg telah tertjantos:
(boeka. n(rakan keadaan pergerakan pemoeda
dalam soerat oendangan
waktoe ini jang terpetjah2 lagi
djam inlander). Ketjoeali dihadliri 'mendjadi daerah2 di Indonesia ini.

4

dari Mataram.
$
3. Begrooting goena keperloean
Windon terseboet ditaksir k.l. #120,

ng.

a
Kap? nigkaalnangbaang pe“Dn E
moeda

ngan ini masoeklah azas kerakjatan

nd
|

Nji Hadjar Dewantara serta serimpi

ON

ENTORK melebarkan sajap, me

itoe kita haroes menjaring mana
jang bisa dipakai oentoek landjoet,
dan
dari kekajaan2 barat itoe di
ambil mana jang bisa dipakai ds
lam
zaman
ini. Walaupoen tidak
oesah terlaloe barjak memikirkar
teori2 jang tinggi, soedah tjoekoep
apabila didalam hati pemoeda ada
perdjoesangan pikiran jang mengensi

55)

£

1. Windon tetap dilangsoergkan
La
dalam boelan Juli 1940.
2. Akan mendatangkan Ki dan

ks 555x3

Peak

4

rangkan
Asas toedjoeannja dan Isro. Miradj jang mendapat samboetan loear biasa.
2. P. O. Gerombolan Tjigadoeng.
mengadakan poela perajaan pada ha
ri malam Ahad tg. 9-10 Sep. jang dihadiri oleh pendoedoek kp. terseboet
dan
berpoeloeh2
dari Kota Koeningan.
:
Toean Mas'oed President P.0. Koeningan,
diserahi pegang pimpinan,
dan t. Mabroeri Goeroe Madrasah P.
O. Tjigadoeng menerangkan Permoe

KI

avant garde

T 10 i

Na

A

»

Dari kekajaan koeltoer Indonesia

INN

(SOERAT OETANG
JANG BERBOENGA)

boleh
digadaikan
pada
sekalian
Asentschap Postspaarbank di Batavia-C.,
Soerabaja,
Medan dan Makasser.

bolah
ditoekar dengan ocang pada
sekalian Kantor-pos, Landskassen dan
Agentschap Postspaarbank

w Rangi ijat

I.M. €

EFFECTEN

ACCEPTEN

& V H0

— baroe!"
Pertanjaan kepada LM. .Sanggoepkah

VENDU-

:

/
Boeat tjoekoer jang lekas dan tida
sakit Piso tjoekoer MINORA
jang tadjem.

la poenja wadja jang

bagoes menanggoeng Toean satoe
koelit aloes.

a Extra “Temanggosngan dinjanji
kan oleh Njonja S. Abdullah dan

“| INjat Osha.
Ini

programa

lagoe-lagoe

diatas

sebagian besar atas permintasnnja

Tosan2 dan Njonja2 dari Serang,
Soekaboemi, Tjiandjoer dan didalam
ini Kota, dengan memakai peranta

raan soerat dan telefoon.
Lain dari itoe atas permintaan

Radio-publicatie-ordon

nantie.

nja Toean Voorzitter minta dichabarkan, djika sekiranja ada Toean2
atau Njonja2 jang hendak ada per
mintaannja Iagoe-lagoe, diharap de

Aa
Sa

MERENTAH

masoepin

ran-

tjangan ordonansi perkara penjiaran2 kabar2 jang ketangkap de

ngan hormat soepaja memberi chabar

ngan alat radio dari zender2 loear

dengan

selekas2nja

sebeloem

tanggal tsb. dan kalau masih sem
negeri. Djelasnja begini: Pemerintah pat Insja Allah akan dikaboelkan
minta dikasi hak bozat larang orang djaega.
,
siar2in kabaran?

jang

ditrima

radio. Misalnja: kalau bang

via

Tea jas

Bedjat

misalnja ini malem doedoesk depan
radio, stel zender Tokio golflengte
1997 malam, teroes dengar soeara|.

Leden Vergaderiag tahosnan dari
Bond van Rijwielhandelaren,

Perhoeboengan dines dengan maskapai

tidak dipoetoeskan,

ma 3 boelen

akan menerima gadji jang penoeh.
@Sesoedah waktoe ini pegawai jang
soedah beristeri, menerima osang
pertjoema
dari maskapsi sebagai

bantoean|tegemoetkoming|, sehing

ga djika didjoemlah dengan gadji
militer
lain dan ceang pengganti
tempat tinggal dsb. pegawai itoe me

nerima gadji penoeh.

“..»

kin leden vergadering tahoenan.

ran loear negeri jang bang
trima via ,,Aneta“ doang.

ngan penoeh keragaman oleh hampir semosa leden, hal mana bisa di
mengerti herhoeboeng dengan kea-

Jang boleh tjoeman kabaran-kaba
Bedjat

Wei, sekarang ini semosa bangsa

sedeng kena penjakit,

Vergadering

telah

dihadliri

de-

penjakit ke- daan jang sekarang ini. Boekan sa-

Bagi mereka

jang beloem kawin pemberian tsb.
dibatasi, tetapi maskapai tidak me
loepakan
pegawai jang mendjadi
pentjari
nafkah atau
jang mem
poenjai famili, jang mereka haroes
toendjang.
Lain daripada
itoe pembajaran
tentang hari toea dengan penoeh
dilakoekan. Atoeran ini dengan se
lengkap-lengkapnja
berlakoe djoe
ga oentoek
pegawai jang ada di
Indonesia. | Aneta).

Dengan
mengambil
tempat di
orang batja kabaran2 Domei pakai Restaurant. Tay Tong, Kemis jl
perkosmpoelan
toko-toko
bahasa Belanda, lantas apa jang di malam
dengar itoe nggak. boleh bang Be- speda terseboet atas telah membi- Pengeloearan

djat pisang di ,,Pemandangan”.

dan sela

lamanja pegawai itoe

,,uitaluitend

Djam

8.15 malam

vergadering

di

boeka oleh Voorzitter toean Ie Keng

Pendoecdoek bangsa kita sekarang Tiong. Agend a dari
bolah dibilang sedeng mabok kaba lantas dibitjarakan.

vergadering

kalau

beli 2 bidji saboen PALMOLIVE.

Sabhoen
PALMOLIVE
diperbaikin ada boesanja

jang
baroe
sertah
lebih lemes. Wanginja

sedap sekali. Saboennja kerassan dan lebih himat
'dipakenja. Saboen wangi PALMOLIVE dibikin
meloeloe dari minjak olijf dan laen-laen minjak
tetaneman jang tida mengandoeng gemoek binatang.
Ini saboen dipoedjiken oleh kaoem
Doktor dan Achli di 72 laen negeri
boeat merawat ketjantikan moeka,
boeat mandi dan tiap-tiap kali
tjoetji ramboet.

Pasta gigi
bersihkan

COLGATE
memdan mengkilapkan

gigi, membikin

gigi poetih seperti

moetiara dan membersihkan sisa-sisa
makanan
disela-sela gigi, kotoran
mana jang mendjadikan pangkal napas
berbaoe tidak sedap.

Kita menerima seboeah ma'loemat
dari Regeeringscommissaris Australie dikota ini seperti berikoet:
Meaoerost daftar hasil? Industrie

ketika ini, djoega oentoek pengeloearan dimasa depan.
Pemerintah Inggeris — menosroet
rentjana harga - taksiran, telah mem.
beli sekalian wol hasil Industrie Avstralie, sementara pengeloearan wol,
wol jang digoentirg dan dipak da-

Congres

Kaoem-Tani

gakan

Bagian Sorog. Tembang Dangdang

terba'lap Bond jang dihar

goodwillnja

Sama sama di ini

bosat

waktoe

bekerdja

crisis.

lapangan

terbang Tjililitan ke Me-

dan.

' Sesoedahnja ada dibitjarakan lagoela Adoemanis dinjanjikan oleh gi satoe dan lain hal, dan sesoedah
Pemimpin, Extra Lajoeng koeniag nja diambil foto sebagai peringatan
dinjanjikan oleh Njonja S. Abdullah dari Bond soedah berdiri 4 tahoen
den Njai Osha. Tembang Sinom Se- lamanja, dengan perasaan ragam,

Pertanian

dan

S. Avdullah dan

Njai Oeha. Bagian Salendro. Tera'bang Sinom Wisaja dinjanjikan oleh
Pemimpin. Extra Sekar Mawar di
njanjikan

oleh kedoea

Njonja tsb.

2

Panai S9 mei

Tindakan

B.P.M.

Kita mendengar kabar, bahwa direksi BPM dengan tjepat telah me
ngadakan socatoe atoeran oentoek
pegawainja di negeri Belanda, jang
dipanggil
haroes ' mendjalankan
dines militer. Atoeran ini berlakoe

Tembang Eros dinjanjikan oleh Pe
mimpin, Extra Singkajo dinjanjikan
oleh kedoea Njonja. Tembang Dangdanggoela Bandjarmasin dinjanjikan soleh Pemimpin.
selama mereka berada dalam dines.

kaoem-tani

sendi masjarakat Indonesia
Drs. R. Sigit

Semarang

dipilih

djadi Voorzitter

Hoofdbestuur
anne nan nenas

Oleh : Pembantoe

jg perlce2 sadja dengan pendek sadja

koerang lebih seperti berikoet :
Megkipoen keadaannja Indonesia
itoe kaja dan makmoer, dan seba-

M.

seperti di Indonesia, tetapi kekajaan
dan keoentoengan itoe masoek di

kantongnja kaoem modal, jang ke
banjakan terdiri dari bangsa asing,
boekan kaocem tani.
:
Menoeroet statistiek officieel dite
rangkan, bahwa rata-ratanja peng
hatsilan kaoem-tani itoe hanja 3”,
cent per. satoe hari, mendjadi boek
ti jang njata bahwa penghidoepan
nja kaoem-tani itoe tidak tjoekoep
sama sekali, boeat hidoepnja seharihari. Ini haroes mendjadi perhatian
oleh jang wadjib. Ini perloe, karena
oemoem telah mengetahosi dan insjaf, bahwa roesaknja pertanian de

ngan kacem-tani, berarti roesaknja

masjarakat Indonesia. Djatoeh dan
berdirinja
masjarakat
Indonesia,
sebagian besar tergantoeng dari per
tanian dan kacem-tani.
Dalam hal ini spr. djosga menga
koei koerang beresnja keadaan, de
ngan adanja beberapa tjara, jang

mendjadi

rintangannja kaoem-tani

dan pertanian itoe sendiri, seperti
adat-istiadat jang soedah tidak la
ras dengan
djamannja,
borosnja
tjara hidoep jang tidak sepadan de
ngan
penghatsilannja,
hingga ba
njak sekali kaoem-tani jang soedah
tidak mempoenjai sawah atau tega
lan, terikat oleh kaoem-woeker dan
masih banjak lagi lainnja.
Haroes

bekerdja

Pidato

ngan
diatas

dengan

daad,

theorie
itoe laloe

dja-

disam-

boeng oleh toean R. Tjokromidjojo,
jang pokok-maksoednja hampir sama dengan pidatorja toean R. SosroSoedirdjo,
malah memperkoeat
kan. Hanja penoetoepnja spr.
ini
mengharap
kepada ,hoofdbestuur,
teroetama kepada voorzitter, soepaja dalam memperhatikan danmem
perlindoengi kepentingannja kaoem
tani itoe...djangan hanja dengan
theorie sadja, tetapi haroes 'dikerdjakan betoel dengan tenaga (daadj).
Pidatonja Drs. Sigit
Laloe
voorzitter
hoofdbestuur
Drs. A. Sigit berpidato sendiri, ten
tang
,,pembangoenan
masjarakat
desa“ jang tidak begitoe pandjang,
jang setelah menjetoedjoei isi pidatonja tosan R. Sosrosoedirdjo, spr.
menerangkan, bahwa beliau dengan
hoofdbestuur seloeroehnja akan be
kerdja dengan betoel, menosroet ke
koeatannja,
bagi
kepentingannja
pertanian dan kaoem tani.
Lebih djaoeh spr. menerangkan,
bahwa dasarnja masjarakat desa

jang

ada waktoe sekarang ini, ha-

roes diperbaiki, haroes dibangoen
jang baroe. Ini diterangkan oleh
Spr. Satoe per satoe dengan terang.
Diantaranja ada diharapkan, soepa
ja kaoem tani dan anak-anaknja
sama tetap setia akan sawah dan.
tegalannja. Kepandaian fikiran, ha

Igian besar dari pendoedoeknja ter roes dipergdenaka
n oentoek kemadiri dari kaoem-tani, begitoe djoega djoeannja pertanian,
tidak seharoes
hatsil kekajaannja dari pertanian, nja meninggalkan
desanja
. Tjaranja
tetapi keadaannja dan penghidoe menanam djaman
doeloe,
haroes di
pannja kaoem-tani sendiri ada me perbaiki, agar
soepaja hasilnja lebih
larat dan morat marit.
baik. Semoea itoe akan dioesahakan
Kekajaan Indonesia, hingga

tra dinjanjikan oleh Pemimpin.
vergadering ini ditostoep pada djam
Extra Samarangan Leuleuj dinja 10.30.

njikan oleh Njonja

BELILAH
SEKARANG

Indonesia

.

njikan oleh pemimpin.
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f

dari

Puntke 1. Terima baik notulen
Papa malam-Senen 10/11 Sept.
ini, congres
,,Kaoem
Brajat
perang, boekan jang
tjoeman
via dari Tedenvergadering tahoenan jg
Tani Indonesia“ jang dengan singAneta, tapi sebisa2 via lain2 djoega. doelce, jang mana sesoedahnja di
oleh Secretaris telah di lam goni dan wol entjerau (sisa2|kat »Kabrajatani“ telah mengadaTapi nafsoe dapet kabaran begitoe batjakan
wol), tidak diperkanankar menge- kan openbare vergadering, bertemsoedah ketoetoep boeat ra'jat ramai, terima baik.
loesrkannja,
djika tidak mendapat pat di rijkssocleteit Mangkoenega
Puntke
2
Terima
baik
Rekening
Padahal tjara mereka dapet kaba
sograt
idzin
(uitvoervergunning)
le ran (Soloj. Jang berhadir koerang
&
Verantwoording
dari
Secretaris
ran jang moerah, nggak adas lain
lebih hanja 150 orang, kerna pada
djalan, ketjoeali dengan batja soe- Penningmeester th. 1938-1939, Secre bih doeloe.
Selandjostnja Pemerintah Inggeris waktoe itoe di kota Solo ada toataris kasih keterangan dari keadaan
- rat kabar jang moerah.
nja oeang dari Bond dalam tahoen akan bertindak lagi, soepaja penge- roen hoedjan jang sangat deras.
- Sekarang: stop.
f
Kalau ra'jat toch kepengen tace itoe berdasar atas Balans dan Oan loearan daging, mentega, kedjoe, Selainnja anggota, diantaranja jang
rekening. Ini peritoa- boeah2an jang dikeringkan, boeah- berhadlir ada wakilnja sementara
kabaran2 jang ,,seisin dari kabse toeng-Roegi
ngan
telah
diterima
baik oleh ver boeahan dalam blik dan teloer dapat perhimpoenan,
wakil pers, wakiljang dimoeat di pers“, bisa djoega,
asal... beli radio jang paling sedi|8 adering, dengan mana pada Secre hendaknja diatoer setjara kelaziman pemerintah bagian P.IL.D. dan semen
pengangkoetan jang didjalankan di tara kacoem peremposan.
kit ,,z28-lamps", jang harganja dosa taris-Penningmeester dikasih acgui
pasar
Indonesia dewasa ini. Djoega
Perloe diterangkan lebih dahoeloe,
en
decharge
bosat
pengoeroesannja.
ratoes roepiah, atau lebih.
ozntoek
pengeloearan
tepoenz
jang
bahwa
Sesosdah
'itos
laloe
dibatjakan
pada
hari Minggos
pagi
Kalau ra'jat nekat-nekatan beli:
benja sebahagian ketjil sadja diam- 10 September telah diadakan excuroleh Secretaria sebagai.
hm... hidoep paberik radio.
Puntke
s'e dan besioten vergadering, hingga
3. Verslag tahoenan, bil olah pemerintah Inggeris—.
Tapi kalau ra'jat nggak bisa prak
Be
pen
Dengan
djam
pandjang
4 siang baroe boebaran jang
lebar
ditoetoerkan
tis moestahil bisa dapet kabaran2
Pertemoean oentoek perlindoengan meloeloe
oentoek
kedjadian2 dan pekerdjaan Bond.
membitjarakan
jang memosaskan.
oedara
Antara lain-lain diseboetkan dari
keperloean roemah tangga.
“Dus: rakjat kaoem kromo
jang
Djam 9 sore openbare vergadering
kepengen taoe, nggak bisa lagi da- blacklist dari pembeli-pembeli jang
400 orang berkoempoel
baroe bisa dimoelaikan, dengan pipat kabaran2 jang disiarin oleh zen pakai, jang mana dalam tahoen per
selakoe
vrijwilligers
koempoelsn jang soedah ada terma
dato pemboska'an oleh Drs. R. Sigit
der2 loear negeri.
2
(Semarang) sebagai voorzitter hoofd
Dalam
kamar
“bola ,,Concordia"
soek
700
orang
lebih.
Djoemblah
Presis sepertidi Duitschland, orang nggak boleh lagi dengerin sia- »Orang-nakal" begitoe kalsu dikapi |jang diperoentoekkan goena militer, bestuur,
taliseer ada berarti (djika dipoekoel pada
Laloe toean R. Srijono Hardjohari Djoem'at malam jang
ran zender?2 negeri loearan.
Disana sih pentes, tapi disini... rata seorang belandja f. 40—) sa laloe sedjoemlah 400 orang pendoe Soemarno 2e secretaris dipersilahmenerangkan sementara
ini, kan
poe
soeara meriam belon kedengeran. toe djoemblah ceang f 28.000.— Sa doek bangsa Belanda dikota
banjak djoega perem toesa n-poetoesan congres jg sekira
Padahal apa jang ditakoeti.
Toch toe djoemblah jang boekan sedikit antaranja
Terlebih djaoeh djoega ada dike- poean2, telah berkoempoel oentoek boleh diosmoemkan, kita terangkan
kita netral, boekan ?
moekakan
dalam verslag tahosnan memenocehi seroean kepala perlin dengan pendek seperti berikoet:
Djadi sekarang: via pers nggak
1 Kedoedoekannja
hoofibestuur
bisa, via radio... nggak koeat beli. itoe dari pelindoengan dari roemah doengan oedara dikota ini, siapa
Lebih baik dikasi oendang2 begi- gadai terhadap speda-speda jang di jang maoce mendjadi vrijwilligers. »Kabrajatani“ di Semarang, jang
Setelah pemimpinnja
berbitjara terdiri
tt. Drs. A. Sigit voorzitter
ni: orang Indonesia dilarang batja huurkoop, dan bagaimana dalam ts
hoen jang laloe itoe boleh dibilang dengan pendek, maka dilandjoetkan (Semarang), R.M. Soegiatto Martodan mempoenjain radio.
ada menjenangkan. Satoe dengan pembagian vrijwilligers2 itoe watjono vice-voorzitter (Soloj, R.
Atau:... semoea beli radio, biar sampai
hal
jang
boleh dihoeat berterima ka dalam
afdeeling2
Isectorj. Kota Soemantri secretaris-penningmeesmadjoe radio-isme.
rih daa pengharapan pada Dienst Betawi
ini dibagi dalam 3 hulp- ter (Semarang), R. Srijono Hardjo
diensten, dan goena ini dimintakan soemarno 2e secretaris (Soloj, R.
Roemah Gadai,
BANG BEDJAT.
Samarang, R. Kadarisvrijwilligers,
jaitoe goena oeroesan Joeprapto
Sesoedah punt jai habis dibitjara
man
Semaran
g, R, “Djojosantoso
kesehatan,
polisi
dan
pemadam
api
kan, laloe Punt ke 4. dilakoskar
Solo,
R.
Darmosa
stro Solo dan R.M.
(Ibrandweer).
pemilihan Bestuur boeat tahoen '39
Pada tanggal 18 dan 20 boelan Sosrosoedirdjo
Djokja commissa—“40. Dengan semoea soeara telah
rissen.
ini
akan
djoega
diadakan
perte
dipilih kembali hampir semoea Be2 Azas dan toedjoeannja telah di
moean seroepa itoe, masing2 oleh
stuur lama.
tetapka
n dalam statuten, berkehen
Bestuur periode baroe terdiri da golangan Indonesia dan Tionghoa,
dak
akan
mendidik dan menoentoen
serta
lain
lain
golongan
jang
maoe
ri toean-tosan:
kacem-tani Indonesia, kearah perdengan
ichlas
memadjoekan
dirinja
Ie Kong Tiong Voorzitter, Tjhung
sociaal maoe
kepentingan
perlindoengan baikan nasib, baik
Hok Lim dan DH Tjiong Vice Voor goena
poen economie, sebagai soeatoe sja
oedara.
fAneta|
zitter, Liem Kba Tong Sect. Peningm
—— & oma
rat perbaikan masjarakat IndoneKaboedajaan Soenda asli
Tjong Yoen Tjauw, Boen Kin Hoo,
Kabar
post.
sia.
Semoea itoe dioesahakan de»Roemangsang”
Tadjoedin, Tho Tjeng Kie sebagai
ngan djalan propaganda, cursus ten
Commissarissen.
Dikabarkan, bahwa pesawat Klm tang pertanian, membantras boeta
Perkoempoelan
terseboet diatas
Mr. Souw Hong Tjoen dan Mr. Tan
pada hari Selasa 19 September akan hoeroef, mengadakan centrale coojang dipimpin oleh Toean Gaos pada Eng Hoa adviseurs.
peratie dari hal productie, koop en
tanggal 20 ini boslan akan mamper
Puntke 5. Rondvraag.
Salah berangkat ke Eropah pada waktoe
loemboeng-desa,
dengarkan lagi lagoe2nja bertempat satoe hal jang mendjadi pembitja- seperti biasa. Soerat2 jang dibawa- verkoop, crediet,
ditoeroenkan di Napels 'bank-tani dan lain-lainnja, begitoe
di VORO. Maka menoeroet pende- rasn dalam punt ini berhoshoeng nja akan
jang akan
dilandjoetkan dengan djoega mengadakan actie dalam ka
ngaran kita dari ketoeanja jaitoe Gengan keadaan crisis ini.
langan sociaal dan economia.
sepoer.
Toean 8. Abdullah, programma laSecretaris menostoerkan
antara
LA—
goe2nja jang akan diperdengarkan lain lain dari ia poenja pembitjaKeadaan dan nasibnja kaoem-tani
Toean P.N. Jansen
jaitoe: Bagian pelog: Tembang Si- raan2 jang ia telah lakoekan pada
Laloe t.R. Sosrosoedirdjo( Djokjaj
nom idegoeng dan Sosmedangan di Ficonomische Zaken dan djoega pa
dipersilahkan berpidato, oentoek me
Ke
Medan.
njanjikan
oleh pemimpin sendiri. da. Chef Politie. Hasilaja dari itoe
nerangkan soal diatasitoe. Pidato
Extra. Degoeng lajar dinjanjikan pembitjaraan antara mana adalah
Bekas w.d. burgemeester Betawi, nja
pandja
oleh Njonja -8. Abdullah dan Njai penghargaan dari fihak sutoriteit toean P.N. Jansen dengan diantar ngerti, jang ng dan gampang dime
disini hanja kita ambil
Ocha. Tembang Sinom Komos dinja terseboet
banjak orang, telah bertolak dari

ran, verliefd betoel2 sama kabaran?

Satoe tube

. obat gosok gigi COLGATE

——AI—

hasil2 industrie
Australie

jang dikirimkan oleh Pemerintah
pengen tace kabaran, boekan kaba- dja toko-toko spsda jang besarada Auscralie kepadanja, bahwa berhoeran jang di pas“ sadja via Aneta, berhadlir, tetapi djoega jang ketji- boeng dengan keadaan perang se
lan poen tidak ketinggalan boeat
tapi kabaran2 jang lain djoega.
toerost
mempe rhatikan kepentingan karang, telah didjalankan pembatabo
nggak
kabar
Sekarang soerat2
san2 pengeloearan hasil2 Industrie
nja.
Ikh, of akan dibrangoes.
j
Bosat seiandjoetnja:
via Aneta"

ATIS!

G

Tosan M. Sabirin, Tjoeroep. So'al
jang toean tanjakan memangoleh
wet dianggap kedjahatan jang da
lam
bahasa Belanda dinamakan
miadrijf.
eng am

mem
poenjai uitvoer-overschot
hampir
50pCt, hatsil productie jang didjoeal
keloear negerifjuitvoer) ada sangat
lebih banjak dari kebostoehan Indonesia jang didatangkan dari keboe

toehan Indonesia jang didatangkan

dari losar negeri finvoerj, hingga
tidak ada negeri diseloeroeh doenia,

jang mempoenjai uitvoer-overschot

oleh

,,Kabrajatani”,

menimboelkan

sjarakat

Soepaja

pembangoenan

dapat

ma-

desa jang selaras dengan

djamannja.
Setelah ada sementara aprekers
lainnja, maka djam 12 tengah malam openbare vergadering dan cong

res

pertama

dari

itoe ditoetoep dengan
:

3

memo Yonman

,,Kabrajatani"

selamat.

PR

a

2

Anlawanioonia jang mendatangkan (Import) di Hindia-Nederland N.V. REVIMIJ.
& Selnga, 19 Sept.
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10.— malam Radiotoneel . »Ossaha.
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Kita
11—
Radiotoneel
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"

”

Toetoep.

| toean
Minangkabau”
Toetoep

»”

6.—
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»..

,.

Berita

,,

Lagoe

,,

Pausze.

6,—

s.k. Legenda)

8.30
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Sportpraatje

9—

w».,

Lagoe

10.—

»...

Tostoep

&

Manasoeka

ME OMANANA Olah

Lelampahan sasampoe-

ning pedjah
1»

Plaat? lagoe Melajoe

soerat

Lezing,
oleh seorang
Lector dari perhimpoe

,,Penerangan Ba-

tin“, toean Tjiong Tjing
Khoen 'tentang hal
»Khorg kauws«
Gamboes-Orkest Ketjil
Ed
dipimpin oleh tosan
S: Altar
Dihoeboengkan dengan
2?
Messigit Besar di Ampel Soerabaja, memper
dengarkan chotbah ten
tang Agama Islam, di
pimpin oleh Badan
'Taswiroel Afkar
Toetoep
“"Belawa
19 Sept.

T—
7.01

(samboengan)
Tanda

Gender dan Tjlemposng

”

Toetosp

Orkest
(samboengan)
Berita soerat kabar
(oelangan)

19 Sept.

Southsea

Haw.

1.25
1.30
12,—

12.03

Band

Berita pers
“ Causerie K.H. Dewantara tentang kesenian
-Hoejon? Moerbo Raras
Toetoep

la
1.20
1,30.
Dem
2,20

Soerabaja II dan IV
siang Tanda waktoe
(pemboekaan)
Soeara dari Miss Ning,
Miss Lee dan t. Pramoe
Lagoe2 Tionghoa
»”
Peiping modern
Lagoe Sumatra
Berita soerat kabar
”
Djempolan waj. orang
”
dari Solo
Lagoe2 angk:long23
mogan Bali
Berita soerat kabar
(oelangan)
Toetoep
$$
”

2,30
b.— sore

Nirom-Sirenen"

6,15

hal

”

koe Alaman
Dihoeboengkan dengan

1,29

»

,,
y.

Keraton Djokjakarta

2.
|.

,

Besar di

Toetoep
Djoem'at

Baroe"

2

12.—

Sept.

pagi Djam Kepoeterian Ta«»

man

Iboe

». . Lagoe Arab
- Penjiaran Sembahjang
“.

BRV,

Membalas soerat
rapport
Lagoe Tionghoa
modern

dan

Pemboekaan: persidangan Staten Generaal
di Nederiand.

”
”

1”,

“ Janden
Pemandangan cemoem
iDihoeboengkan dengan
studio Mayro di
Diokjakarta.
Toetoep

BROGR AMMA NIROM
Renjiaran Barat
Archipeiz. 89 dari 11.— t.m. 12.-—
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61,66 M.
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5.— sore
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.,
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5,380
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6.30
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,,
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»
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,,
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6,—
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5.02
,
530
».
8,5

8.15

Waka ,pemb.
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Gemandangan

Tahoen 7 No 210 Lembar III
Penanaman
Hanna nanda mermnpenc eror ee

Taman Siswa dan soal loonbelasting

Dewan Rakjat

werknemer
(Oleh: D.)

(Samboengan hari Sabtoe)
Bitjara tentang pengadjaran Boe
mipoetera tidak 8ehingga menambah

toek bermatjam matjam pekerdjaap
beloemlah tjoekoep oentoek mema.

kits wartakan lebih doe Ketoea oemoem, jaitoe Ki Hadjar
Ios, bahwa moelai tgl. 9sampsi Dewantoro. Berhoeboerg dengan pe samboengan jang ditambahi
tanggal 12 ini boelan! Taman Siswa njerahan itoe maka Madjelis Loe- kelas landbouw Pengadjaran dengan
kelar

seloeroeh Indonesia sama mengada hoer lantas coendoerkan diri dari me
kan rapat tahoenan di Mataram, di djanja, dan sesoedahnja kosong, lan
. mana jang sangat penting adalah tas digantikan oleh Ki Hadjar Demembitjarakan soeal Loonbelasting wantoro sendiri, jg dengan soeara
jang bakal dikenakan pada goeroe- jang tenang, dan erustig sekali me
goeros Taman Siswa moelai permoe noetoerkan satoe-persatoenja kedee
lsan tahoen 1940 jang akan datang dcekan Taman Siswa: doeloe T.$
Malam jang penghabisan dari rapat soedah pernah mendapat rintangan
tahoenan itoe, telah diadakan rapat dari oedara gelap, tetapi dengan se
.keloearga, jang dihadliri oleh kira- lamat oedara itoe bisa disingkirkan,
kira 700 orang, 387 wakil perkoempoe tetapi mendadak 'oedara itoe sekadatang
lan, dan wakil-wakil
pers, antara rang ada tanda?nja akan

nja dari kita Lain dariitoe banjak
djoega soerat-soerat dan kawat-ka
wat jang dikirim olsh beberapa per

koempoeian dari lain tempat jang
tidak bisa memerloekan datang.
Dibawah

pimpinannja

Wakili Ke-

toea Madjelis Loehoer, Ki Soetopo
Wonobojo, rapat diboeka pada djimw

8,30, antara jang lain-lain dalam pi
dato pemboekaannja, ada ditoetoer

kan bahwa dalam rapat kelosarga
sekali ini, tidak diadakan pertoen-

djoskan jang menggirangkan hati,
sebab rapat jang diadakan malam
ini, memang meminta scepaja orang
mempergoenakan pikiran jang tenang dan boelat.
Ki Hadjar Dewantoro lantas mem

bocat pemandangan tentang kedos
doekannja Taman Siswa dalam ma
sarakat, "hingga sosdah tidak bisa
dipoengkiri lagi, seijak dari lahirnia, pada t hoen 1922 Taman Sisws
salaloe mendapat perhatian dari se
genap pendjoeroe, boekannja dari

kalangan rakjat

Indonesia sendiri,

tetapi djoega dari kalangan loear
negeri demikian djoega.
:
Kemoedian dibitjarakan tentang
perbedaan
ieerplan Taman Siswa
dengan
sekolahan oemoem dalam
tanah, ini “boekan sedikit adanjs
anak Taman Siswa jang soedah b

sa meneroeskan disekolahan tinggi

Giloear negeri, “ini jang teroetam:
lantaran di negeri negeri itoe Tu
man Siswa diakoei dan diberi pir

toe, sangat boleh djadi anak anak
Taman Siswa banjak jang masoek
boeat meneroeskan peladjarannj:
di

sekolahan

memang

gcuvernement,

soedah

diberinja

djik:

pintoe,

jang mana bisa dipertjaja lambai
laoen akan kedjadian djoega. Lebit
Taman

Siswa

dan sipat-sipat

kekoelawargaannja
Taman Siswa.
.Koetika membitjarakan sosal lee:
plan pengadjaran, Ki Hadjar De
wantoro mengambil satoe conclusie,

bahwa

satoe

roemah

pergoeroean

jang tidak sasoeai' dengan keada
an masarakat, tidak ada hak boeat
- hidoep. Taman Siswa
akosi kepen

tingannja

convergentie, tetapi per

temoecan
itoe letaknja haroes di
-UJaiversiteit, bosrkannja diperkoss
ada ditingkatan rendah.
Banjak oesaha7 jang mempoenja'
. “sipat ,,bedrijf“ artinja terdiri dar

Oleh Taman

Siswa pertjaja

akan

dian

jang

dihadapinja,

agan seetji dan ichlas

menandakan

boeat

sebetoel-

aja berhak hidoep largsoeng.
Sesoedahnja itoe, Ki Hadjar Dawantoro lantas: membitjarakan ten
tang loonbelasting jaog bakal di
zenakan pada Taman Siswa pada

'ahoen 1939, jang soedah mendjadi

zagal
lantaran hasil audientienja
sada GG., tetapi mendadak seka-

kabar bahwa
Taman Siswa

ikan dikenakan loonbelasting. Inilah
tidak tjotjok dengan keada'annja
Taman Sisws, Taman
Siswa boecan sekali-kali mempoenjai
sipat
:&0em boeroeh dan kaoem madjikan,
ainggs kalau penetapan itoe dite-

ima, sipat dasar dan azasnja Taman
Siswa

itoe

akan

mendjadi

lo:lseh. Ini perclakan

leboer

boskan ber-

arti Taman Sisws tidak maos pada
selasting, sebab Taman Siswa meigarti djoega tentang kepentinganaja belasting, Taman Siswa soeka

membajar belasting, tetapi hoekan
velasting perboeroshan, hanja belas
ting penghasilan, »
Lantas dibitjarakan tentang garis-

loonbelasting itoe, ada jang ingin
soepaja Taman Siswa diboebarkan
sadja, ada jang ingin djangan bos-

oeh

diri tetapi biarlah mati dida-

lam prrijosangar, dan lain-laiunja.

Ssmentara itoe, tida bisa dilospa
san tentarg

sikapnja wakil Wanita

Taman Siswa, jang ditoelis didalam
satcoe kertas, boenjinja kira-kira d
nikian:
»Tempatsajadisamping
soeami

saja,

selamatie,

segala

iissrahkan

pada

sebab

kalau

Taman

Siswa

kesoe-

tjiannja bakal hilang, dan jg mer
Gjalankan tidak lagi bersipat beri.
badat. Oleh sebab itoe, Taman Siswa selaloe mempertahankan pada
. siapa djoega jang maoe mentjobs

boeat memperkosa kesoetjiannja T
Siawa itoe,

»

Sesoedahnja pidato Ki Hadjar
Dewantoro itoe selesai, lantas verg
'dischorst “sebentar, kemoedian Ki
Sostopo Wonobojo kembali 'boek:
rapat, lebih “doeloe ia memberi ke
terangan bahwa sesoedahnja rapa:

tertostoep lamanja 3 hari, maks
soedah tentoe banjaklah jg sama

ingin tahoe spa jang Gibitjarakar
dan apa poela jg dipoetoeskannja.

Dalam rapat2 jg berdjalan
itoe. terlihat dengan tegas

tentang roch persatoean dan

3 har
sekali

rocb

kesetiaan dalam kalangan Taman
Siswa, hingga menjiptakan satoe ke
koeatan jang tidak nanti bisa dika
lahkan.

oerossan lantas

Madjels

Loehoer

ian pada Ketoea O:moem.
Sampai

|.

sini, Ki Hidjar

memper

silahkan Ki Mohamad Tauchid mem
natja poetoesan rapat tertoetoep jg
mandjadi sikapnja Taman Siswa ter
hadap Loonbelasting itoe, boenjinja

Doetoesan itos begiai:
Mengesahkan
sikapnja Madjelis
Loehoer jang soedah dioemoemkan
(dalam princios menoslak.Loonbelasting bagi Gosroe2 Taman Siswa

Menambah

sekolah-sekolah per-

toekanganpoen
ada tertjantoem dalam

dsfcar

oesaha

pimpinan

pe-

uagadjaran.
Pengadjaran sekolab
ito3 diselaraskan poela dengan ke
perloean misjarakat s:tempat2.
Sajang djoega dalam bebarapata
hoen jang achir ini oesaha itoe tidak dapat dilakoekan dengan saksa
manja, kerena Departement van On-

derwijs tidak

senantiasa mendapai

keterangan jang perloe centoek me
nentoekan berapa boeah dan dimaas jang patoet didirikan sekolah
pertoekangan.
Jaspectie pengadjaran
techniek
jang tegak sendiri ditladakan kare
aa moesim soekar. Akan memeritaa
dengan saksamanja diseloeroeh Hindia ini, apa aps jang moengkin dan
verloe dioesahakan oentcek mema-

Gjoekan pertoekangan Boemipoetera
jaag

dapat

diadjarkan

disekolsh

soedah oiangkat seorang “adjuuct
Inspecteur pengadjaran techniek

berlaikoenja Loonbelas-

soeka menolong menerangkan Taman Siswa poenja kedoedcekan, dan
sebab2nja Taman Siswa mempoenjai
sikap demikian ini.
:
Lebih djaoeh diharap semoea ke
loearga T.S. seloerceh Indonesia, 85

pembitjarasannja

soepaja

Dalam soeal itoe Taman Siswa se doa

jang

mengharap

sama berhadlir men

dilaa ostia, gorpafa
dengan
begitoe Taman Siswa seloeroehnja

bah. madjoe djoega. Ossaha jang
moela2 didjalankan oentoek menjam

ogikan itoe, ialah mendirikan
lah Mulo-Boemipoetera.

seko

Oesntoek sementara tidaklah akar
diadakan samboengan sekolah itoe
Disitos
diadjarkan
pengadjarar
jang bergosna oentoek bekerdjapada
verosgahaan partikoelir. Tetapi di:

lam masa jang akan datang sekolab
itoe pastilah dapat poela didjadikar
tangga oentoek melandjoetkan pengadjaran. Samboengannja misalnjs
sekolah djabatan dan sekolah peng

jang lebih tinggi

Akan tetapi Pemerintah haroeslah
nati-hati bekerdja dalam hal itos
Haroeslah disantikan dan dilihat
lahoeloe, adakah pengetahosan js

litoentoet

moerid-moerid

Mulo-Boemipoetera

sekolah

itoe dapat diper

zoenakan sebagai jang diharap2kan
oleh Pemerintah ?
Maksoed Pemerintah tidaklah akan menjatakan, bahwa sekolah jg

jang

lebih

tinggi

dari sgeko

lah rendah. Djadi sekolah itoe di.
tjoba mendirikannja didaerah jang
ada harapanakan madjoe ekonomi
anak negeri, sehingga
jang agak
tinggi memang bergoena bagi peroe
yahaan Boemipoetera disitoe.
Pada oemoemnja dalam pengadja
ran Boemipostera haroeslah zenantiasa diingat akan kemnadjoean anak

aegeri jang berlain

lainan itoe.

Anggota jang terhormat, t. Van
Helsiingen teiah menerangkan dengan sedjelas djelasnja, bahwa pim

oinan
seboleh

pengadjaran itoe
bolehanja

haroeslab

dapat menjesoesi-

kan diri dengan barang sesoeatoeaja sambil berpegang kepada bebe:
rapa boeah toedjoean jang
telah
tetap. Jang menarik hati, tetapi jg
soekar oentoek masaalah pengadja
ran Boemipoetera, ialah tentang ke
afiaan masjarakat Boemipoetera jg
tidak sadja berbeda beda keperloe.
an sosialnja setempat setempat, bab
kan djalan kemadjosan bermatjam
natjam tingkatan anak negeri itoe

dan beroebah2

senantiasa. Pengadjaran tingkatan
masjarakat Boemipoetera jang diatas masoek lingkoengan pengadis
ran Barat jang tinggi, tetapi ra'jat
jang banjak masih
hidoep
dalam
doenia pertanian dan
kebanjakan
tidak tahoe menoelis dan membatja
Kemoedian anak negeri jang dian-

tara kedoea tingkatan itoe berdje-

ma toeroet berdo'a, soepaja dengan
begitoe Madjelis Loehoer tetap di ais djenis dan lebih melebihi, tetapi

dalam soetji, tegoeh dan sentosa
hatinja, tinggal tenang, soepaja biss
mentjspaitjita2aja,,soetii tata
agesti
toenggal" (tertip dan
damai).

Samsai

dipertoendjoekan

tarian

skeonja sesadji"
(offerdins)
dimainkan oleh anak anak perem
poean moerid Tamansiswa, banjak
aja 5 orang, sebagai satoeryabool,
ksliu perloe, pengoerbanan akan d

beran.

ting bagi goeroe2 Taman S.swa,se
Lebih djaoeh perloe dikabarkar,
dangkan mengerdjakannja diserah ketika kita mengetyp ini verslag a:
zan pada Midjelis Loshoer dan Pe lesai, kita mendapat berita dsri Ki
mimpin Osmoem.
V
H. Dewantoro sendiri, bahwa nanti
Sesoedahnja Secretaris Madjelis sebentar mslim ( malam Kemis djaw
Lyehoer
mengoemoemkan
ini, Ki 9 Dr. status Muller. ostoesannja
Hadjar Dewantoro lantas meneroes kantoor voor de Ial. Zaken, datang
kan

Disiarkan oleh BAFAGIH

loe. dipertinggi, sehingga mentjoekoepi bagi keperloean masjarakat
Boemipoetera jang makin bertam-

poen berlain lainsan

dan tjara mendjalankannja akan di lakoekan dengan ridia dan ichlas
roendingkan dalam rapat besar) bati.
dan memoetosskan:
,
Djam 12 tengah malam baroe boeMenoelak

Boemipoetera

Soesosnan pengadjaran Boemipoe-

adjaran oemoem

“Irak.

oen-

tera jang sebenarnja patost dan per

s:kolah

Pengadjaran Pertoekangan.

soseamisaja

mempoenjai sipat demikian,

Siswa,

dar

pikirap
sekolab

pengadjaran

sebenarnja.

dari

Pemerentah Irak kini giat beroe-

saha goena memperbaiki kedosdoe
kan onderwijs dan pembelaan nege
rinja,

teroetama

dimasa

ocedara

in-

ternational sedang dilipoeti oleh ka

boet jang gelap

ini, bahkan

gende

rang perangpoen soedah poela terdengar soearanja.

Oesaha jang menoedjoe perbaikan

onderwijs jang soedah poela ididjalankan, jalah oempamanja disekolah
goeroe,

Darui.Mosallimin

Alrifiah,

disekolah ini diadjarkan perihal ber
tjotjok tanam dan ilmoe toemboeh
toemboehan, sedang disamping seko
lah terseboet ada poela berdiri Darul Moeallimin

Al-Ibtida ijah, danter

iapat poela disamping itoe sekaliannja Darul Moeallimin Aloelia, jg
tertinggi, dimana segala vak diadjar
kan. dan ta'diterima orang mendja
ii moerid harja jang soedah bero
leh diploma Athanawijah.
Tidak sampai disitoe sadja, poen
baroe baroeini Dokter Fadel Aldiamaly, ketoes dari Departement On
derwijs dan pendidikan, -telah -bertolak ke Libanon dan Syria, dima-

ng beliau menga

dakan'peremboekan
pat dipergoenakan oentoek mema- soedah didirikan sebagai pertjobaan Iengan
ahli ahli jang tertinggi dasada beberapa tempat itoe koerang
keradjinap bergoena oentoek sebahagian anak lam oeroesan terseboet,
ijoekan
peroesshaan
jang basil
tangan anak negeri. Mengoesahakan aegeri, tetapisebeloem Pemerintah aja, beroepa memba
wa oleh oleh 250
d
'itoepoen sebahagian
maksoed
berkira kira akan menjamboeng se orang Leeraar boeat Irak, jang keserahkan kepada Dspartement E.co- kolah jang demikian, haroeslah ads banjakannja terdiri
dari bangsa Syaomische Zaken, ja'ni dengan me- pengalaman jang sebenarnja dalam ria, Mesir, dan Palest
ina.
sempatkan gosroe goeroe pada Dapertjobaan itoe, soepaja dapat dioe
partement itoe jang akan bekerdja oahi apa apa jang perloe bagi kePoen anggauta Dewan ra'jat Bagoantoek keperiosan keterangan ten baikan sekolah itoe dan dapat poe. tan dan Madjelis
Tertinggi,
Syed
tang perossahaan keraijinan ta- la ditentoekan fosdjoean
oentoek Hibatuddin Alsjabrastany Alhorsaiagan, dan sebahagian lagi dioesahs menjamboengnja.
ay, telah berangkat ke negeri Iran,
2.
menggembirakan
kan Pemerintah
Oleh sebab itos teraugiah soedah, Ian doea boelan lamanja beliau mem
dan membantos pergoeroean jang bahwa Pemerintah baroe mentjobs
hikin koendjoengan itoe, dengan
dapat dipergoenakan oentoek peroe tjoba mendirikan sekolah Mulo-Boe mendapat samboe
tan opisil dari pe
sahaan keradjinan tangan. Ossaha mipoetera
dalam beberapa boeak bak pemerentah Iran, dan koendjoe
itoe baharoe'dimoelai dan akan di Iaerah jang perloe rasanja berhoe agannja ini ditoedjcekan
semata ma
teroeskan djoega bersama sama de
boeng dengan keperloean sosial dan ta kearah perbaikan
kedoedoekan
ngan Departement Economische Za- »skonomi dalam masjarakat Boemi- onderwij3 dari negeri
Irak.
al
ken.
psetera disana, sehingga perloe ad.

di atas dirinja, sebab Taman/Siswa
sertjaja bahwa achir2nja toch akan

rang datang poela
noelai tahoen 1940

Ke era.

oentoek Bosmipoetera haroeslah ds

apa jang bakal terdja

ada ketetapan siapa jang

pendidikan

Pemerintah,

ia manda de

hati,

Zaken.

atoeran jang baik.:
Lagi pocla sepandjang

kedja

fihak jang lain adalah berdiri kaoem madjikan. Ini sipat sama seks
M tilak ada pada kalangan Taman

fihak,

ment Economische

ngan perniagaan dan pengadjarar
perniagaan diadjarkan
disekolab
itoe menoeroet ilmoe mendidik dar

perdamaian doenia, dengan kekoeasaan jang tidak ada bandingnja,dan
jang tempo tempo tjaranja melakoe
kan wadjibnja, seperti menjoesahkan maka Taman Siswa selaloe ber

sikap tenang tentang segala

ketjil

dagang

jang dapat dipandang sebagai oepa
ja oentoek memadjoskan perdagaagan ketjil Boemipoetera.
Menjesoeaikan pergadjaran Boemipoetera dalam hal itos dioesaha
kan bersama-sema dengan Departe

adanja kekosatan jang tidak terlihat, jang mengatoer ketertiban dao

ada
di Taman Siswa, ichtiarsoedah,tjoekoep,ter
serah!"
Ada dianggap, ini sikap ada seder
sana sekali, tetapi maksoednja saagat aloes dan dalam, dan inilah
jaag mendorong hingga dengan bij

kaoem boeroeh disatoe

-

rapa bosah sekolah

'agi.

zaris besar tentang djalannja pemGjaoeh lantas dibifjarakan tentang sitjara'an didalam rapat tertoetoep
aliran kebangsaan menoeroet dasa! rwaktoe membitjarakan tentang so'al
nja

itoe memang bergoena bsgi anak2
negeri jang bertjctjok tanam.
Tambaban lagi akan menjesoeaide
kan pengadjaran Boemipoetera
agan keperloean sosial dan ekonom
soedah didirikan Pemerintah bebe-

djoekan

jang

Soerat

Menoedjoe perbaikan onderwijs
dan 'pembelaan
negeri.

berdjenis-djenis pengetahoean

setempat.
Oentoek menjawpsikan
maksoed itos soedah banjak sekolab

OEDAH

Femerentah,

menambah sekolah2 Boemipoetera
dengan kelas tempat mengadjarkan

sekolah rendah Boemipoetera itoe
sadja. Menoeroet pendapat Pemerin
tah, pendidikan dan ekonomi penga
djaran Boemipoetera sedapat-dapat
nja haroeslah disesocaikan dengan
keperloean anak
negeri setempat-

Lebih “baik Taman Siswa mati didalam perdjoeangan

Boemipoetera

Boemi.

Memadjoekan Pengsdjaran
poetera

Di Taman Siswa tidak ada werkgever
dan

Sekolah Mulo

Menoeroet pendapat

digedongnja Ki Hadjar Dewantoro
Apakah maksosinja ini tamoe, apa

“

Irak jg.

pi, boleh dibilang masih beroeba ba
1, karena baroesadja ditahoen2jg.

achir ini Irak dapati terlepas merde
ka dari tjengkeraman pendjadjah, di
segala oeroesan dan kepentingzannja
.. «.. Gjaditak heran djika Irak

masih sangat

memboetoehi perb:i-

kan d'segala djoeroesan, oentoek di

barapkan kemegahan

Irak dihari ke

moediannja..dan gosna mentjoekoe
piini sekaliannja, pemerentah telah
menjediakan djoemlah jang besar
sekali, bagaimana joedjar
Primier
Irak baroe baros ini dalam pidatoaja diwaktoe beliau membitjarakan
planplan jang akan datang, agar

soepaja Irak dapat berdiri selaras
dengan zaman jang akan dihadap,
aja itoe.

Posia, oentosk memperingati Raija jang sacgat dikasihi ra'jatnja
itoe, telah didirikan seboeah djembatan jang besar dengan tschnik
modern ...... up to date Bridge...
dan disewakan dengan djembatan
Almalik Gazli.
Disamping itoe sekaliannja, baroe
baroe ini pemerentah telah membeli
beberapa kapal perang dimana waktoe sampainja mendapat samboetan

dari ra'jat cemoemnja dengan szoagat rioeh.... dan berkenaan deogan kekeroehan oedara di Eropah

jang akan meroepai perang doenia,
pemerentah Irak telah memanggil
ngadjaran peripe diselaraskan de- sekalian anak2 negerinja jang berngan keperloean masjarakat .itoe ada diloear negeri oentoek toeroet
(Ada Ilandjoetnja.) membela negeri dengan memanggoel
Ap
5
sendjata.
Ta
“eamoesanja selaloe beroebah oebab
djoega. Itcelah sebabnja, maka pe-

Pertanjaan teean Prawoto
Dikirimkan 6 Sept.

Pendek kata,
an2 disini
"39 berdjalan denganperoebah
sangat pesatnja,
Taernjata pada toelsan pemerintiap-tiap waktoe kami menghadapi
tah tanggal19 Juni “39 No.1187 a/
Sesocatoe
osroesan jang baroe.
maka pemetjatan jang
memaksa
atas diri pegawai goebernemen, ia
lah mereka jang tjakap benar, goe
as pekerdjaannja, sesoedah mereka

Bagdad 2 September 1939.
yna

mentjapai oemoer 55 tahoen dan
soedah berhak oentoek mendapat
pensioen.

Oleh

karena

batss

oemoer

lagi poela batas batas oemoer goe
na mendapat hak pensioen goena
pegawai negsri jang tergolong ke
pada pensioengroep II, maka pena
aja memadjoekan pertanjaan, aps
kah kiranja pemerentah sanggoep
wai negeri tsb. goena lepasan jang
memaksa dari pekerdjaan goeberne

men, jaitoe 60 tahoen.

Keterangannja

ini.

kah berhoebomngan dengan sikepnja oentoek menentoekan batas oemoer
Tamansiswa, atau memposenjai oe- jang sp"cial goena golongan pega-

loeroehnja soedah menjerahkan ke
koesasaannia pada Madjelis Loehoer dapat ssilamat. Djoega semoea ke roegan lain, kita beloem tahoe pasti,
“dan seiandjoetnja Madjelis Loehoer losarga Taman Siswa, masjarakat, hingga lebih baik kita menoenggoe.
lantas Serahkan pimpinannja pada pers dan Wakil pemerentah, sama
Ag

Sebenarnja kebangoenan

sekarang, dan sekolah sekolahnja de
wasa-ioi masih djaoeh mentjoekoe

Menoerost

penanja memang

sea-

dilojz, gosaa menetapkan batas oewmoer goena keloea golongan, mana

kala ada pemetjatan jang memaksa,
jaitoe 5 tahoen lebih dari pada ba

tas oemoer jang didapati dslam
peratoeran pensioen, oleh karena
memang dalam Indiscbe burgerlijk
reglement ada
ditetapkan
batas

oemoer jang mengenai kedosa golo
ngan pensioen itoe.

Pertanjaan toean Mochtar.

Tetapi moengkin

Dikirimkan, Sept. 1939
Menoeroet berita dalam s.k. ,,Per

tja Selatan“ tg 24 Augt. j.L, jang
berkepala ,,diadoekan kepada Poke
rol-Djenderal“, katanja

kepoenjaan
di

Air

koeli

roemah2 ig

tosan H. Abdosihamid

Htm,

telah dibakar oleh

koeli N K.P. M. di Pendopo

atas perentah employs Belanda da
ri maskapai tsb. dengan diketahosi

djoega oleh

inspektoer polisi.

Manakala

benar
—

berita

itoe

maka penanja perloe memadjoekan
pertanjaan :
dilakoekan penocen-

toetan penghoekoeman atau bisakah
dilakoekan penoentoetannja ?
b. Sosdahkah dilakoskan tindakar
tindakan administratif atas inspektoer polisi itoe, ataukah akan dilakoekan kemoedian ?
Selandjostnja penanja ingin mendengar kebenarannja, bahwa N.K.
P.M. dalam tahoen 1924 soedah per
nah mendjalankan perboeatan demi

kian itoe djoega ? Soedahkah kira-

nja salah ssaorang pembesar menge
tahoei adanja perbosatan demikiar
itoe, dan manakala tahoe, apakah
tindakan2 jang telah diambil atau

akan diambilnja ?
Pertanjaan

s

toean Wiwoho

Dikirimkan tgl.
Januari 1939.

Menoeroet

ol:h penanja,

berita
maka

Mochtar di Midai,

jang

20

diterims

kepada

Terempa,

Hadj

dila-

rang dihari jang akan datang mer

beri peladjaran agama. Ini dissbab
an oleh karana ia sebagai boekoe
peladjaran memakai seboecah boekoe
jang dikeloearkan oleh perhimpoe:
nan Persatoean Islam di Banioeng.
jsitoe jang bernama ,,Pengadjarar
Salat“. Boskoe tersaboet roepanjs
pada tanggal 23 September 1935 te
lah dibeslag.
Oleh karena, menoeroet pendeng:ran penanja dari soembar jang baik
meno:
boekoe terseboet dibentosk

rost dasar Islam aseli, maka djiks

berita tersehoet diatas benar,
i:
ingin sekali dilam vragendag Peme

Aka Pan

rintsh (hsri

KAN

&

oentoek memadjoeka:

pertanjaan), mendengar apakah. I:
goedi melakoekan penjelidikan terh:
dap kedjadian
itoe, dan member
tahoekan hasil penjelidikan itos ke
pada Dewan Rakjat.
Dan djika oleh penjelidikan ito:
larangan Hadji Moechtar terseboet
jang soedah tiga tahoen bertoeroei

tosroet telah

memberi

dalam agama,

dan

peladjarar

beloem

pernah

menderita sasoeatoe kesoekaran, 0:
tjaboat, Haidji Mocchtar diperkenar

kan lagi mengadjar.
Disawaban Pemerintahk
13 September 1939.
Dalam penjelidikan telah ternjata,

bahwa kepada Hadji

Moechtar

be

loem pernah diadakan larangan oen
tosk memberi peladjaran agama.

Kepala onierdistrikt Midai hasja
. m3os memberikan bantoesnnja sadja oentosk menjeiesaikan perselis
han, jang timboel antara dosa golongan orang beragama. Dan goens
maksoed ini ia telah meminta s:-

bozah bozkos peladjaran dari orang
jang

bersangkoetan.

Koetipin

(Aneta)

Persidangan 14 Sept.-'39

Dalam persidangan Dewan Ra'ja!
pada hari Kemis tgl. 14 Septembe:

1939 jang dibitjarakan aatara lain

jaito2 tentang Radio-Publicatie (or
Tn
pengoemoeman berita raio).
Toean
Enthoven,
direktoer
Justisi, mendjawab pembitjara? d:
lam termija kesatoe tentang ordonnansi terseboet.
Spr. menerangkan dergan tegas

bahwa satoe orang anggauta, toean
PEN

ve.

Doea

dengan

menjetoedjoci

sekali porstei

orang pembitjara

jang

Iain

tentoe tidak menjetoedjoei

rentjanaitos.
S.landjoetnja
tiga orang
dari
pembitjara2 menerangkan hendak
menoenggoe djawaban Pemerintah.

Spr.

mengambil

sebagai

dasar

pendjawabaanja
soestoe kalimat
dari pedato toean Van Nauta Lemke,
jang telah menerangkan, bahwa tisda ada sosatos alasan poen osntoek
melarang
penjiaran berita, diloear
Nirom dan Areta,
Tentang
caensuur
(pengawasan
atas berita) spr. membantah, bahwa
dihal ini dapat disebozt sosatoe ,,e21nsuur jang dilakcekan dengan diam
diam“. Disini hanja ada socatoe p:
njelidiken, jang dianggap
parloe

berhoeboeng

dengan

adanja

tjara

pemberian idjin.
Djika orang orang mengira, bahwa Pemeriatah mempoenjai maksoed oentoek meriatangi penjiaran
berita jang tertentoe, ini adalah

soeatoe salah paham djoega.

toenggoe toenggoe Spr. menganggap
masoek diakal bahwa dalam hal se
perti ini mereka jang mempoenjai

soerat idjin ditoendjoekkan kepada
berita2

jang

membahajakan

itoe.

Dalam hal terketjoesli sekali — sebagai sekarang terdjadi
dengan
Aneta
— kepada

jang

aganlah disiarkan '“

DARI

mempoenjai

soerat idjin akan dikatakan:
ka toean menerima

demikian

atau poen tjoama sebagian,

a. Soedahkah

terdjadi, bahwa

berita jang tentoe
mengandoeng
maksoed membahajakan, dapat di

kabar

,,Dji-

Maksoed poratel jang sebstoel?nja, jaitoe so2paja soerat kabar, jg

celah

mempergoenakan

dinas

tni,jang disepoeh
“perak

cg,

dapat

Jjang keadaan
dirobah.

itoe baik, tidak akan
N

mempergoena

kan dinas terseboet, Oleh karena
itoe, keadaan pada mssa ini, sepan

: DAN BOEAT 10 2EGEL DAPAT SAToe
7 se JANG LENGKAP (74 LOESIN)
Gj

Apakah jang mendjadi keberatan?
Tak ada seorangpoen jang menjangksl, bahwa ada berita jg ten
toe, jarg boekan berita, tetapi xoe

atoe

kabar

bohong.

CRAM

GARPOE DAGING

itoe, dja

akan teroes

1700

AA

-

Keadaan

itos kita kenali soedah bertahoentahoen. Spr. ingat kepada E-hiopia,
Palestina, Tiongkok,

semberitaan

bohong

Roeslan. Djika

itoe

dengan

sengadja dilakoekan, ini sangat
membahajakan.
,

»Serahkan sadja itoe kepada pers”

MARGARINE TERBIKIN
DARI TOEMBOE -TOEMBOE

kata toean Kersten. tetapi dapatkah
isi dilakoekan, pada masa ini? Dapatkah diserahkan kepada pers, ke
pada seloeroeh pers?

HAN

P

ASELU

ID

Spr. memperingati, betapa tjepat
aja pers heroes bekerdja oentoek
memsnoechi kepada kebostoshan oemoem pada perkabaran, dan haro:s
mengadakan p:ralawanan terhadap
versaingan. Pekerdjaan jang tjepat
ni dengan tidak dapat dihindarkar
lagi menimboelkan soeatoe pekerdjaig jang sepintas laloe sadja. Ini

SJ

| 1Stel ganpoe
daging
s
6
/

TN,

&-

£

Zegel-zegel bisa ditoekarkan

di semoea

kantoor

haroes berdasar kepada keb” tian dan Stuilefonds. Moedah2an
osran dan haroes dapat dipertjaja daftar oesaha jang berfiedah ini
ozatoe keadaan jang ada.
Berhoeboeng dengan pertanjaan dapat didjalankan serapi rapinja.
Dalam makanan telah ditjampoeri tosan W.rjopranoto, atsu di Negeri
b's3, dan osntoek dengan s:gera dan Belanda ada ",,Radio-Rubl catie-OrPERPI
ijata mengetahoei bisa, iftbe adalah
ionnantie“ djoega, spr. menerargMemperingati Isra'
iveatoe pekerdjaan jang maha soel t kan,
dan Mi'radj.
bahwa peratoeran sah semalan tilak dapat didjalankan. Pers, “jam itoe tidak ada disana. Tetapi
Pers. Perkoempoelan Islam jang
Pemerintah, para pendengar, tidak
PO
ii Negeri Belanda soel ini lain se- terdiri dari Moshammadijab,
iapat berbbeat demikian.
sali keadasnnjs: diseloeroeh negeri NO, ISC dan PSII Tegal pada maDari itoa tjara penjelesaian satos iisana terdapat soeatoe pers homo lam Kemis jl. telah mergadakan ra
zatoenja, jang dspat dilakoekan, te: zeen (di Negeri Belanda hanja ter pat oemoem di Alhambra dengan
letak dalam porstel jang sekarang
lapat pers Belanda sadja, tidak ada dapat perhatian Ik, 900 orang, 24
limadjoekan, Persbbreidel-ordonas- misalnja sebagai diregeri ini pers wsk'l organisaties, wakil pemerintie dan menggosnakaanja, adalal
Tionghoa-Melsjoe, Djeparg dsb.) tah dan pers.
sada tempatnja: menembak dengar dan teratoer baik.
Isra: dan Mi'rsdj jang diadakan
s2poatjoek m-riam.
Pangeloearan perasaan oleh tin- tiap tahoen oleh orang Islam maJang diroendingkan sekarang ja- iakan jang diporstelkan ini, tidak Bing2 ada kalsh pentingnja tertim
toe tentang apa jang t. Moelia ba dirintangi. Tindakan ini hanja se- bang pertemoean itoe malam, sebab
roesan katakan: mengadakan soea
mata-mata soedtoe pendjagaan ke- rapat itos mengandoeng arti djoega
toe pemberitaan jang teratoer.
rertiban oemoem dan keberatan jg bahwa Oecmat Islam Tegal soedah
Banjak orang menaroh minat ter- iimadjoekan terhadap ini satoepoen moelai insjsf dan sedardan dengan
'zadap kedoedoekan Aneta dar N:
menjampirgkan oeroesan ketjil2 da
tiada jarg beralasan.
com dalam semoeca hal ini. Sprekes
mempersatoekan
diri goena
Pemeriatah tidak menemoei soea pat
nehosadjoekkar, bahwa kedoadoe- toe ketidak adilan dalam pembaja- membentcek
Islam-front
dibawah
tan kedoea badan terseboet akar ran, jang haroes dilaksekan oleh bendera Perpi jang baroe sadja di
sama dengan kedoedoekan merek: iang mempoenjai soerat idjin ke- hidoepkan lagi dengan tenaga ba

boekan

soeatae

toedoehan,

tetap:

jang mempoenjai soorat idjin. Tidak
banar, bahwa akan di ichtiarkan
nemperbaiki keroegian, jang
rita dalam beberapa tahoen

didejang

laloe oleh Aneta.
Djika akan dimadjoskan perta1ja'an, apakah kepada persburau
lain akan diberikan idjin jang sam:
sebagai kepada Aneta, maka Pemerintah akan mendjawab pertanjaan
itoe, bahwa ia akan haroes memi-

kirkan hal ini soonggoeh dg iseislam
ialampja, jaitoe apakan pendirian
sebosah badan lagi disamping orga
aisasi jang berpossat itoe, oentoek

pemberitaan

ada baik. Tentang hai

ini Pemerentah

laskan

itoe

pada

Negeri.

keadaan

Ini

jang ada.

selares

dengan

Aneta

poen sz-

zarang membajar oentoek soerat
idiinnja 500 roepiah ssboelan. Djika

tidak dipsetoeskan oentoek menetap
kan sceatoe pembajaran, maka Aneta poen haroes dibebaskan dari pem
bajaran terseboet.
Spr. menoetosp pembitjaraaunja
dengan

.mengandjoerkan

soepaja

D wan Rakjat
menerima
porstei
Pemerintah itoe. Ini adalah kepen
tingan pers, para pmbatja, organi
sasi
radio
dan para pendengar.
(Aneta).

sering kali mendje-

pikirannja.

Ia sama

sekah

OA

Tp AO MDA

L
ra
peN

idak berniat membesarkan mono.
poli, tetapi menganggap,
bahws
soeatoe pemberitaan berpossat penLing sekali oentoek Hindia-Belanda
Ssiandjoetnja spr. membantah apa

pa

EA

1

PAS

r
4

roe.

Selain batjaan Al @oer'an dan di
tafairkan oleh t. Doerjatman (Moe
hammadij:h) Isra
foleh
t. M.H
Achmad Zsibidi) M''radj
oleh K
Moehidin (NO)
tidak ketirggalar
agenda Remandangan Islam Indone
sia jang dioeraikanoleh 4 oetoesar
organisaties. T H. Alrasjid
(MD)
soal pendidikan Islam, wakil
PO

(t. Abdoelgohar) mengoeraikan mak

soed tiap-tiap tahoen

dibatja

dan Mi'radj itoe, wakil NO

it

Isra

NG

PALEMBANG
Tournee dari Madjelis daerah GeIindo And,las selutan
»Antara“s

d minta

mengabarkan:

gikan percesahaan soerat kabar.
Memang bstoel, bahwa kedoejoe-

Djawa Tengah

Dari tg 16 — 25 September 1939
M.D. Gerindo A naelas selatan akar

kan Aneta akan koesto leh atoerar
ini—ini diakoei oleh spr.—tetapi so
al ini lain sekali dari apa jg dikira

TEGAL.

mengoetoes orang-orangoja oentoek
mengoendjengi tjabang-tjabangnja

Teatang psnjiaran berita dengan
djalan radio. spr. menerangkan,

bahwa semosa organisasi jang ads
dan teratoer serta rapi b:kerdjanja.
djsega sebagai Nirom akan diber.
idjin penjiaran.
,
Tentang pengawasan hal ini, ocerossam tecaniknja haroes dilakoekan

8oc, Kunstver. Srimatojo
Installatie
pat success

jang

da-

Pada malam Selasa jl. Srimatojo
jang kini beroemoer

9 boelan, telah

mengadakan malam gembira berhoeboeng kepindahan soos baroe

dibagian barat dari daerahnja. Tjabanz-tjabang
jang
akan dikoendjoengi ialah:
Pagar

Alam,

Feleman,

Padang

sebab selain daharan jang lezat2
djoega disosgoeh
pertosndjoekan
petilan wajang orang dari hatsil
cesaha Srim. dalam tempo jang se
kepentingan keboedajaan.
Terhadap toesdoehan2, bahwa Ane singkat tadi. Teroetama apa jang
oleh
Srim. Siswo
ta bekerdjanja terlambat, #pr mene: ditontonkan

Samidin, A S. Soemadi,
dan Masoed Bakaroedin.

rangkan,

ketika

lah menceroet keadaan tempat2nja
masing2, empat soal oentoek tiaptiap tempat diambil dari jang ter
tjantoem dibawah ini:

,

seiang

be

semoer

perang
10

Boegis

tahoen

oleh

pegang

anak2

record

Itali
Shiratoria meninggalkan Rome
poelang ke Djeping.
Rome,

Djoemat

jHivasj.

Shiratori hari ini menosdjoe Na
pels dengan diantar ol:h Oshima.

Perdjalanan

belisu

akan melaloei

New York
dan San Francisco
roes poelang ke Diepang.

te-

AI

Australia
Bentoekan kabinet perang
Canbera,
Djoemat
(Reuter),
Merzies mengoemoemkan, bahwa ka
binet perang terdiri dari belisu sen
diri, W.N.
Huzher,
R. G. C:s y,
Ajendrai
brigade
G.A, Street, sir
Henry Gullett, senator Mclery, Ka

b net itoe memoetoeskan centoek ds
ogan segera menjiapkan contingent
vrijwilliger jang banjaknja 20,000

orang,

Maksocdnja boeat dienst di

Australia dan dilaoetan dengan re
vaikkan keperioean defensi dari 33
sampai 45 mm sterling.

India
Oendangan

kepada

Pemerintah

Inggeris

Wardha,
15 Sept. (Reuterj:
Werk. Comite dari Congres-Part ij te
lah mengoendang Pemerintah Ingg:ris, Scepaja memadjoekan perka
taan2 jang tidak mempoenjai arti
doea jang mendjadi sebab menim-

boelkan maksoedaja osntoek berpe
rang jang tercetama sekali berkena

an dengan democtratis dikalangan
Imperialisme.
Selandjoetanja diminta poela kete
tangan, sampai dimanakah maksoed
terseboet didjalankan di India dan
dengan tjara bagaimana poela orang
telah melakoekan pekergjaan ini.
Comite itoe menerangkan, bahwa
ketetapan jang penghabisan terha
dap sikap Congres tentang pepera

penerangaa tentang hal-hai jg mt

lam jang tidak moedah diloepakan,

beloem

Sabtoe)

gau, Briagin Teloek, Benkoelen dan
Rantau Pandjang. Ditempat-tempat

dan Waterstaat. Menoerocet pendapa
tan Pemerintah hal ini tidak ada
dibawah koeasa direktoer Onderwijs
Sebab ini tidak chossoes mengenai

bahws

hari

ngan itoe haroes dioendoerkan sadja

tjabang itoe akan diadakan rapat?
cemoem
dan tertostoep,
Pembi-

rapa lama Aneta sendiri telah me
ngadakan pembelaan jang hebat. Pe
merintah sendiri mempoenjai kesan,

tertahan

Boernai, Babatan, Tjoeroep, Tebing
Tinggi, Moeara Beliti, Loeboek Ling-

Tamoe tamoe jang tidak sedikit
djoemlahnja antara mana ortoesan
organisaties dapat merasakan ma-

oleh PTT. Tetapi pemoetoesan jang
terachir ada pada direktoer Verkeer

(Jang

A-

bcebakar) mengandjoerkan soepaja
agama Islam dipeloek soenggoeh?
sedang ISC t. Soedargono ketjerdasan otak dan Islam.
:
Djam 12 rapat ditoetoep dengan
selamat.

Tanah Seberang

Iga

jang dikemoekakan oleh toean Ker-

itens, bahwa oeroesan ekonomi d:
am hal ini diloepaksn, dan meroe-

Borsumy.

tjaraan2

sih akan

bisa mendapaa

terdjadi.

akan dilakoekan oleh t.t.
A. Hamid

Soal jang akan dikemoekakan

NN Kn
@-.

agar soepaja orang

kongres

ia

Gerindo

Toean

K.D.M,

Tjangki-

jalam malam gembira itoe.
2. Azas dan toedjoean Partai " Toelisan
oelisan t tocan, djika a kita
ki angga
Perlos djoega ditjatat bahwa or- Gerindo,
berfaedah goena oemoem, Batan
bahwa Aneta, djoesga dalam waktor ganisatie tersebost terbatas sampa
5 Hak bersidang dan berkoem nja kita sedia oentoek menempatsekarang
ini, bekerdja dengan sa- kunst meloeloe, tetapi djoega mem- poel.
kannja diroeangan kita: djika tak
4 Barisan Pemoeda Gsrindo.
ngat baiknja. Lagi poela, oentoek perhatikan lain2 keperlosan jang
kita moeatkan, tocan tentoe mak.
5. Gaboengan Politik Indonesia TN
memenoehi kepada ketjepatan, dja- bersangkoetan dengan social, seper
dan harap djangan . berketjik
6. Krisis ekonomi dan koperasi,
nganlah diloepakan, bahwa berita ti akan lahirnja Cooperatie, Kema—

