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B: Oet. 'Reuter mewartakan,

ap

2 taka

sebentar

oeroesan loear negeri dr Franz Obval
k6vsky, menteri keoeangen Josef Kal

belaanvja kepada Cbamberlain)

djoestisi dan uoif.catie

dr Pe

: Jang mendjadi president dalam kos
misi pembelaan nasional dari organi

sasi

goena

peladjaran celah raga ia

lan

dr. Stanislas Bukoveky,

sedang

Hugo Vayreoka dan dr, Iyan Parkany
dibenoem

portefenil le,
Seken

mendjadi

menteri

zonder

— Dalam pada-itoe Kajdos mendjabat

babwa Daladier: malem

Ko” te posteij.n dan telegrafie boecat semen
kamer permintaannja
tara waktoe, dan Zenk!
goena kese
Jakan kekosasaan oeroesan keoeangan diterima dengan 331 lawan 78 'soea - djahteraan
oemoem bersama peladja
ra, Kekoeasaan itoe akan sampai pada ig. 31 December jad. Oleh karena ran oelah raga, dan Bukovsky goena

lah mendapat kepertjajaan kedoea kalinja,

ana Ne-lini

ketika

maka pemerentah dapai Ksp aa NNAg

segala

bela jaan. boemi negeri

hasil soember keka

pengdjanai

dan keboedajaan,

ag

| Daladier

mendapat

dan

perhoeboe
, Indonesia lemah, ka- Mengekalkan
mean
Djerman-Turki
asih berkedoedoekan baji
di-emban,

“Sedia memperbalki:

ias disini tidak adat :

dari

pendoedoek

disini

ta hoeroef dan lemah dalam
Ne
dalam"

. djoega
. timoer.

| Keterangannja diatas itoe diikoeti
Sia keterangannja: ,Saja berdjoe|
ang dari malam kemslam dan dari
hari kehari. goena . perdamaian.|

-plicht boeat: anak negeri?
kah nona Perelaer, bahwa
kan

itoe mereka

bkbadmat

Negeri-

| perbaikan ekonomi Perantjis"

Hitler da

sokopgan

ein oentoek mentjapai msk

soednja, boekan barang moestabil bah
wa Hitler itoe djoega akan meminta
| bantoean Museert oentoek mewoedjoed
kan keinginannj3. Bstoel, bebwa panai

Dalam

pada itoe-kaoem

Sepandjang

| Daladier bersandar,

Ss

Dalam pada itoe

dalam

rentjina

Senat,

itoe

be

gitoe banjak peroebahannja hiogga ke
1 | koeasaan loeas jang diterima pemerin
@ |tah jang mengenai keoeangan tjoema

ampas

tgl, 15 November.

Kemoedian

dari itoe rentjana hoe

Ikoem itoe telah

diterima

ae kini telah maja

oleh

Senat

hoekoem,

-4 Ahli skaisti Djerman ke Turki
Dari: “Berlin “Reuter 5

October

Funk

menteri

mewartakan, bahwa

| ekonomi Djerman diantarkan oleb
'doea orang ahli soal2 ketimoeran

n| kini menoedjoe ke Ankara (iboe kota
(Turki) atas oendangan pemerentab
— Turki. Adapoen maksoed koendjoe

Pan itoe ialah! oeutotk memperbaiki

jang ketjil, kefjilnja hingga djelas,
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kau
Hongaria
mendoedoeki,

. Sepandjang kalangan kalangan poli
tik di Bbedapest orangmendoega, bah
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permoelaan

di Tejecbo
Hongaria

Slowakia

sesueai

nota Hongaria
Kemis ini.

: Mosi

pendoedaskan

daerah

oleh

pasoekan

dengan

isi dalam

akan dimoelai

hari

Simon dalam Lagerkuis

dapat samboetan jang rioeh. Dalam
mosi itoe ia meminta soepaja politik
pemerintah Inggeris disetoedjoei.Sebab

dengan politiknja ifoe maka bentjana
Kalangan kalangan jang lajak di: perang tidak. meradjalela. Lain dari
|pertjaja menerangkan, bahwa Fraag pada itoe dimintakan djoega soepaja
.telah meminta kepada negeri nege per'jobaan pemerentah goena memper
ri jang menanggoeng Praag, seba tahankan perdamaian selalse disokong.
|ja mengambil sikap terhadap War oleh pendoedoek seloeroehnja,
-echau agar agitasinja Mngebentikani- “(Dalam pendjelasannja Simon mene
Manila wat

Ata

oeroe

pem

5 rangkan,

bahwa peladjaran dari krisis

jang moengkin djadijang terbesar ini,
Londen.
:
:iadlah- bahwa seloeroeh doenia mendja
Konon
kabarnja kini' masib ai di segan kepada perang( ( Lagerhuis
adakan moesjawarah Paris—Londen, sirak) dan kesohoran premier Djerman itoe boekanlah 'akibatnja keme
Dan oleh karena ini maka orang nangan Hitler, atau hampir tertjapai
mendoega, maka Lord Halifsx dan bja maksoednja dan terima kasibnja
'Corbin pegi itoe dalam pembitjara berhoeboeng dengan kerdja Ohamberan telah menimbang soal perentab lain goena perdamaian,
perentab soepaja maejaalah itoe diki
rimkan kepada komisi internasional
di Berlin.
ga

oetjapan

-

'

beloem ,pernahlah doenia menga
lami sa'at jang gembira seperti

sekarang ini. Lebih lebih jang
mengenai so'al pergantian dihari
datang, Berikanlah kepada Djer
man djadjahanpja kembali.
Boleh diambilsan sedikit dari

djadjaban kita: hak

adalah hak

dan kekoeasaan adalah kekoeasaan. Akan tetapi toean hoofdredacteur, saja meroprotest. Saja
memprotest keras kalau Soema-

tera dilepaskan.

Tidak

karena

Soematera itoe letaknja depan
Singapoera, boekan: kita akan

selaloe damai dalam tempo jang
lama. Djadi ketakoetan akan ber
tjektjok dengan Inggeris tidak
akan moengkin timboel. Sebab
sebabnja ialah tidak lain karena
Soematera itoe adalah tanah ke
lahiran saja » dengan baik dalam

poesi—album saja tertoelis : , Te
lok Betong ialah tempat saja me
lihat tjabja moeka boemi'",
Dan
inikah akan dirampas

dari tangan Belanda?
tosan
hoofdredacteur,
moengkin djadi.
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tidak

Terima kasih atas penempatan
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Mej. L. Perelaer.
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di Java Bode dari seorang nonah.
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Perdamaian
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mana, hingga pengharapan oen
toek perdamaian jang
kekal
(kalau
kita maoe meloepakan

premier bersama menteri pertahanan
negeri djenderal Jan Sirovy, menteri

ter Zankl,

: bara pimpinan djenderal Reichensu memoelai djam 8pagi oentoek menjt
daerah Sudeet jang ketiga jang penghabisan.
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berikoet:

teri kesedjahteraan sranjarakat
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Kesoelitan
dalam penetapan
batas di Sudeet.

Reuter dari Berlin 56 Oct. meWwartakan, bahwa dalam pembitjaraan menetapkan batas batas
didaerah Suieet terdapat kesoelitan2 dalam koemisi internasio-

nal, Dan pada tanggal 10 boelan
ini so'al penetapan daerah baroe
itoe haroes selesai dan daerahrja

diberikan kepada Djerman.
Tetapi sampai kini beloemter
| dapat persetoedjoean. Konon ka
barnja fihak Djerman begitoe
memadjoekan

oesoel2nja

hingga dengan itoe pembitjaraan
pembitjaraan mendjadi eoelit,
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ngoendjoengi sapi itoe,
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' Djikalau hanja anak sapi biasa orang
soenggoeh
|
didoenia ini atjapkali terdjadi kegan
Jati djilan jang memboektikan kekoeasaan

2.

Dalam rapat Pe

diadakan di Soerabaja padi

tatakan

heran, tetapi

Anak sapi itoe
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|kepala, doea

mempoenjai

satoe

mosloet dan empat mata.
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sapi jang loear
Oct. 1938, maka
! (biasa itoe diwartakan
ater bagiI Wanea Aa |Elingga
candidtela
diken
didja
masih hidoep,
liken candidaten
jat jad. ini, terdiri dari tt.
ogah “Dari pada" jal
Kan, Batavia O. anggota
ek ceman
SinlahanmatiBoek
Ken been era Epen TA baiklah

dalam

programmanja

6,30—8,30,
Itoe

Batavia O, alg. proc. dari firma Lauw

Swan
“Tjio, Batavia, 6 Mr. Ir, Ong
Yoe, Palembang, ingenieur di 'eLands
Waterstaat, (Ane " aka

aa

aura

Tj kau

Salah siapa?

ngan goenakan

badjoe

kaos

sebagai

Tembak

huis telah dicemoemkan Perdjan

Kemoedian Transocean jang di
pertjaja gsena menjiarkan banta
belaka, jang disiarkan

dengan sesoekanja oentoek mem
bangkitkan perasaan dendam ke

Demikian poen itos orang Tionghoa
tersangkoet djoega beberapa perkara.

menjoesabkan . . ,.

djangan sampai mendjalankan
Tj. keu jang menjoesabkan . . . . . | Oentoek
hoekoeman, fikirnja lebih baik mati,

adalah seorang gadis remadja beroesia

14 tahoen tinggal di Pisangan Lawa

Mr Cornelis. Roepanja dalam pikiran
nja pada achir echir ini mendjadi ka
loet, sebab ia akan dinikahkan kepada

seorang klerk dari KPM bernama M
jang boleh diseboet soedah mendjad:
skakeknja", fa soedah beroesia tinggi,

— Tentang perdjodohan demikian, ke

rapkali terdjadi, tetapi atjapkali poela

membawa akibat koerang baik, bidoep
tidak berbahagia sebab dasar ketjin

terpaksa dan tidak ada

taan karena

Demikianlah gadis itoe telah mela-

rikan diri jang kini masih menjoesab
kan pada orang toea poen politie jang
Tg
. diminta pertolongan.
“ Menoeroet keterangan jang disam
paikan pada kita Tj, telah melarikan
diri dengan D, seorang pemoedajang
berdekatan tinggalnja meskipoen
pe
moeda ,pandji-klantoeng“ (werkloos)

tidak menjebsbkan

akan

ketjintaan

terpengaroeh olehnja. Tj. dan D. we
mang telah bertahoenan lamanja saling
menaroeh fjinta, dalam bal ini diketa

itoe, tetapi
hoei oleh orang toea gadis

orang toea itoe lebih mentjinta
kepada oeang roepanja. .

ST. keu jg menjoesahkan,
. . dima
aolah oetjapan

nakah

kau””

demiki

ajah boendanja dan sekarang masib
dalam pentjarian.
Membawa

kaboer taxi ke Bete wi

kota ini telah melakoekan pendjagaan
tempat,

barhoeboeng

de

djam 8 malam dimoeka

kan oleh Indonesia Mceda tjabang Dis
kerta nanti hari Sabtoe majam djam

toko lonne. 4 Toneel I, 5 Toneel II. 6 Golek

mas itoe berhenti satoe auto, romar
moeka penoempangnja, seperti bang Pauze,
ea Turkye jang datang pada toko itoej
7, Tooneel III
menjatakan hendak membeli
wang
8. Toja.
mas. Oleh toean toko jang tidak tjoe
9. Tooneel IV
riga bahwa jang dihadapi seorang toe |
10, Penoetoep,
kang soenglap wang, mska dikeloear
kanlah 20 wang mas, sementara itoe
siperampas memilih kemoedian menja — N.B, Kalau perlos programma da.
tekan tidek ada jang disetoedjoei,
pat dirobab,
Dengan - tjepat si penoemwpang itoe
Harga kartjis
melompat kedalam kendaraannja ge
ditantjap dan menghilang.
Loge
f 1,20
le KI.
f 0.78
| "Toean toko setelah periksa wang
f 0.45
Imas itos ternjata koerang satoe wang | 2e Kl,
mas peraknja, hal ini segera dirapHarga plaatsbespreken f 0,25 dan
portkan pada jang berwadjib.
£ Ibisa minta pada: 7 Oct, '38,
:
Oleh politis Mr, Cornelis taxi itoe |. Hari Djoem'at pegi djam 8 —Il di
dapat ditahap, soepir Achmad diperik Tyggursus Kramat 174
|
sa, ia toetoerkan bahwa

tzxi itoe dise

wa dari Soerabaja oentoek ke Botawi

tentang kedjahatan itosia tidak tahoe,
poen si penoemparg telah poengkir.
Pemeriksaan lebih landjoet ternjata,

bahwa politie disini diminta. atas ban

@e:innja
bertalian

oleh
politis
Soerebaja
aja,
dengan satoe pengadoean

dari eigenasr tsxi itoe, bahwa Ford
touringnja jang digoevekan taxi merk
L. 6544 dibawa kabcer.
Tn
Penoempang itoe oleh politie disini

akan segera dikirimkan ke Betawi:
setelah selesai membikin perhitoengan

oentoek perkara perampesan,

diri

Moehammadijah

Betawi.
Ini malam. (6/7 Oct. 1938) dige
doeng H. I, 8. Mosbammadijah, Kra
mat 49, moelai djam 8 akan dilangsoepgkan tabligh oemoem uleh Moe-

asar, pendoedoek disitoe jang sedang
berada

dalam langgar jang berdekatan

dengan itos gedong telah mendjadi
kaget dan mendengar letoesan bedil,
Di itoe gedong meskipoen jang
mempoenjai

Europa

toean

dan

menempati

Weers, tapi ini

seorang

toean

soedah lama memeloek agama Islam
sedjak beliau kawin dengan seorang

psrempoean

bangsa kita

disitoe, dan

kepada isterinja ini telah mempoenjai
beberapa anak, jang kesemoeanja man

djadi orang Indonesiers,
nja

Demikian

pergaoelan

toean ini ha

dengan orang orang

kampoeng,

apa posla memang istarinja memang
asli dariitoe kampoeng. dan beberapa

anaknja
ngan

Kini diganti nawa

dengan

,Restau-

rant Djokjakarta“ dan bertempat di
Kramat nomor 60a,
Setelah itos para hadiirin dapat me
mesan soegosehan jang disediakan.
oentoek merasakan masakan disitoe,
Makloem lidah bermatjam matjam.

orang

kampoeng

itoe

djoega

djadi dengan soeara jang mengedjoet

bal ini

baiknja
seorang

Apa
goeng?
Kita

ma

Islam

Tionghoa

dakan propaganda openbare vergade
ring, bertempat di Kwong Djin School

Batavia Stad

vergadering mana akan dilangsoeng
Ikan pada hari Djoem'at malam Sabtoe

Djembatan Batoe no 74

tg 7 malam 8 October j.a.d. dimoelai
poekoel 8,
Pembitjaraan selain dari pada baha
sa Indonesia djoega akan dilakoekan
dengan bahasa Tionghoa.
5 9 ——

Djcesia

mendjoestai.

Tiga gadis jang mendapat waris da
ri orang toeanja, telah merobah tjara
hidoepaja. Mereka dari bermoela ber
kebidoepan soesah kini akan menam.
pakkan diri sebagai orang kaja, Be-

gitoelah

oeang

jang

sebanjak

itoe

dikoempoelkan

dan

hanja

seorang

bagai sekretaris

dan

baboe.

Dengan

diantara tiga orang jang bermain se
bagai millionair. Lainpja dianggap se

un
demikian hendak mimikat orang
aja,
5
ga

Tetapi apa latjoer dari jg laki djoe
ada permainan sercepa. la tidak

mempoenjai apaapa.

Film seperti ini kiranja mendjadi
teladan hidoep soeami isteri djangan
djoesta mendjoestai, oentoek keselama
tan dikemoedian harinja. Cinema Pa

lace mempersembahkan pertoendjoemalam.
jang lelaki telah beristri de kan ini moelai nanti
0 —

bammadijah tjabang Betawi, dimana kan itoe masing masing hendak me
kenjataan dalam roemah
toean Tardjan. Hadidjaja akan mengoe ngetahosi,
membikin poesing politie sectie Pasar raikan
tentang Pendidikan setjara itoe nampak satoe drama, toesa roe
Baros,
Oemoem, dan toean Nazaroeddin La mah itoe telah berloemoeran darah
Soekoer djoega satoe agent nama tief tentang“ Pendidikan dalam lslam", dan tidak berdjiwa, di bagian dahinja
Mhd, Koerdi dapat tahoe sebeloem
mendapat loeka tembakan. Agaknja
'itoe doea orang tahanan djedi mait.
penembakan itoe, bedil jg di pegang,
meskipoen demikian kedoea orang »Djokjakarta inkarnzsi Poerworedjo", pelatoeknja di indjak dengan djempol
tahanan itoe kini mendjadi rawatan di
Apa kata Njonja Datoek kaki. dan moeloet senapanitoe di toe
Militair Mospitaal. (Rep.)
djoekan cidahinja.
Temenggoeng”?
Ketjoeali perhoeboengan toean ini
Seorang loeka pajeh, seorang mati
Semalam
dengan
opisil
telah dengan orang kampoeng di sebabkan
diboeka
Restaurant Djokjakarta".
Soepir taxi poenja Pemboekaan ini dikoendjoengi oleh agama dan perhoeboengan familie
istrinja, oentoek mendjelaskan sekedar
sebab.”
wakil pers dan beberapa orang jang nja, toean ini masa moedanja mendja
Di djalan Yjaga Monjet kemaren terkemoeka.
di militair berpangkat adjudant, de
telah terdjadi kerji'aka'ar hebat, Tsxi
Kita dapati antaranja Toean dan
no. B 3901 jang di stuur oleh soepir Njonja Datoek Temenggoeng, Tocan ngan istrinja jang doeloe ia mendapat
Meehmoed, kendaraan toa dilarikan dan Njonja Abikoesno Tjokrosoejoso, beberapa anak jang masik berhak
orang Belanda, tapi iatrinja itoe me
meliwati mseximum, Apa tjilaka seo Toean MH Thamrin dilnja,"
ninggal doenia, laloe kawin dengan
rang
pencenggang speda nawa Ab
Gedong barigat terbias kanan dav istri jang sekarang. Dengan perkawi
doel Manan dan seorang poela nama kiri dengan gambar, medja dan korsi
Karta jang sedang djalan ditoebroek tersoesoen baik, karangan boenga ba nan jang kemoedian ini, di itoe tem
pat ia telah membeli sebidang tanah
dan digilas,
:
ojak, Kita dipersilahkan keroeang be jang loeas dengan penoeh toemboeh
— Setelah menji'akakan dosa korban lakang, menjaksikan kawar tempat
itoe, roepanja hendak fari terces, tapi memasak dan mengatoer makanan dan toemboeban, basil dari toemboeh toem
lampoe Gas jang di tepi djalan kena minoeman, Diperlihatkan poela ijara boehan itoe menambah hasil pensioen
ketoebroek hingga roeboeb, dan tsxi menjimpan makanan bsgi terbebas nja jang di terima saban boelan. Pen
dek hidoeprja itoe toean seolah-olah
itoe roesak ta' dapat lari lagi.
dari penjakit,
Landheer ketjil.
Kedoea korban itos sigra diasosng
Djam 7.45ToeanSoedirohoesodho,hofd
ke CBZ oentoek ditoeloeng, tapi pe Mantri Hoofibelasting a.n Direksi me
Tapi lantaran cesianja jang soedah
acenggang speda itoe ditengah djalar ogatoerken terima kasih pada hadlirin tinggi, dan beberapa poetranja telah
telah sampai adjalnja. (Rep)
se
jang nampak dari segala bangaa, (In beristri, i-trinja toean ini soedah
donesis, Tionghos, Belanda Inggeris) kian lama tidak tinggal bersama de
sebagai wakil sk.nja, Diperkenaikan ngan jni tosan, ia hidoep dengan anak
PROGRAMMA PERTOENDJOE
toean H. Oesman, jang batoelnja ta" aja di lain roemah tapi di itoe kam
| KAN I.M. DJAKARTA
asing lagi bagi pendoedoek Djakarta poeng djoega, sedang dalam itoe ge
Borhoeboeng dengan teroes mene dengan Restaurant
dong ini toean tjoema tinggal bersa
Poerworedjo"

ngan satoe perampasan pada salah sa 8 tg 8 Ozt dlisja, maka disini dapat
toe toko mas di Gang Trate. Pendjahat lah kita oemoemkan.
pja lolos dengan menggosuakan tsxi
Programma
asal Soerabaja merk L. 6544,
1 Pemboekaan, 2Tableau. 3 Dimes Oo.
Kira

TN

demikian perboeatannja jang hampir

“o@ntoek merampok.
roes dimadjoekan permintaan
dan
Kemarin malam politie di sekitar pertanjaan, apa apa jg dipertoendjoek

dibeberapa

ngan
melalaikan keweadjiban
dan
djangan mengabaikan saran ini! Ha

oemoem

ma'loem

Diseboeah gedong javg bertempat
dalam seboeah kampoeng di Kebon
Baros kampoeng Melajoe Meester Cornelis, kemaren doeloe sore diwaktoe

han Djerman, mengatakan.bahwa
berita
tsb itoe adalah isapan

Tabligh

dari

Seorang gepensioneerd
Adjudant.

djian — Muenchen.

tali, laloe djirat lehernja,
V O. Felix ini jaitoe tersangkoet da roes beramai ramai datang!
Poela djangan takoet kalau kehaoe
lam beberapa penipoean di beberapa
toko jang boleh dipastikan ja tidak san dan kelaparan. Buffet sedia!
akan loepoet dari djiretan wet, Jan
tidak akan icepoet posia boeat sekian
tahoen ia moesti diasingkan dalam
doos hitam,

ing

"Senen

HA

Sek Hie, Batavia C. anggota lama De
Politie sectie Pasar Baroe kemaren
pada Djerman,
P3 Tizuw
wan Ra'jat, 3. Dr,
doeloe
hampir
dibikin
poesing
dengan
dari
anggota
woeni,
Tjong, Kedoeng
pe-boeatannja doea orang tahanan,
College van Gedeputeerden Prov, Dj: jaitoe
VC, Felix dan Lauw Kang
Ra'
wa Tengah dan anggota Dewan
Liem,
Dalam
cel VI kedoea orangta bsekankah semoea itoe goena pemoeda
direc
g,
Semaran
Peng
jat, 4 Tan Tek
banan
ini
tjoba
tiwaskan djiwanja de kita jang tidak sedikit artinja? Dja
teur dari H. My Kian Gwan dan ke

Dagang Tiong
toea dari Perserikatan
hoa di Semarang, 5 Tjio Thiang Soey,

salab, mestinja:

Kiranja sidang pembatja
dan mema'afkannja.

nai djadjahan. Berita terseboet
| mengatakan (lihat hari Selasa
kemarin doeloe! Red.) bahwa
. dalam perdebatan dalam Lager-

djompol

TAM

6,30—8,30.

jg menge

Persatoean

Ng. Soebroto "hari Kemis dari mendapat xesempatanr oentoek menga

Mr. R.

sek.

dan

aa

li jogan bagi jang poenja dengan menga|

YD:
AA atap

perkoempoelan Chi

Antara lain lain ada ditoelie, bahwa
djam aan
(spreekuur) Wethouder Iboetan

di Batawi, jang mengatakan,
bahwa Djerman minta Soematera

Directeur

staf Redactie ,8in Po“ Comite Penjam

“an

hn

djahan jang dimoeat dalam

.

Atas perbantoeannja

satoe

poetranja

jang

Postwisselkoers
Moelai pada tgl 6Okxt”38
hari ini) telah ditetapkan
Ks

Australia 1 pond

(djadi

postwissel-

koers sabagai berikoet:

£f

7.14 NIC,

ke India dan Ceylon 1 pond — f0.67
NIC, ke Tiongkok 1 dollar — f
N1C, xe Mesir, Inggeris, Ierland
Afrika-Selatan 1 pond — f 894
ke Britsch Malaya1 dollar — f

NIC, ke
rikat

0.33
dan
NIC.
1.04

Philippimn dan Awerika-Sja-

i doliar —

f 186
—iY

N.I.O.

s

—

Badjingan sebagai pendidik

Orang menjangka pendidikan hanja
dilakoesan oleh goeroe atau orang jg
bertabiat baik. Dalam pendidikan me
njata (aanzchouwelijk) jang dewasa ini
diandjcer2kan, mereka jg dididik ha
roes. ditoendjoekkan semoeanja, Dja
ngan baiknja sadja, tetapi djoega dje
leknja. Dengan tjara demikian ada

periimbangan

merdeka antara djelek

dan baik. Orang berpikiran sehat ten
toenja mengambil jang terachir.
Penghidoepan dan keberanian badji
ngan2 besar, manoesia terkoetoek di
atar doenis, toh ada saatnja mengan

doeng penoeh peladjaran, Katja peng
hidoepan bagi sesama oematnja, mem
pertoendjoekkan kedjelskan aliran bi
doep jang mereka tempoehnja,
Siapa badjingan jang berdjasa itoe ?
Biwar G Robinson dalam tjeritera
»The Last Gangster" itoelah dia, jang
moejai malam ini dipoetar di Alham

bra- Bioscoop.

Belandjoetnja

lebih

baik

dan Njonja2 saksikan sendiri.

beloem

—y

beristri nama Abdoeimanap.

Akte

Soedah lama ini, toean saban saban
njatakan perasaannja pada orang ba

Toesn2

——

yan Toelating

Diperkenankan oentoek mejlakoskan
njak, bahwa ia soedah bosen hidoep artsenijbereidkunst di Indonesia, seba
t, Teunis
Oetjapannja itos malah pernah di gai apothekers-assistent.
beektikan

dahoeloo

ia

telah

tjoba

Beekman

dan

toean

AJF

van Blom

mengensi perasaan, maka ada menghabiskan djiwanja dengan mendji mestein.
z
kita mennjadjikan pendapat rat Jeher, Tapi perboeatan ini gagal
iboe jang ahli tentang ini, karena di ketahoei oleh istri dan anak
Berita P.T, T,
kata njonja Datoek Temeng nja,
Bedjak pada tanggal 4 October jang
Dan ini kali ia telah tiwaskan dji
mendekati

padanja

jang

doe

wanja

dengan

tidak di ketahoei

olen

doek sebelah kite, dan beliau teroes familienja, tidak lain sebabnja memang
menanja Toean dari,, Pemandangan?“ ia soedah bosen hidoep, dan dalam
Ja, dan bagaimana Njonja?
itoe roemah ja hidoep dengan sendiri.
Apa Toean ?
Pendapat njonja tentang Restaurant (Rep.)
ini?

O, uitstekend, baik sekali,
Dan makanan serta minoemannja?

Memenoehi pada

sjarat hygiene,

dan lezat rasanja. Hanja ada sajang
aja...
Ap Nionja, kita tanjakan.

Pelajan pelajan
baiknja
pocetri,
cebab dengan ini penganggoeran bisa
ditolong. Dan poela pelajanan Isbih
sopan.
|
8 — October 1938.
Pertjakapan ini kiranja tjoekoep
Hari Saptoe pagi djam 8 —li di sebagai kesan kita pada malain itoe,
Setelah digambar oentoek peringatan,
K.JB., gebcuw.
Selain dari pada itos depat kita maka malam ospatjara ditoetoep,
:
ai
kabarkan, bahwa Golek kembang itoe | :
adalah soembangan tari perkoempoe | Penghasilan negeri dalam bhoelan
lan ,Anggono Raras" dibawah
Agoestoes 1938
pimpinan t. dr, Poerbotjaroko
jang djoega memberi pertoendjoek ke
Didalam boslan Agoestoes 1938
pada pemain pemain tonil Kertadjaja djoemlah penghasilan Negeri ada 39.5
hingga orang tidak sangei lagi tentang thillioen lawan 41.9 miljoen didalam
boelan Agoestoes djvega dari tahoen jl.
berhesilnja tonil nanti.
Djoemlah pengbasilan didalam 8
Orang jang tidak mengoendjoeagi
malam itoe djangan mejesal nantinja, boelan pertama dari tahoen 1938 itoe
kalsu mendengar dari kawan kawan, ada 3415 miljoen lawan 331.3 miljoer
bahwa malam itoe mendapat saksian didalam periode teb djoega dari th jl.
jang loear biasa segalanja, Lagi posla,

Komite

Perajaan

baroelaloe Hulp-telegraafkantoor Hol-

landia telah terkeloear dari perhoeboe

ngan telegrasf.

"..

Cursus

2

na

Kisinhandel

Siapa jang akan didjadikau cursist ?
Kita dapat chabar jang akan diam

cg
1 Asjoera

Djatinegara.

Komite menoelis:

bil oentoex didjadikan

cursist

Klein

handel bagian West Java adalah seorang goeroe dari bagian Serang,
Buiterzorg dan Bandoeng.

- Lebih djaoeh pembantoe kita me
wartakan dari Bogor sebagai berikoet :
Djatinegara telah bersidang dibawah
Seperti diketahoei, dalam permoe
ketosa t Mangoensoewito pada hari laan boelan Oct. ipi, cursua KleinhanRebo tg 5 malam 6 Oct 38 diroamah del di Betawi telah diboeka lagi,
aja t Joedodihardjo dan mengambil
Kabarnja permintaan oentoek
men
kepostoesan akan memoelaikan poela djadi cursist telih diterima amat ba
bari raja ,1 Asjoera" jad ini.
njak. Dan West Java tjoema dikehen
daki
tiga orang, satoe kepala sekolah
Berhoeboeng dengan perajaan jang
ke 5 kalinja ini, maka jubileam itoe dan doea orang hulponderwijzers,
Kepada kita diwartakan, banwa sa
adalah boekti, bahwa memoeliakan
toe
diantara 3 orang itoe telah terpi
bari raja tsb ada hak oentoek dilangsoengkan, dan oleh karena itoe akan lih t. R, Ibrahim Sastrakoceoemah, ke
diperingati djooga dengan pssta-pesta |P ala dari Gemeentelijke Standaard
jaog sekedar lebih ramai dari pada school No.2 Bogor.
Beliau baros 2 boelan sadja dipin
tahoen2 j.t.I, adanja,
Semoea
keterangan - keterangan dak dari Tjiaudoar (Bantam) ke Bogor
boleh diminta pada Secretariaat komite dan diserahi oentoek mengadjar dihan
teb, p/a tosan Harsono Hadisoeseno, delsklasse disekolah No. 2 Bogor.
Pisangan Lama No. 124, Mr, Cornelis,
Mengcbabarkan, bahwa komite pera
jaan tahoen baroe
,1 'Asjoera“ di

agama

Dina

oedji:

Telah loeloes dalam
roel Saleh, M. Adhan
Boerodjo. (Ane:

diberitakan oleh

Aneta, kabar
bahwa di Berlin
telah di
Beberapa hari jbl, sapi Ridan telab | terima
ang soal dja-

Iberanakkan seekor anak sapi jg mem
Ibawa rachmat, membawa keberoentoe

Stad,

'|idimoeat "pembabagian pekerdjaan Bur
Dari Berlin

verga

Bertempat di Kwong
Djin School Batavia

pagina 2 ada

gemeesters dan Wethouders",

Openbare

dering P.T.

Seperti diketahoei, didalam” Peman

1938, lembar pertama,

k9 |djoengi oleh ratoesan orang dari seki
Itarnja kampceng itoe, .
-

“8
— 0

Propaganda

tetapi “Senen”

dangan” jang terbit hari Senen 3 Oct

(seorang bernama Ridan telah dikoen

.M
.

SOAL SOEMATERA DIPRO| TEST DJERMAN.

"Kemis"

mepenianakHA

8 | Hingga sekarang ini di kampoeng
| Kali Bata Pasar Minggoe, diroemah

Boekan

aan

Kekajaan Alam
Avak sapijg gandjil

NETT

Amateur

tangan

aga Hadapan
ernesn BNN

Da

Tiongkok-Dj epang

Hankow akan dibela h abis-habisan
oeh balik ketangan

ah kapal malam Sultan tsb soedah I Selasa

|4

dari Rotterdam

.
.

1

-Ike Indonesia,
Tentara oedara beraksi
Tokio, 5 Oktober (Domei) : Menoe

“£

Hankow, 5 Okt (Reuter): Demikianlah, menoeroet doegaan orang

ang jang mengetahoei dari loear negeri

inggoe atau lebih dari

6 minggc

mendekati tempat tempat jang

dinjatakan,

, pihak

bahwa sedikitnja 6

Djepang berhasil akan

ada diloear kota Hankow.

Selandjoetnja

| ditegaskan poela, bahwa walaupoen pihak Djepang telah dapat merampas

nteng Tiencbiacheng jang strategisch jang letaknja 90 mil sebelah hilir
ri Hankow, pihak Djepang masih teroes meneroes berdaja oepaja

koeat koeatnja oentoek mendeorbraak alat alat pertahanan jang dengan
koeat
li itoe, agar soepaja kapal kapal perang Djepang itoe bisa bergerak

madjoe dengan menjoesoer
Pihak Tionghoa

memboeat alat alat pertahanan

3 Pihak Tionghoa akan mempertahankan diri di Hankow.
Selandjoetnja diwartakan djoega, bahwa pihak Tionghoa soedah berke

|

memasoeki kota ini. Djalanan2 jang biasanja penoeh sesak dengan

orang2 jang mengoendjoengi kedai2 dan penoeh

sesak poela oleh karena

| @jalanen2 terseboet dilaloe lintasi oleh kendaraan2, maka kini segenap dja
| lanan2 terseboet penoeh sesak dilaloe lintasi oleh mobil mobil jang bersen
djata senapan mesin, penoeh sesak djoega oleh alatelat pertahanan kawat.
berdoeri dan penoeh sesak poela oleh karoeng karceng pasir goena perta
hanan,

terdiri atas cavalerie-cavalerie Djepang sadeur di Washington, oentoek

onghoa,

:

Na

Td

Sementara itoe diwartakan, bahwa
soekan pasoekan Djepang jang te
dapat merampas Panpishan, dite

i sebelah Selatan

soengai

Yangizs

rhadap hadapan dengan Tienchiaeng, kini soedah bergerak madjoe
kearah Belatan oentoek melakoekan
rongan bersama sama di Yanghsin,
imana pihak Tionghoa berhasil meng
| hentikan barisan pasoekan pasoekan

.

meng

elah memoentjoelkan diri di Kichun, ganti ambassadeur Saito jang karena
itepi sebelah Octara soengai Yangize terganggoe oleh kesehatannja akan me
belah oedik sedikit dari Tienehia- letakkan djabataanja, demikianlah oeeng, maka
dengan seketika itoe djar berita jang setengah opisil dari
pat dioendoerkan oleh pihak Tiong Nieuws Agentschap. Dengan lebih Ian
demikianlah oedjar communigue djoet diwartakan djoega, bahwa Hori-

Djepang ini jang bergerak madjoe
iendak melintasi soengai Fu.

Colonve Djepang mendapat poekce
&

lan hebat

alam

pada

itoe

23

diwartakan

de

ngan lebih landjoet, bahwa pihak Ti
onghoa telah merintangi bar:san Dje
ang jg bergerak madjoe dari Honan
Timoer kearah Barat menoedjoe ke
| djalanan kereta-api Peiping-Hankow,
sebelah Oetara sedikit dari Hankow,
. maka

dengan seketika jtoe djoega pi

8z chuan dan Hupeh dapat
bagian

hak Tionghoa telah memberi

jang terletak dilapang terbang dengan

adanja serangan itoetelah diroesakan.
Tiongkok melawan,

oedara terbakar

serangan

oedara

diatas

Peperangan

Djepang

|

Kemoedian diwartakan djoega, bah
9 boeah pesawat pezawat pelempar

Djepang

alanan kereta api
y, sebelah

Tentara

Tiongkok dikedjar,

dibedil,

dibom

Kabar dari medan peperangan me
ang tentara Tiongkok metari
kan diri kedjoeroesan Barat atau Ti-

kemarin sore soedah Manan

djatoehkan beberapa bom bomnja
Selatan

Canton—Han- moer Selatan. Lebih dari 10,000 orang
Hankow, tentara Tionghoa dikedjarnja oleh pi

dari

nana dengan seketika itoe djoega hak Djepang dengan pesawat oedara,
awat pesawat pemboeroe kepoenja dan didjalan besar menoedjoe Yung“pihak Tionghoa telah memboeroe ain pelari pelari tersoesoel.

wat pesawat pelempar bom Dje

Disini diadakan bombardemen, tem

tadi, sehingga terdjadilah per bakan tembakan dengan

yoeran hetat,

di Spanjol

Bombardemen

dipela

boehan

terbang Tionghoa

kena dan

dimana ter

terbakar, Djoega beberapa

gedong mendjadi korban api.
Siaokan
Djoega

tidak diloepakan

Siaokan, sebelah ostara dari

jang mendahsjatkan,

bedil

mesin

kita mengabarkan:

Hari kesadaran P. A,I.
Pada tg. 4—5 ib. dengan bertempat

digedoengnja Kalisasaketr, tjb. P.A.I.
di Soerabaia telah mengadakan pera
jaan hari kesadaran bangsa Arab jang
berlindoeng dibawah bendera PAI,
Dalam perajaan dikoendjoengi oleh

beberapa orang dari wakil perhimpos
nan teroetama dari P,ILD. djoega mem
9 Bosah pesawat pesawat terbang perloekan datang.
Djam 9 malam rapat dimoelaikan
»Gavoia"
tadi pagi soedah membomjbardeer pelaboehan. Keroesakan tidak dibawah pirmpinannja t, Bahrisj dan
Barcelona,

5 Sept (Havas):

sesoedah menjamboet kedatsngan para
tamoe, kemoedian mempersilahkan t.

an.

8

oma

A. Aldjoeffri

Ketjoerian 50.000 dollar
Permata
kepoenjaan
Lawrence Tibbett,
Pedro,

5 Okt, KPH):

» Federal Bureau of Investigations”
kemaren maiam
mengabarkan, dika
pal ,Monterey"“ telah ditangkap Mess
boy, jang ditoedoeh melakoekan pen

Tibbett dan

boeat membatjakan soe

rat dari Hoofdbestuur PAI. jang mak
soednja, bahwa semendjak tg 4 Oct.
1934, maka pada waktoe itoe bangsa

Chungking di Szeebuan dan melem- tjoerian barang permata seharga 50000
parkan bom ditoedjoekan lapang ter dollar kepoenjaan penjanji opera dan
bang jang ada disitoe. Kebetoelan ada arteur film jang terkenal, Lawrence

3 kapal

Pembantoe

doengi oleh api artileri dan bom dari

ini, pemboeroe Tiongkok 20 banjaknja
melawan moesoehnja, hingga terdjadi
pertempoeran diatas oedara. Dalam
perlawanan ini 7 pesawat oedara
Tiongkok ditembak djatoeh, sedang
pihak Djepang kembali lagi dengan
selamat.

isterinja.

Arab bersama bangoen dari tempat
tidoernja, dan bermoela beloem meng

erti. kemana
arah toedjoeannja dan
tempat tinggalnja, sekarang telah in

sjaf dan sadar, bahwa Indonesia ada
lah toempah darahnja,
Dan lebih djaoeh diterangkan oleh
spr. bahwa adalah kewadjibannja bagi
golongan Arab di Indonesia toeroet

daja oepaja osntoek
kederadjatannja

mendjoendjoeng

tanah

air

Indonesia,

pe
Menoeroet kabar Meraboy mengakoe mandangan mata, poen tanah Indone
telah mentjoeri barang2 itoe.
sia tempatnja boeat mati dan hidoep
Pada doea orang agen dari maat boeat mentjahari redjeki selama Iaschappij itoe, didapati sebagian per manja.

sebab boekan sadja tjantik dalam

mata itoe seharga 20000 dollar, Pe
ngakoean lebih landjoet oleh G. men

antara

doea negeri

grado telah berhasil

itoe.

dengan

Bel

pemben

toekan Komite-pemerentahan Djerman
—Joego Slavia, jg kini membitjarakan
verdrag

dagang.

Seseedah

itoe, kemoedian dibatjanja

oleh pencelis adanja
ri beberapa

tjabang

soerat soerat da

dan lain lain per

himpcenan jg maksoednja bersama
memoedji dan mendoa hari kebadji
kan

itoe akan

menambah

semangat

bagi golongan Arab pada oemoemnja,
dan peranakan Arab pada choesoesnja.
Dengan pengbarapan jg ieblas oleh
PAI sangat diharapnja perhoeboengan

jang

kekal antara

bangsa bangsa di

Indonesia jang ingin mengedjar kede
radjatan dan kemoeljaan tanah Indonesia,
Kemoedian

batjakan

toean

Ali Algsdri mem -

sair belanda jang menerang

kan atas ketjantikan tanah Indonesia,
sehingga dengan
kemakmoeran dan

kebaikan tanah air Indonesia mereka
akan dapat tertolong dari kesoesahan
dan kepedihan.

Antara lain lain dari perhimpoenan
sebagai PTI—PSII Pergerakan Penjadar—Gerindo bersama menjamboet
Selamat Hari Kesadaran,
'akan, moedah moedahan

dan mendo
segala tjita

tjita PAI oentoek mendjoendjoeng ta
nah Air Indonesia lekas tertjapai hen

daknja.

Djam 10 malam rapat ditoetoep de
Setelah
mengoendjoengi Ankara ngan diperdengarkan PA 1 mars dan se
Funk akan datang poela di iboe ko soedahnja didjamoe dengan makanan,
ta dari Europa di Europa—Timoer,
Seorang bersendjata keris menga

moek

Kampagne anti semietisme
Karlebad, 5 Oct. (KPH.,) Kampagne
anti semiatis dari Djerman, kini meloeas kedaerah Sudeten, dan moelainja

AA

Sa

2

Pa

Ai Tai

reg

3 N KN

Mintaoeang dengan
an
tjaman.
Aneta dari Pamekasan
mengabar-

SN

ba 1

ini, beberapa djam setelah tentara Djer
man menjerboe daerah
itoe,'

Di Karlebad, Eger, Fransensbad,
ja
sampai didoesoen doesoen ketfjil, toko
|
toko kepoenjaan Jahoedi dilaboer de
. onghoa, diterangkan, bahwa pada
Serangan
Djepang
dilakoekan
de
ngan ter dan ditembak tembak diberi
| tanggal 2 Oktober 1938 jang baroe
toelisan
ngan
amat
tjepatnja,
hingga
perkoez
dengan hoeroef besar, “Ja.
oe pihak Tionghos telah merampas
tan
Tiongkok
datangnja
I3mbat
goena
hoedipengroesak
Bangsa"
wangshan kembali, sesoedah tempat mengadakan perlawanan, Dengan per
dan
“Disini
hoofdkantoor
g letaknja disebelah Tenggara da
olokan tentara oedara Djepang mere boeatemigrasi.
Loshan,
ka dibikin bingoeng,
dan dirintangi
Disana sini toko toko Jahoedi, ka
oentoek mengadakan perlawanan atas tjanja sama dipetjahkan.

serangan itoe,

|/8

SOERABAIA

Nasional itoe dilin-

Dalam serangan oedara jang terachir sebegitoe banjaknja,

Tokio, 5 October (Domei?, Menze
rost kaoem militer Dj:pang kcextji
koentji Haokow dipostoeskan, dengan |
bernasilnja tentara Djepang mendos
doeki Joki pada Rsbo pagi, satoe tem
pst 40 km sebelah Barat dari Tuan
letaknja, dimana kedoedoekan sentral
Tiongkok antara Teian dan Yangshin

Pihak Tionghoa merampas lagi
Hankow—Kanton,
Menoeroet oedjar communigue Ti Tentara Tiongkok lambat dstangnja

Bombardemen dari pihak

Serangan

Perkoendjoengan Funk jbl. ke

Para
penjaksi mengatakan lebih
lan hebat kepada colonne Djepang jg
landjoet,
tidak hanja perkoeboengan
pada saa't itoe masih asjik bergerakmadjoe kearah Barat dengan meajus darat dan sbengai antara Teian dan
80er djalanan menoedjoe ke Sinyang Yungsnin sepandjang djalan sepoer
Kiusiang—Nancbang diroseaksan, te
tapi djoega Sinninga didjalan sepoer

mn

pasnja,

gangan

:

16. . Bajar koran

telah pensioen, jaitoe t, H J, Kuiper
Ketika bari ini diadakan oepatjara pe

Serangan pihak Nasional

oedara.

Eskadrille jang lain mengadakan
serangan oedara diatas Liangshan di
Szechuan tepgah djalan dari Chengtu
dan Hankow.
:
Sembilan pesawat oedara Tiongkok

perhceboengan

poekoe sama sekali dipoetoeskan,

Kemis
| Saptoe

Hankow,tidak diloepakan diserang dari
oedara, dimana jang diintai teroetama ta” diberikan.
Pentjoerian itoe baroe diketemoe,
lapang terbangnja Tiongkok, soepaja
setelah
pamili Tibbett”dari bal jang
ta' moengkin mengadakan perlawanan
diadakan
diatas kapal, hendak kembali
diatas oedara.
kekamarnja.
Kedoeanja
mendapat
nocuchi sebagai minister loear negeri
kotak
permata
terboeka
dan
berada
akan diganti oleh Sawada, seorang
Perdjoangan terhadap Epidemi )
didjoebin.
Messboy tahoe dimana
adviseur jang diplomatiek di Peiping.
Tokio, 5 October |DomeiJ: Menoe letak kotak berharga itoe, sebab di
roet
berita dari kwartier besar Dje semboenjikan di gordel penolong, di
Maanshan terampas oleh Djepang
pang, tentaranja tidak hanja hiboek bawah salah satoe dari kouchet2.
| Tokio, 5 Oktober (Domei):
—fy——
pikoek
mengoeroeng Hankow, me
Demikianlah, menoeroet berita dari ngadakan perdjoangan dengan ten
wedan peperangan, dinjatakan, bahwa tara Tionghoa, tetapi poela terhadap Toerki
pasoekan2 marine Djepang sambil be epidemi teroetama malaria,
Djerman dan Toerki
kerdja bersama-sama dengan tentara
Tentara Djspang bagian moeka ke
Ankara, 5 October (K.P.H), Menteri
kekoeatan oedara Djepang kemaren koerangan obatobat. Oleh karena itoe
Djerman
oeroesan Ekonomi, Funk di
sore, ja'ni pada tg 5 Oktober '38 jbl. pesawat pesawat cedara selalos mem
soedah berhasil merampas Maanshan, bawa
obat obat goena mentjoekoepi temani deea ahli Ketimoeran, atas
ondangan psmerevtah Toerki, telah
(4 km sebelah Barat Daja dari benteng keperloean tentara ini,
:
berangkat ke Ankara.
'Panpi, ditepi sebelah Selatan soengai |.
Toedjoean dari kosendjoengan ini
Yangize, berbadap2an dengan Tien
adalah memperkekalkan tali perda
kischen,
Memoetoes

15

Djoem'at| 7 Pemandangan”

Caballeros.
geiong militer sepandjang dja los Kaoem
Nasional menjatakan 10 ke
lan sepoer.
'
doedoekan Republikein telah diram-

Eskadrille lain pada Selasa sore me

Horinouchi diangkat mendjadi am
doerkan diri
bassadeur
|. Kemoedian daripada itoe diwartakan
Tokio, 5 Ost. (Transoceanj: Vice
hwa seboeah detachement ketjil dari Ministerloear negeri, ja'ni Horinou| pihak Djepang, jang teroetama sekali Cbi, akan diangkat mendjadi ambas

Rebo

dong

ngadakan

k Detzchement Djepang mengoen

.

nerbangan penjelidikan diatas sektor
ngoeboeran banjak jang menghormat
Hendaye, 5 Oct (KPH). Tentara
selatan dari djalanan sepoer PekingNasional hari ini moelai dengan se dari fihak militer dengan hormatan
Hankow,
|
militer djoega.
Mereka melemparkan bom pada ge rangan baroe, dibenteng Ebro,di Bierra

Pesiwat

Djepang tertolak disebelah
oetara Hankow
Pa

0g

Spanjal

San

Gerak

—

Dje

pang kemaren sangat aktipnja, Lebih
dari seratoes pesawat mengadakan pe

Tentara

. telapan akan mempertahankan diri di Hankow, walaupoen pihak Djepang

| soedah

berita opisil tentara oedara

soengai menoedjoe kearah Hankow,

Lebih landjoet diwartakan, bawa militer militer Tionghoa soedah mem
boeat alat alat pertahanan lagi didekat Huangshihkang, ditepi sebelah
Selatan soengai Yangize, sebelah Tiwoer sedikit Laoet dari Tayeh. Mereka
— ini soedah selesai dengan pekerdjaan terseboet.
&

menoedjoe

djadi beliau

.Itan ini melandjoetkan perdjalanannja

roet

barisan Djepang 1

dan boleh

itoe akan menoedjoe ke Parijs dan
tempat tempat lainnja, sebeloem Sul

oet Djepang
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Man

kan,

bahwa seorang

Indonesier

de

agan bersendjata keris telah memaksa
Kassir Prov. Waterleiding bedrijf me

PIN

minta wang, dan diberi f 16.— Iate

roes lari setelah memboeka-brandkraan
Stationscbef diserang perampok
Dari Padang diwartakan oleh Aneta,
bahwa seorang stationsckef Bsemipoe

akan

3

Re

4

Sl

kena

- oentoek penjakit wasir ada soesah

sekali.

telah diserang oleh beberapa orang
perampok jang bersendjata, sehingga
chef itoe mendapat loeka ditangan
dan dikepalanja, Seketika itoe djoega
Naderland
chef itoe pingsan. Perampok itoesoe
Sultan dari Pontianak,
dah berhasil mengambil oeang ss
Den Haag, 5 Oct. (Aneta-A.N.P,): djoemlah f 180, Osntoeng oeang kertas
Sultan dari Pontianak telah berto tidak diambil oleh mereka itoe, Dengan
lak dengan
diiringkan
oleh tosan seketika itoe djoega koerban terseboet
Romswinckel, toean Petrus Blumber- soedah diangkoet ke hoepitaal di Solok,
—
9 —.
ger, toean Focke Maandreae dan se
landjoetnja
diiringkan poela oleh
Kolonel HJ. Kuiper meninggal
assietent resident, ja'ni toean Israel,
Orang pensioenan toea.
Hangabehi dari Soerakarta dan bekas
Dari Malang Aneta mengabarkan,
resident dari Pontianak, ja'ni toear bahwa disana telah meninggal doenia
Ls Rive, Dengan menoempang seboe ssoraug kolonel dalam dines atas jang

Se

itoe

PENE
KA NEK MU
BENER UN
Mendapatkan obat jang tjotjok

tera di Singkarak, kemaren
pagi,
djam 5, ketika ia masih asjik mengbi
toeng oeang, maka dengan sekonjong2

TAK

tetapi politie bisa djoega menang

kapnja. B»leh djadi orang
penjakit z.muwen,

Hanja hasil-hasilnja bisa

mendjadi

boekti

bagai

toean.

ANUSOL berterima kasih atas
kemasjhoeran itoe kepada pakerdjaannjajangtjepatdansampoerna
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FLASH GORDON
Ini malam

Soedah sedia
"
Loear biasa kotjaknja
'Pesanlah sekarang

dan malam
berikoetnja

Nu
SATOE

CREA - STUART ERWIN
ata

ega

mempoeaskan

dari

permoelaan

|

peng-

|

McCREA

.

THREE

Bap

Satoe

Gembira,

MARJORIE WEAVER

film bikin, ketjoeali METRO.
Sebab roesia-roesia jang dipegang oleh badjingan-badjingan,
baroe sekarang bisa dibongkar dan dibikin mendjadi satoe film

atawa
sih

at

|
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Inilah satoe2nja Hotel
didalam kota Betawi.

terbesar dan

djalan

Menerima tetamoe segala
ngan harga pantas.

Perkara

tarief

memoeaskan,

Baroe

jang

tram,

Advertentie

Batavia-Ceutrum.

boleh berdamai.

djoega

tetamoe

Tempat

bersih

boelanan

dan

de-

rawatan

di Tjirebon?

Siswa Semarang..9.

10. Goemilar Taman
Siswa Krawang.

Moh.

Siswa

Gr

,,Kemoedi

Hilang”

Sjamsoel Arifin kmp. Dhoeko Pamekasan.

Tjikampek.
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PHILIPS

|

semoea
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.

tetap bisa berhoeboengan
No. 2.

ATELIER)

2—

:

makloem

:

N

adanja.

| d

Ie

moeda

semboeh

Batavia

kelandjer.
dengan
29

Ini

tjara
aa 4Tn aa aa 1

GOUW BOEN SENG
& Co.,

| Kasoesahai
taoen jang sedang berdjalan
itoe dan boentoetnja kelakoean? jang melebihi
batas, sekarang telah dapat
tertjegah dan
tenaga baroc, moeda serta kasoekain hidoep
| dapat poela disemboehkan oleh ini obat kelandjer baroe.
Doktorz diseloeroeh doenia sekarang mengetahoci jang semoea tenaga hidoep, kemoedaan
| dan-kasehatan ada dikoeasakan oleh kelandjer',
Sekarang
telah di ketahoei
bahoea
orang? termasihoer
di doenia
tentang
kakoeatan, kaberanian,. kaceletan dan kepandaiannja, seperti Napoleon, Caesar,
Marcus.
Antonius dan Victor Hugo, adalah
orang2
“jang beroentoeng mempoenjai kelandjer? jang
logar biasa.
e
Satoe doktor ternama, dengan pengalaman
lebih dari 30 taoen, Sekarang bisa dapatkan
satoe obat dengan
katjepatan jang mengagoemkan bisa membikin darah baroe,.memperkocat asabat
dan
—
ini jang paling
penting dari segala-galanja — membangoenkan, memperkoeat dan mengoeroes pakerdjaan

Banana
an ena PAN

LIMA CORNED BEEF.
:
— » Boeat-himatken onkost dapoer belilah
MARGARINE TJAP ANANAS
2
(PINEAPPLE) -

ti-

segera

kepada:

z

PATJAR
FLASH
soedah

GORDON

JANG

KE

8

sedia, lekaslah pesan pada:
Adm. ,, PEMANDANGAN“

Senen

107

SIAPA ITOE

Batavia C.

PERAMPOEAN?

Menoeroet tilikan lahir dan bathin,
beralasan ilmoe dan agama, soenggoeh
amat menjesal sekali, orang jang tida
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa
boekoe sadja di Administratie Pemandangan

f 1.—

doeloe

ongkos

hargaf

1.25 sekarang

f 0.06,

:

1 | R | d | |

Vi-Tabs

obat

loear biasa,

bakerdja

betoel .terhadap jang
aseli
Pen uan
: tenaga dan.
asoekain
hidoep
moeda
atas
orang?
lelaki jang
kelandjernja tjepat
lelah,
Ini pendapatan
bernama
Vi-tabs, ada beroepa tablet
dangampangditelan,.
Tocan
bisa telan int obat dengan
tida kentara dan didalam
waktoe pendek bisa membikin heran kepada toecan
poenja kawan? prihal. kas
semboehan
toean
poenja
tenaga.
dan
kasoekain
hidoep,

Saudagar
pelantjongan
harga hanja
(0.90 onkos f0.04 bisa dapat di adm.

:

Pemandangan,

8

:
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Radio-monteur jang-tjoekoep pengalamars

langganan
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1

koeweh & masak

persediaan

BOEKOE Penoendjoek djalan di PoeloDjawa bagi: kaoem Soepir kaoem

ti

-Dahar Roti, makan

mentegania PREMIER

Clenz.

karena

Adm. 107,PEMANDANGAN:
Sa
Batavia-Centrum

000000000000000000000090121110000000000000094
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Tedi:

loear biasa,

Minoemlah
DJEROEK
MASE,
'TROENADE & G.B.S. SIROOP

onkost

Senen

& ERRES-SUPER-TOESTELLEN.,

Dahoeloe pernah bekerdja lama di.
N.V. REVIMY di Soerabaja, Semarang
ba
Bagi mareka jang tinggal di Petodjo
dengan adres lama Petodjo-Oedik IV.
' Harap

berikoet

nja dengan

Philips radio-atelier
- dari
dan Batavia.

HER

poela

haroes

TYPEN

LLLLLOONOOOLOLLOL ATA

RADIO-REPARATIE

oleh gedipl.

jang sangat

dak banjak kirimlah wang-

Djam bitjara: Sore 6.30u — 8u
FILIAAL : PETODJO-OEDIK IV no. 2 (sebelah tennis-baan)
2
Djam bitjara: Sore
5u — bu
Dipimpin

f 0.54

Oleh

PRAPATAN-MENTENG no: 20 BataviaC.
(sebelah
trambaan, dimoeka sigaren magazijn ADELAAR)

“Tenaga

didjaga

|

No.

kirim,

Maa

,,Patjar”

Apa tocan merasa lebih toea dari sebetoelnja? Apa tocan tida mempoenjai tenaga mocda
oentoek kasenangan hidoep? Apa.toean tida
merasa senang berkawan dengan prampoean?
tjantik? Apa toean kahilangan tenaga, lemah
Ingatan, badan
letih, kebingoengan,
darah
kotor, tjaja' koelit kekoeningan, lesoe atau tida
bisa tidoer? Dengan lain perkataan: Toecan
tida merasa djadi laki-laki?
Djika tocan poenja badan letih dan lemah
maka tocan tida perloe menanggoeng lebih
lama poela penjakit itoe, sebab obat pendapatannja satoe doktor termasjhoer membikin
Pangan
kepada
tocan oentoek
mendapat
ombali poela tenaga moeda dan kasoekain
hidoep

Poeasa, kasehatan

DESA

menarik, ditoelis oleh RAINA
seorang romanschrijver
8
jang populair didjoeal tjoe-

doenia,

aa

#

T

1
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3
FSTADSGEMEENTE KAART BATAVIA
“..“'IPesanlah sekarang djoega. Memoeat
djalan2nan diseloeroeh Gemeente Be-. :

:

tawi (Weltevreden — Mr. Cornelis dan
Tg. Priok), gedoeng-gedoeng jang ter
penting- Lapangan terbang di Kema-

:

Satoe Pendapatan baroe mekepada
ngasih kasempatan
Orang-orang jang lekas toea
dapat poela merasakan
kasenangan hidoep

Waktoe

BENTANG

Tjerita SARAH

A5

(INDONESISCHE

Harganja hanja F 0.30 (porto 4 cent)
Bisa pesan kepada: 1 Administrafie Pemandangan Senen 107 Batavia-C.
2. 4. Choesen Agent Pemandangan Tiirebon. 3. Boekhandel ,,Gazali" di
Kedjaksan Tjirebon. 4. Boekhandel Eguator Tjirebon. 5. AG. Soeriokoesoemo Taman Siswa Tjirebon. 6. t. Achmad Soemadi Taman Siswa
Poerwokerto. 7. Moh. Gani Taman Siswa Djokja. 8. Hadisoenarto Taman

SARAH

tjerita TJIN NIO di. medan
perang.

RADIO- SERVICE

“Siapa ingin

kenal dengan tjinta asli? Siapa ingin mendoega perasaan wanita? Siapa
ingin mengefahoei hati pemoeda, woekerpraktyken serta akibatnja ? Siapa
ingin membatja tragedie dikota Bandoeng dan Garoet ?

roman
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00000000080
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BOEKOE ROMAN ,,KEMOEDI HILANG”

Membelilah

tjerita

KULIS

TESKENINGEN & ONT WERDEN

terbit

soeasana romantisch

tertjengang

MATRYZEN,

Menoenggoe dengan hormat
De Directie

“Siapa ingin mengetahoei

pernah ada lain kongsi

termasjhoer

dan berdekatan dengan station

bangsa,

keberanian badjingan-

Tiap-tiap hari

0000000000000000 00000000 @

Letaknja dimoeka
Weltevreden,

Indonesia
.

bikin

dan
beloem

yaU

(Osman Hotel)

SOERABATA

HOTEL

jang
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SA Sr AE HERAN

:

Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden

penghidoepan

jang soedah

S5 Dipeced by William
A. Seicer. |
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tentang

besar di Amerika

0000000000000000 0000000
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film

badjingan

oooo00

bersemangat, menarik

JANE

SERBA ULAR

No.2eD

jang isinja tidak kalah oleh

hati.

:

f 0.54

kirim,

,, PEMANDANGAN"
—
Batavia-C.

Mengambil

DAVID NIV EN
STUART ERWIN

83

tammat

KULIS

|

BELAND

:

boekoe

Administratie
Senen 107

pandai,
Seboeah film penoeh leloetjon,
permainan jang mengagoemkan.
Semoeanja oentoek kesenangan
. penonton kita.

-

...

Boleh pesan pada:

|8 oe

habisan, soeatce saringan pertjobaan memikat milionair2 jang

satoe

berikoet ongkos

YOUNG

penonton

sampai

Harga

Loretta.

Or

akan

.

A.S, TANOEWIREDJA

tangkas,

gembira,

.

Ditoelis oleh journalist

(MEMIKAT LELAKI)
wanita,

ROMAN.

dalam
bahasa
Soenda
sangat
ngeri dan mena'adjoebkan, tetapi
memoeaskan.

:

»Three Blind
. Mice”
Tiga

an

di medan perang
Tiongkok —Japan

LORETTA YOUNG - JOEL MC
Ne

|
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an POOL

berikoetnja

- malem
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joran-
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dan

PEMANDANGAN

Toean

maoe

pa-

Ditanggoeng

hasil

djoega Vi-tabs.
-

KNOX

TOURISTEN-GIDS

mandangan
tokosten.

per siuk f 0.94 incl. por-

DIDJOEAL

Reisschrijfmachine splin-

: "ya

Oentoek biang keringat bagi baji pakelah:Lano'l Poeder recept Dr. Moe- 3g

wardi perbiik hanja f0. 65 bisa dapat“
3
pada Adm. Pemandangan.

» Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding
in den

Islam"

door Joesoef Wibisono '

verkrijgbaar bij administratie PEMAN:IDANGAN prijs f 0,65 Incl. portokostem,

COMP, Batavia

PN

&

diroemah.

se-

mendjaga
t
:

A

VERKEERS

“Ibeli DESA ZALF oentoek segala penja'kit koelit, bisa di beli dengan perantaraan looper dengan harga f0.15 terima

.

poela. Makan

Garantienja

OPLAAUNJA.

OENTOEK memoedahkan bagi abonnes kita dalam kota, djika hendak mem-

Kemoestadjaban Vi-tabs oento€tk membikin
moeda orang' lelaki jang soedah toea sebeloem
moestinja, ada. begitoe besar hingga ini obat
sekarang terdjoeal derigan memakai garantie .
jang ini obat djangan-dibajar djika tida me-moeaskan . didalam
segala-galanja.
Toean.
djangan koeatir, boleh beti Inf obat jang mes
makai garantie. “Inf obat. moesti membikin
toean lebih mocda,-lebih koeat dan bertambah
Kasoekain hidoep dan mengasih kasempatan
.
kepada toean dapat merasakan poela kasenangan hidoep seperti.tempo tocan masih moeda.
Djika tida begitoe kirim sadja kombali doos
jang soedah
kosong dan dengan
gampang
tocan dapat kombali oecang harga pembelian
Itoe obat. Djangan menanggoeng sakit lemah

dan lekas toea lebih lama

keadaan

ternieuw harga f 60.— contant. Boleh
dilihat dikantoor Pemandangan tiap--...
tiap waktoe,

mendapat

baik

doeloe

VAN JAVA: Verkrijgbaar bijadm. Pe-

Dr. N, G. Giannini,
doktor
Europa
termasjhoer,
beloem
selang
iama
menerangkan: ,,Banjak doktor" sekarang mengetahoel
bahoeca didalam kelandjer? itoe ada bersemboenji resiahinja dari kemoedain dan kahidoepan. Saja poenja pengalaman jang lama itoc
membikin saja
dapat menerangkan bahoea
Vi-tabs adalah satoe obat jang paling baroe dari
terbikin menoeroet-ilmoe pengetahoean oentoek memperkocat dan memperbaik- pakerdjainnja
kelandjer"
“dengan
mana
djadi
mengasih tenaga baroe dan kasogkain. hidoep
kepada badan. Orang? lelaki moeda dan koeat
mengoesai. prampocan'
tjantik, Pada. satoe
waktae,
tiap" orang perice ' sekali berobat
dengan ini obat keiandjer — jang satoe lebih
lekas dari lain — tetapi tida satoe orang akan
dibikin masjgoel djika.ia makan ini-ebat pada.
waktoe jang ia rasa perloe.

Djika tida bisa dapat, toelis soerat kepada THE

Priok

sang ADVERTEN IIE, periksalah

Doktorsangat poedji Vi-Tabs .

Tn
oean,..

di Tg.

Adm:

Dimana-mana

Orang? lelaki
Moeda
Koear
Mengoesai
Prampoean
Tjantik

$- -.

pelaboehan

lain-lainnja. Persediaan tjoema sedikit perloe sekali oentoek kasem pedagangdan
kaoem pelantjong.

SA ENG

AA

TNO

OS

TUGAS PEN

Eat

MAPAN

7

$

19

jai

NUSA
tai

KULI

Tanaaan anang

TABRANI:

Kemis

atoer persediaan oentoek mengbapilihan

Volkeraad,

Dari

ago djago jang dima-

ermatjam-matjam 2

| Part'culier huishoudschool di Bali

Soedah diboeka sekolahan tsb. di
Denpasar jang dipimpin oleh seorang

LAAN KADIMAN 4 TELF, WL. 2620.

6 October

1938

Terbit tiap-tiap hari Kemis

Lembah soengai Brantas jang me
ogalir dari goenoeng Keloet dan me

Isloei Malang, Blitar, Kediri, Modjo-

pahit

dan

djadi

sakei

bermoeara di S'baja, men
perdjalanan

sedjarah

In-

nona B:landa, Beat sementara jang donesia bagian Djawa Timoer choesoes
“Imembantoe mengadjar disitoe doea oja. Lain dari pada perdjalanan sedja
orang poeteri Bali jaitoe nona Desak rah politik dan peradaban, mendjadi
Soekerti dan nona . Vera Soekawati. saksivja djoega pertjintaan antara doea
Doea poeteri ini pernah mendoedoeki orang dikeradjaan Kediri, jg terdjadi
dalam permoelaan abad ke 13.
bangkoe sekolah Belanda,
“Kertadjaja.
Hingga kini sekolahan tsb telah
Seorang pemosda jg beroman moe
menerima kl 24 orang moerid, jaitoe
kebanjakan moerid moerid ini lepasan ka berseri seri gembira selaloe, tiba di
ashrama Brahmaradja dilereng goedari sekolah desa perempoean,
noeng Wilis. Pantjaran wadjahnja ta”
terhapoes oleh pakaian tjompang tjam
Pendapatan Jaarmarkt.
ping kotor jang ia pakai pada waktoe
ad
soal badan perwakilan.
5 | Sekalipoen pemboekaan Jaarmarkt itoe,
Kita disini peringatkan pidato toean 'disamboet dengan toeroennja hoedjan,
Ialah seorang pemoeda, poetera mah
r. Soepomo dalam Kongres Pe- akan tetapi pendapatanoja tidak me kota keradjaan Kediri Dandang Gen
a Glingetjewakan, dan selama ampat hari dis namanja jang 'biasa diseboet djoe
en lada f 2829 lebih.

Poen
adakan

ga

didalam

negeri

djahan jaitoe bersifat doea matjam:
toeroet bergerak goena kemerde

egerinja,

:

mengedjar perbaikan

nasib diri

entang
hoekoem - pemerintahan
(Staatsrecht) beliau memadjoekan ke
terangan begivi:
SA

“Hal ini hoekoem

adat kita tidak

Sebab menoeroet hockoem adat
rempoean bangsa

nja

tentang

jang

orang

pe-

Bezsar

kita itoe sama bak

mendjabat

jang mendapat
hatian besar

per

pekerdjaan

Sebagai kita kabarkan lebih doelce,
negeri dengan orang laki laki. Dalam pada hari Sabtoe sore moelai djam
zaman Mataram, maleh djoega dalam k.l,5.45, telah dilangsoengkan bazaar
aman Vorstenlanden pada abad jang goena
sekolah Mevrouw de Jonge
“laloe, masih banjak perempoean ber echool pendapatannja. Perhatian amat
jabat pangkat patoeh, bekel dil.nja, besarnja, kita dapesti antaraoja R. A.
Menoeroet adatrecht kita, maka pe- Hoesein Djajadiningrat, R A Buepati
poean kita itoe berhak djadi koeli Betawi dan Mr Cornelis, njonja Datoek
burger) oleh karenanja ia mempoe- Toemenggoeng, njonja Spit, anggota
i hak memilih (stemrecht) djoega. Raad van Indie, njonja A.R., njonja
agi poela ia berhak mempoenjai Hartevelt dari Regeeringegem.chtigde
h. Sjoekoerlah tidak semoea sjarat voor Alg Ziken, njonja Ir Soerachman
at dari hoekoem

adat

itoe ditiada-

didaerah desa2. Di Djokjakarta
aa zaman ini orang perempoean
masih mempoenjai hak djadi koeli

'kentjeng jaitoe masih
oenjai tanah,

berhak mem

Ia

berdjalan

mening

Tetapi

kemana ia pergi dan

mana

dan masih
Pada

banjak

djam

lagi.

jang ditentoekan

R.A.

Abd. Rachman selakoe Voorzitter Cv
mite baziar tampil kemoeka dengan

Ditempat tempat lain mengadakan pemboexaan,

Oetjapan terima kasih disampaikan
kepada hadlirin jang memerioekan
datang, oentoek sekali memberi toen
djangan kepada keboetoeban pendoe
'doek Buemipoetera, Oleh karena bazaar terpaksa dilangsoengkan lekas2
maka dengan rasa hati sesal Njonja

dari Meisjesvervolgschool.

Perhatian

pada sekulah itoe makin lama ma
xin besar, dan goeroenja haroes di
tambah,

zaman sekarang cempamanja oentoek

oleh mangkatnja
singgasana

meente,

sang

peraboe. Orang

keradjaan.

hanja

mendapat

gedong

dari

pindjam dari

bouwendienst

di Kali

sekolah

's Landsge-

Lio,

Maka dari itoe goena mengisi kas
sekolah itoe, pada malam ini diada

anal

na

4
bisa kita habiskan
dan kalimat tidak

tjoekoep lengkap oentoek meloekiskan
kedjadian jang dalam

tjerita jang di

toelis oleh toean Sanoesi

djangga moeda dalam
»Kertadjajas. Dan

Pane

poe-

boekoe tonil
tonil ini akan

Propaganda Prijsvraag No, 1
Atas oesaha Perspropsganda & Administrasi , Pera“ dikeloearkan prij3vraag sebagai berikoet:

kan bazaar,
Baliau menjeroekan soedilah kiranja

Djika

telah

poeas

dengan

minoem

Atas

bantoean

dan makan, ventoek melepaskan tja
pai, hadlirin dipersilahkan menjaksi
kan

tari

serimpi.

malam

masing,

kita ha-

roes berdaja-oepaja akan dapat perba|
n keadaannja, Hal ini perempoean
gsa Eropah lebih baik nasibnja

kita,

ikian soeara jang diperdengarkan |“ Pemandangan sebahagian koendjoengan para wanita, sewaktoe diadaja tahoen 1928 !
Ling
an 'kan bezaar goena Mevrouw de Jonge School di Kramat no 45. Dibelakang
ekarang soedah tahoen 1938. Kita medja jang berdiri, pakai katja mata RA. Abd, Rachman Ketoer Komite,

arapkan, soepaja soeara terseboet
kin lama boekan makin melempem
n tetapi makin lama makin njaring!
8.R,T,

Tjerita ini tidak
disini. Kata kata

Mk

DJOEAR
T.O,8.

itoe

amat

panasnja, men

TAMIN
R. H,

Diatas ada 2 helai visitekaartjes da
ri doea bangsa Indonesiers jang telah
ternama dan tidak asing namanja bagi
pembatja, hanja lettersnja diboelak
balik.

Tjoba sekarang

benarkan

letter-letter itoe,
Siapakah 2 orang

letaknja

Indonesiersitoe?

le prijs: 1 Radiotoestel hargaf 90.—
2e prija: 1 Speda(fiets) Toean
“atau Njonja
f 50.—
8e sampai 24 prijsa: 1 stel be
kal pakaian keloeeran Fabriek

»PERBOE"

Bandoenga f 5.— f110.—

Totaal 24 prijzen seharga

f 250.—

Persatoean:

I. Jang boleh mendjawab prijsvraag
ini hanja langganan s.k. , Pemanda.
ugan” jang telah membajar oearg
langganan

boelan

October

atau No-

vember atau December 1938,
djadi hidangan jang berharga.
Il. Tiap tiap djawaban haroes diser
Pada djam kl, 7 moelai dengan per tai postzegel a f 0.10 (oentoek onkost
toendjoekan film dari DV G, Dan administratie dan pemboekaan) begi
baroelah pada djam 8 lebik sedikit toe djoega recu postwissel atau kwiJimoelai dengan pertoendjoekan serim tantie ocang langganan.
pi jang dilakoekan oleh 3 gadis penari.
111, Seseorang
boleh mengirimkan
ertoendjoekan ini mendapat perka lebih dari satoe djawaban, asalkan ti
tian sepenoehnja, hingga dihalaman ap tiap djawaban (envelop) memenoe
banjak orang jang menjaksikan.
hi peratoeran ke Jl.
Setelah habis pertoendjoekan dan
1V. Djawaban haroes dikirimkan pa
melihat2,
mereka jang telah merasa ling laat pada tanggal 31 December
poeas menoedjoe keroemah masing- 1938 dan atas envelopoja diboeboehi

mendjadi anggota dari Volksraad dan

bangsa

berloemoeran

Tetapi dalam pada itoe keradjaan
Kediri dalam keadaan berkaboeng

pada

UE

psrempoean

maisoeri telah mangkat

darah, hingga oleh terkedjoetnja itoe

hingga lekas terdjoeal. Makanan dan
minoeman,
oleh karena kebetoelan

Tentang pendjabatan pangzat model

ada

Kertadjaja kembali dari medan perang
masih selamat, Terlihat olehnja per

Terkena benar hati orang jang men
dengarkannja !

dalam bagian dalam, Barang barang
bikinan moerid moerid amat indaknja,

dengan angkatan,

maka Pa

toeh dari ikatan rangkaiannja,

Setelah itoe, maka bazaar dinjatakan
diboeka, dan hadlrin teroes masoek

djikan kembali nasehat t, Soepomo,
| jang dimadjoekan pada tahoen 1328
| pada Kongres Perempoean Indonesia
jang pertama di Solo itoe. Beliau

sebagainja,

sedang air mata berlinang linang me
leleh dipipi bagaikan moetiara dja

Maka dikandoeng niat mero
Krido Jatmoko dapatlah malam ini
bah sekolah sore itoe, mendjadi seba kiranja digembirakan,
gai seroepa dengan sekolah jsainnja,
Sekali lagi R.A. Abd. Rachman
Dengan adanja kemadjoean itoe, mengoetjapkan banjak terima kasib
meminta poela ongkos jang ta” sedi
kepada penjoembang?, jang beliau ta”
kit, sedang pendapatan dari oeang se
dapat seboetkan satoe persatoe. Kepa
kolah jang hanja f1,10 moerid ta' da Njonja Barnas teroetama, jang s0e
mentjoekoepi. Sekolah ini ta“ menda di memindjamkan gedongnja,
pat soebsidi dari pemerintah atau ge

maka disini ada baiknja, djika kita sa

berkata:

katnja radja dalam perang,
Permai
soeri terkedjoet, poetoes asa, mengam
lajaknja berkasih kasihan jang loepa bil keris dan ... ditikamkan dirinja,
akan kenjataan dan seakan akan ter Roepa -roepanja baginja: , Lebih
bang diawang awang tjakerawala,
baik
mati dikalang
tanah
Lagi
poela
oetjapan kata katanja daripada hidoep
betjermin
dilagoekan dengan njanjian tembang bangkai".
»dadang goela“ jang mengharoekan,
Tetapi . ,, tetapi , . , kemoedian

van Starkenborg Stachouwer,

Dari itoe, berhseboeng-dengan soe
soenan Volksraad Baroe, baik dengan
pilihan maospoen

badan, kedoea pemoeda itos berboe
djoek boedjoekan, sebagai tiap orang

hadtirin mamakai apa apa jang dise
jang kini dalam perdjalanan ke Soe- diakan, sebab inilah djalannja centoek
| matra, ta" dapat mengosadjoengi, Be menjokong oesaha kita.
liau menerangkan riwajat berdirinja
Disediakan
minoeman,
makanan
sekolah itoe, dan sipat sebagai pergoe jang semoeanja lezat tjita rasanja.
roean roemah tangga bagi anak anak
Tjarda

hak ini soedah lenjap. Tentang mendjabat pangkat loerah dan pangkat
prijaji, maka dimana2 soedah hilanglah
hak itoe oentoek perempoean kita,
Sekian t. Soepomo |
- Terang, bahwa kita boekan meng| badapi kemadjoean akan tetapi ke— moendoeran !

—

inilah jang ti djosangan, sedang sang permaisoeri
kenangan pe- berdoeka tjita oleh karena sang peramoeda jang djatoeh tjinta,
boe ikoet dalam gelanggang perdjoea
Dalam taman jang berpoespa aneka ngan itoe.
baoenja haroem semerbak ditioep aSementara permaisoeri diastana, ada
'ngin jang bersilir silir menjegarkan doeta pembawa kabar tentang mang-

Dewi Amisani mendjadi permaisoe
jang ditoedjoenja, tak tahoelah ia.
Beberapa lamwanja tinggal diashra ri.
dipertoendjoekkan oleh Indonesia Moe
Maharadja Kertadjaja jang bertjita da Djakarta nanti hari Saptoe 8 Octo
datang ke Soerabaja.
ma itoe dengan ta' setahoenja ia telah
:
Dalam roeangan Jaarmarkt njonja remoek hatirja, goendah goelana, ter fjita tinggi oentoek mendatangkan ke ber djam 8 malam digedoeng K.J, B,
ini memperdengarkan lagoenja Terang pikat rasanja jang tiada terhindarkan sedjahteraan rakjatnja, tidak lekas di Waterlonplein Noord, jang pendapatan
Dewa ketahoei djoega oleh lain lain orang. nja goena disokongkan kepada Natio
Boelan, sehingga
disamboet dengan lagi, Gelisah selaloe hatinja,
Para wikoe pindah fihak mendekati naal Jeugdcongres, kongres I. M, Som
keplokan jang sangat rijoeh dari para Asmara bekerdja dibelakang lajar!
Ken
Arok jang dalam waktoe itoe men pi dan I. M. Djakarta sendiri.
Dewi
Amisani...
penonton.
Ea
Oleh karena itoe sokonglah beramai
Adapoen jang mendapat prijs dalam
Ia - inilah jang mengikat hati Dan: djadi akoewoe di Toemapel, Ia beronkrontjong concours, Ie. prijs njonja dang Gendis. Poeteri jang tjantik ha tak melawan Kediri, hingga timboel ramai ocsaha pemoeda kita|
Soemarlick Soerabaja, 2e. prijs njonja loes, tjabjanja jang gilang goemilang, peperangan.
Tentang barga kartjis dan plaateKertadjaja ikost mempertahankan bespreking bersama programma lihat
Lientje, dan 3e. prijs njonja Oetjsek. gerak dan lenggangnja jang lemah
Oentoek mengambil titel Kampioen gemalai, tingkah lakoenja jang lemas,| keradjaannja terdjoen kemedan per- bagian kota hari ini)
Oost-Midden Java, kabarnja njonja

lakoe, Perkara osroesan pemerenan perempoean kita sekarang tos
| roet sjarat sjarat jang ditetapkan oleh Soemarliek akan bertanding soeara
pemerentah Nederland didalam Staats- poela dalam Jaarmarkt besoek tanggal
lad. Djoega dalam hal ini terdesak- 6 ini boelan,
Na
ja hoekoem adat kita oleh hoekoem
Nederland itoe membawa keroegian
oentoek perempoean kita. Apa sebab? MEVROUW DE JONGE SCHOOL
tertosa. maka oemoemnja

Kertadjaja

tjoetjoe Sang Pendita
dak lepas dari kenang

lebih ramai poela waktoe di galkan astana dan ajah — boenda, riboet mentjari poetera mahkota Kerta
concours
krontjong maka toendoek kepada perentah hatinja. djaja goena mengganti ramanda diatas

“Ipenonton semangkin pesat, sebab rata
“, Dan sepandjang fabam beliau rata pendoedoek Soerabaja mengge
jaksoed jang sedjati dari segala per | mari krontjong, lebihlebib nj, Roekijah

rakan perempoean

YA

hera! Tan

| Kertadjaja, poetera Mahkota Kediri

Dan tenaga perempocan |

karang oran
i

LN

menawan

REDACTRICE: NJONJA SETI RAHAJOE

|

fi

kelihatan gembira oesahanja

berhasil memoeaskan.

samping

banjak

Imedja hasil pekerdjaan tangan moerid

diatoer diatas

moerid sekolah itoe. Diroeangan
para wanita, jg setelah pemboekaan
barang barang jang indah boeroe2 menoedjoe kesitoe,

dan belakang

dinjatakan tertarik

Jang

masih

sedang

jang tinggal

hingga

perkataan

,Prijsvraag",

djaoeh malam masih banjak. Kita da
V. Djawaban-djawaban dari pemba
pati disana barang barang j.a. diha tja jang tidak setia dan jang tidak
diahkan oentoek lotery barang jang menjoekoepi peratoeran diatas tidak
sedikit hari lagi akan dikeloearkan, akan diperhatikan.
djoega oesaha menambah Pa
VI Pemboekaan akan dilangsoeng
kas perkoempoelan itoe.
kan dalam boelan Januari 1939 di
Kita

rasa saat itoe, adalah

berhasil

oentoek

malam

Komite, melihat ke

soedian hadlirin memakai
ini dan
itoe, Moedah2an seteroesnja demikian
adanja..
1

seod--i

i

&

moeka

jury.

VII Poetoesan jury tak boleh diban
tah dan tentang priisvraag ini tidak
diadakap persoeratan.
Soerat soerat djawaban haroes

rim langsoeng
sikmalaja.

Pss

kepada:

Enak Ea

diki

Pera di Ta

dapat djoega piring piring itoe sebeloemnja soedah diisi nasi),
Lezing dariMr.RPSing
3. Medja besar oentoek masakan.
gih dana
Ir. BSoemanil
4. Medja oentoek gelas minoem.
Jesangat penting,
5, Medja ogutoek. boeah boeahan,
Pada malam Sapto tgi 30 Sept.
Tentoe sahadja medja medja ini

Openbare Oudersavond BAPA

Rapat Santjoja Rini di Solo

| Pada Saptoe pagi 1 October ini per
himpoenan kaoers ,Santjaja Rini" tjb.
Nirbitan (Solo) telah mengadakan ra
pat, bertempat diroemahnja nj. Poer-

di Solo

“PALING POETI
NAN Te Tanah
PALING ALOES

wowijoto, jang dihadliri oleh kl. 50 menghadap 1 Oct ini ,,Badan Akan semoesanja ta" oedah diberi" koersi.
Perlindoengan Anak-anak“ di Soera “Dibawah
kacem posteri anggota dan tamoe.ini resep resap oentoek
oleb
diboeka
karta telah mengadakan operibare cu- makanan
rapat
pagi
9,15
| Djam
tjara Prasmanan itoe dan
njouja Atmosoedarjo sebagai ketoea dersavond,fbertempat disociteit Habi haroes diperhatikan akan -adanja doea
moeda dengan oeljapan selamat datang projo, jg dihadiri oleh ki, 200 orang,
dan teriwa kasih seperti biasa, Ialoe diantaranja ada beberapa kaoem poe matjam makanan:
1. Makanan jg memakai ikan dap
mempersilahkan kepada njonja Wig- tri,orang toea anak moerid dan wa daging.
:
njokoesoemo oentoek berpidato tentang kil perhimpoenan jg dioendang.
2. Makanan
oentoek
vagetariers.
kewadjibannja manoesia bidoep didoe- “Djam 9 sore vergadering diboeka
Persediaan: “
nia dalam masjarakat, teroetama bagi oleh: R. Soetopo Adisapoetro sebagai
kaoem poeteri sebagai iboe. Pidato itoe voorzitter dengan mengoetjapkan se
Berigedel siwo.
pandjang dan terang, isi beberapa ps lamat datang dau terima kasih seperti
Satoe
kati daging ditjiatjang sam
ladjaran jang sangat diperhatikan oleh biase, jang laloe mengoemoemkan soe pai haloes. Doea kati kentang dire
semoea jang berbadiir. —
| soenan bestuur jang terpilih dalam nses, segoedahnja laloe digoreng. Kalau
Setelah membitjarakan keperloean vergadering jang doeloe, terdiri dari s0edah digoreng
laloe ditoemboek
roemah tangga perh. lain Iaiunja, maka tt, R, SoetoposAdisapoetro voorziiter, sampsi haloes. Boeatlah boemboe lada,
djam 12,30 siang rapat ditostoep de dr. R. Moehammad Saleh Mangoendi pala dan garam serasanja dan toem
ngan selamat.
an 3 Seng
hardjo-vice-voorz. R. Djojowidarsono boeklah boemboe ini sampai haloes,
:
Bp IA
:
dan MSoetedjo Wirjowasono secr, R Sesoedahnja laloe kentang dan daging
Studenten T HS, bertamasja
Ismail penningm, R. Hindromartojo, nja ditjampoerkan dan diberi poela
KeDjawa Tengah, R Sastrokarjono, R Sobenarjo, R Ng lima boetir teloer ajam jang soedah
Dari Bandoeng dikabarkan, bahwa Parikrangkoengan, R Soemitro, R Soe dikotjok. Berigedel ini laloe diberi

kaoem studenten THS disana jang da midi Adisasmito,

H Soetadi dan dr R,

bangoen

sebagai

'bangoennja

sawo

kereta api ke

Atjar ini ialah atjar kool, wortel
mentimoen dan taoge pendek. .Mem
boesatoja sebagai atjar biasa dan rasa
nja agak manis.

Poerwokerto, tg IC me

vergadering.

R, Soemidi Adisasmito di
ngoendjoengi Kroja-werken, tg Il me
persilahkan
menerangkan pekerdjaan
libat Bandjar-Tjanjanawerken,. tg 12
pada tg 13 Oct
gemeente- Wa

ke Semarang, sedang
akan mengoend,oengi

terloopkundig Laboratorium, djoega
gemeentewerken dan lapangan mesin
terbang. Kemoedian tg 14 October
mengoendjoengi pelaboehan dan ge
meentewerken, tg 15 Toentangwerken
dan pada tg 18 rombongan terseboet

kembali

ke Bandoeng

lagi. (Aneta).

Pergsnda kesenian

Bali

Legong, Gong
Gebjar
dan Baris apa
itoe??
Kelak akan dipertoen
djoekkan
dipoelau
dari beberapa pengan

di Badoeng |Bali Selatan) oen

toek mengadakan perdjalanan keseloe

roeh Djawa dengan

membawa

rombo

voor de studievoorlichting,

jang dapat memberi pertolongan ke
pada beberapa orang toea moerid boeat
melandjoetkan sekolah

anak anaknja.

Laloe R. Soemitro dipersilahkan

menerangkan

pekerdjaan

sport com

missie jang telsh dapat mengadakan
sportdemonstratie dari anak moerid
hingga

menggembirakan.

Ir.

R, Soemani

directeur

dari

particuliere AMS, memboeat lezing
jang pandjang dan lebar tentang per
loenja di. Solo diadakan AM3. jang

teratoer: karena banjakoja anak moe

rid kelocaran
Mulo jaog tidak bisa
diterima di AMS. gouvernement. Hal
icoe

Djawa.
Ada kegiatan

djoer

commissie

lain hari

kan

mr.

ta' dapat menjaksikan

koeltoer daerah kita sendiri. Boekan
kah koeltoer persatoean kita terbagi

atas daerah

daerah

jang semoeanja

mempoenjai perhoeboengan ? Mengem
bangkan koeltoer Bali berarti, mem

Perganda

Kesenian

membikin

dipersilah

lezing tentang ,rege

Indonesia.
Setelah ada beberapa orang jang
madjoekan pertavjaan dan didjawab
seperloenja, maka djam 12,39 malam
vergadering ditoetoep dengan selamat.

sampai 27 Nopember akan mengada
kan , Tour de Java “ dengan berliwat
di. Soerabaja,. Malang, - Soerakarts,
Djokjakart2, Semarang, dan kembali

ke Soerabsja,
karts??

(tidak

teroes ke Dja-

Red)

:

Perkoerrpoelan

ini merjarpaikan

diberi tjoeka dan ketjap sedikit.

Tjara mengatoernja me
dja makan, setjara ma
kan bergilir (Prasmainan)
: Oentoek.

kan melsjani tamoe

toe pesta,

maka

kita

lebih

. memoedah-

pada

baiklah

wak.

Sesoedahnja

mekan

bergilir,

ialah

jang

biasanja

laloe

ngembangkan

senian

Bali

dan

dalam

memadjoekan

. malam
nian

roes

kesenian

choesoesnja dan

dari Perganda

boeat

Kere

Bali ini, tiap tiap waktne pengce

sedia

oentoek mengadakan

remboekan.

Toean

di
ta

ke

Dr. Roestam

jang

pe-

mendja

pengandjoer dari ijita tjita ini, | :
kenal dari dekat, seorang jang be

Medja itoe ditengah tengah dan pada
doea soedoetnja sebelah menjebeiah
diberi perhiasan boenga, Tempat boe

di koeliling

Menjampoel

medjanja.

dieratkan

pada

2. Basi pandjang dau dalam oen
kerdja betoel betoel oentosk mendjoen
djoeng. kesenian Bali dan Indonesia, toek tempat masakan,
3. Medja ketjil oentoek tempat pi
Kita ingat semasa kesenian Djawe,
ketika diadakan Bali Kongres oesaha ring dan sendoek dau garpse, Sendok
dari Java Instituut, dipertoendjoekkan dan garpoenja haroes diboengkoes da
dibeberapa. tempat di Bali mendapat lam sapoe tangan kertas. Melipatnja
perbatian pendoedoek sangat loear sapce tangan itoe lihatlah gambaran,
Sendoek dau garpoe itoe ditaroeh da
biasa.
sore
wis
23
Bemoeanja ini oleh karena ada boe lam talam jang diberi dasar kain atau
poetih dan dihias dengan boe
boengan rapat antera seni kepoelau- renda
nga djoega,
i
an Ki
“siiawa
4. Medja ketjil oentoek tempat ge
Kita pertjaja pekerdjaan , Perganda
Kesenian Bali” akan mendapat soko las minoem, Gelas itoe diberi toetoep
ngan jang sebesar besarnja dari pen jang diperboeat dari serbet kertaa djoe
tjinta Kesenian choesoeenja dan bang ga dan melipatonja lihatlah gambaran.
5. Medja ketjil oentoek tempat boe
sa Indonesia oemoemnja.
baljang

berhoeboengan de

dan

haroes

POETI

gratis

dengan

bersama

boeah

Kemoedian dimasak

aja

mendjadi

soedah loenak,

gis

dan

dagingnja

berdoea

opor biasa.

siapa

minjaknja,

sesoedahnja

ada lebih baik keroepoek koelit.
Persediaan oentoek makanan vege

&
Na

Ga
s2

Be

Empo'

ta

dan

|

»Jab, tapi loe orang

: »Ah, eloe djoega.
djawabnja poela.

Empo'

bagoes",

jang

mendengar
,,Soekoer,

soe
enak

loe“,

sipentjoeri

bertereak:

sakiiiit",

Collega:
Si Amat:

Doel,

siapa itoe jg naik

collega

batoer

sekantoor,

auto bagoes, apa kamoe kenal,
Si Doel: Boekan kenal lagi, itoe

diberi santan kental

Gigodog

ketika

dia ber

boessek",
kaga”

bersorak

Sambil lari
»Ngga'

dan haroes diberi boemboe asam, ga
ram dan goela sera3anja dan langkoeas
jang soedah dipoekoel. Kemoedian di

dan

Minab

,boek“

loe, enak

Sampai setengah matang. Kalau soe
dah setengah matang laloe koolnja di
masoekkan dan digoreng poela sampai
koolnja setengah matang djoega. Se

soekkan

dan

Roeparja karena goegoep, entah ta
koet, pentjoeri itoe djatoeh dari atap
kebawah (bagian loear),

diiris ha

saja,

»Lo, collega bagaimana?"
»Ja collega, tjoema itoe orang tos

Kalan soe

teloernja

bangoen,

orang".

poetih diiris

mendidih,

Minah

»Ada orang. ada oraaaaaaaang!
Simaling mendjawab: , Loe djoega

loes djoega, sesoedahnja laloe digoreng

laloe

pentjoeri jg naik

tahoe diatas atap ada orang
tereak :

Keenan

3

di

pergi kon-

atap.

:

1

kebetoelan

oleh sosaminja

dangan, kedatangan
Nembogad Tortoer gelas dari
Peng
"Keprtan an

ara

tjabai merah

sakilit

Minah, jang

tinggalkan

mengirisnja oentoek sop.

sampai

asam.

tertawa. Doea orang

Ngga'

Empo'

penoendjoek. Koolnja diiris iris sebagai

mendidih

terdengar

kara.

goreng hati

Keroepsek

godog

Boe-

itoe teroes bergoelat, sampai djadi per

laloe digoreng sebentar.

dah

'itoe'

bilang

Asasaaam.,
Orang dikapal

haroes diboeang

Sambal goreng ini ialah sambal go

soedahnja laloe

(orang

ada itoskang

bertereak: Asaasaaaam“,

Manis

sebagai

merah

Makasar

bilang Makassara)

Asaaasaaam,

ajam

reng basah dan tjampoerannja peteh,
bati, oedang
kentang dan kaperi.
Memboeatnja sebagai sambal goreng
biasa, akan tetapi memasakrja sam

Bawang

: Tra

Djeroek maniiis,
Asaaazaaam.

makai minjak.

iris haloes dan

mende

mendjawab

begini:

Memboeatnja
sebegai
abon biasa
akan
tetapi
menggorengnja tak me

keloear

laloe

(batjanja: toe-toe-telce).

laloe

Soeara-

Abon

“Sambal

Loo“,

Inggeris , Two

kartjis terngangga

Dipelabsehan

dengan

1

Het

djoeal djeroek sambil bertereak2 ,dje
roek manjiiis",
Sitoekang
djoeal asam, jang dibe
lakangnja menawarkan dagangannja

tjengkib,

dan

Loo“

naar

bahasa

Mercegikan.

teroes sampaiair

kental

dalam

ogar itoe,
“la-la-la,

diiris

sama dengan lada pala

,Twee

ja bikin

Sitoekan

soedah dipoekoel

tahadi.), lima

Belanda

to the

atau dapat djoega djahe ini ditoemboek
garam

ANAK-ANAK.

waktoe
hendak
membeli
kartjis ia
udak pandai berkata dengan bahasa

kata

kang teken soerat soerat dan saa jang

dima

anterin

teroes sampai

ke postkantoor".

masak,

Atjar, kering kentang, dan berige
boenga djoega, Boenganja ta' oesah di del jang dibangoenkan sebagai wor ditjampoerkan dan haroes
diberi te
taroeh didalam tempat boenga, akan tel memboeatnja berigedel, sebagai loer ajam jang soedah dikotjok
se
berikoet
:
tetapi ditaroeh ditjelatj-lanja boeah
tjoekoepnj
a.
Kemoedian
dibangoen
kan
Satoe kati kentang direboes, sesoe
boeahan itoe. Medja tempat boeah ini
sebagai
a wortel, kalsu sae
'depat djoega kita hias dengan lilin|dabnja laloe dikoepas dan digoreng. dah laloebangoennj
Taman Isteri Beker .
digoreng,
Kalau soedah
Kalau
soedah
digoreng
laloe
ditoem
“Bestuur L.D,T.B, memperma'loem-|jang berwarna.
matang
dioedjoengnja
ditoesoekkan
'Tempat medja ketjil ketjil ini menoe Diah sampai haloes dan diberi boemkan, bahwa berhoecbueng dengan satoe
setangkai
daoen
peterselie,
06 lada, pala, garam dan bawang
dan lain hal, pertandingan oentoek |roet keboetoehan tamoe tamoe jg akan
oetih. Boemboe ini ditoemboek ha
8. Mohamad.
mereboet beker , Taman Isteri Peman| makan. Oempama sabadja:
068, sesosdahnja lalne kentangnja
semau
dangan“ baharoe bisa dilakoekan lapas
1. Medja piring piring
boelan Poensa.
2. Medja nasi (oentoek ringkaenja
Segala

ah boeah

Monster

Doea orang Inggeris di "Amster
dam ingin pergi ke Het Loo, tetapi

sen doek dam

ling boenga atau karangan boenga ke diiris iris setengah pandjangnja djari

tepelak

kleur. DADOE,

Tra-la-la-la

tariers:
uga jang ditaroeh d'tengah tengah
Pindang teloer, menjediakannja soe
medja itoe baroes jang agak besar “ah dikoepas.
dan boleh djoega diberi p-:rbiasar
Sambal goreng basah kool dan te
boeah boeaban. Diantara teropat tem loer, memboeatnja sebagai berikoet:
pat makanan itoe biberi berseling se “ Peloernja didadar. sesoedahnja laloe

fjil dan boenga itoe

Sedia
tempat.

BOBAT

Yerpan

dikatakan orang ,reakan Prasmanan",
Apa jang kita bostoehkan ventoek ke
Keroepoek jang disediakan oentoek
perlsean itoe ialah:
makanan ini ialah keroepoek oedang
1, Msdja makan oentoek masakan2
me
atau keroepoek kakap akan tetapi djika

oentoek

Indonesia dalam oemoemnja.
Tentang biaja penerimaan

digoreng

sepotong djahe jang

serosan pada penjinta kesenian soedi
lah kiranja dengan kedatangannj», me
ngadakan atau menjokong Malam Ke

senian ( Kunst-avond)

beli

mentega sampai setengah matang dan
menggorengnja diberi psela bawang

kita pai

mengatoer medja hidangan itoe setjara

dapet

Ambiilah tiga boetir teloer ajam dan |
kotjoklah teloer itoe, kemoedian di
tjampoerkan dengan daging itoe tadi.

Memboeatnja

oekir

Bisa

Lapis Benggala
Satoe kati daging diiris sebagai me '
ngirisnja lapis biasa, Daging ini laloe | (R
diberi boemboe lada, pala dan garam
serasanja dan boemboenja haroes di
toemboek haloes,kemoedian dagingnja
dicelasi dengan boemboenja dengan

Kalau menjediakan
ioelang toelangrja,

mengoekir, menenoen dsbnja, Mereka
mengambil kepoetoesan pada tgl 6

Biik”f: :0.80,' 410.30 en f 0.10.

Harga

tjampoer

Opor

Bali,

tari menari,

Atjar

FABRIEK

TJAPBATAVIA
DEWA
.
Co:

Menaroehnja dibasi pandjang dan ke
lilingnja diberi perhiasan daoen sawo.

R.P. Singgib

jang hendak menoendjoekkan kesenian
-poelau itoe, dalam

digoreng.

bajoes. Kalau soedah setengah matang,
laloe diberi airsedikit dan haroes di
beri poela, sepotong manis djangan,

beri soembangsih pada perwoedjoedap
koeltoer Indonesia,
- Maka dari itoe- di Badoeng telah
dibargoen..

kemoedian

poetih dan merah jang soedah

ngan kesenian Bali jang soedah ter neratie“ jalah bagaimana fjara hidoep
sobor ialah Legong, Gong Gebjar dan kita dalam masjarakat ini, jang sa
Baris. Pertoendjcekan ini hidangan ogat pandjang dan terang disertai ke
jang teroetama dari para toeris (pelan terangan jang mempoeaskan, teroeta
tjong) jang datang dari loesr negeri. ma tjotjoknja paedagogie kita dengan
Maka ketjewa
sangat kiravja, djika dasar pengetahoean kebstisan bangsa

kita sebangsa

merah,

tangkai taugkainjs

akan diadakan engustte

dan kalsu perloe akan dimintakan
subsidie kepada pemerintah.
Laloe

tjabai

diberi

NT

boeah

ritahoen ke 3 dan ke 4 woelai tg, 9 Soeparman Tjokroatmodjo commissa
sampai 16 Oct depan ini akan me- rissen,
M. Soetedjo Wirjowasono
ngadakan tamasja tahoenan, Ini kali
rombongan itoe akan pergi ke Djawa dipersilahkan menerangkan peroeba
ban statuten dan huisboudelijk-regle
Tengab.
Pada tg 9 Oct berangkat dengan ment, jang laloe diterima baik oleh

dan

nana:

dihias dengan

Soedah

ngan ini harap disampaikan kepada
Taman-Siswa tjabang Baioeng | Den
passer, B:h).
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Aan

Kat

2

?

SEAT

| jan,

bag PA PN

terbit
Boekoe

tjeritera

»KAPENGKOEHAN

ISTRI SOENDA"“

Isinja bergoena sekali bagaimana
nja laki rabi. Harga f 0,40
franco

roemah

pembeli

tjara-

f 0,46

Bisa dapat pada: Administratie Pemans
dangan.

Bg

4

#usalkak
Gan
eka

PB
3

»Nanti “doeloe. boe sabar!“ Djono
' »Terang terangan koekatakan pada
Moe, sekarang akoe akan beristeri merajoe mendekati iboenja.
menseroet model doeloe, jaitoe iboe
»Sabar? Ta? ada sabar, terlaloe kau
koe koesoeroeh meminang, Sebab 3 Dijon“.
»Boe saja ta' mengarti

boe ?“,

Jl Ikoeno dus akoe akan mengalami per
»Kau mempoenjai koeping mata
kawinan zonder liefle“.
Ta moeloet“ sambil tangannja orang toea
»Kau toch boekan pemoeda doeloe?“ ini menoendjoek noendjoek moekanja
“Akoe kini tak pertjaja pada segala Djono,
ADILKAH?
—. Ivariatie kawin dengan bertoenangan
»Sabar b2e sabar. ada apa ?“
Menanam
mn mama
»Koeping
moe dimana ? Matamoe ti
plus
berdasarkan
tjinta",
Nji Bedjat merasa ketarik sama ka

bar atawa verslag gandringan Aisjiab

- Sebab

..., ?“

»Akoe soedah pernah dipermain
di Bandoeng.
“3
mainkan
oleh apa jg dinamakan api
Antara lain lain kabarnja, disitoe
perijintaan,
djadi kini tetap akoe
ada dibitjarakan, jang Aisiiab maoe
akan
mengikoeti
eysteem ta” oesah ke
minta pada Pemerintah soepaja dibo
val
asal
djodoh
tentoe
dibelakang ba
lehkan bikin propaganda Islam da:
ri
akoe
akan
hidoep
beroentoeng
da
lam tangsitangsi, kezerne kazerne.
Kalo” betoel begitoe, nji Badjat poe lam roemah tangga.“
soedah
»Diadi
kepoetoesanmoe
dji soenggoeh soenggoeh, dan poedji
tetap?“
an ini djangan dari Nji Bedjat sora
ngan, tapi haroesnja dari semoea ka 8, Betoel, nah Sub sebagai sahabat jg
karib kau ini hari koeadjak menjaksi
cem Moeslimin dan Moeslimat,
kan
sendiri bagaimana parasnja tjalon
Dslam tangsi tangsi memang betoel
isterikoe
itoe“,
betoel preloe ada tableg Islam soepa
»Apa
kau
soedah berkenalan dengan
ja kaoem iboe disitoe tetap tegoeh me
tjslon
isterimoe
?“,
megangi agamanja,
»Beloem,
tetapi
akoe taoe, bahwa
Itoe satoe, tapi ada satoe lagi njang

Si
Pn
|

Tana

NE

Ak Brp 2N TAM NG
SA ak

G2

pa

perloe ditoentoet.

Nji Bedjat kalo“ naik delman ( boe
kan auto, lo) liwat dimoeka Gredja,
hari Minggoe,

temtoe disitoe dipasang

ia tentoe menaroeh
koes,

hati djoega pada

»Boektinja ?“
»Waktoe akoe membeli rokok diwa

merk , langsam reden, nit toeter2 ", roengaja ia tersenjoem malve maloean
artinja , djalan pelan djangan boenji memandang padakoes,
ken dot-tit-tet cf bel ",
Dideket merek njang dipasang dite
ngah-tengah djalan ada berdiri polisi
agen,
,

peja

Bedjat

moepakat

brisiknja

banget, soe

didjslanan

djangan

mengganggoe choesjoe'nja orang pnjang
sedeng dienst dalam geredja,

2
Sekarang, kita liat kalo' heri Dje-

.

moeah. Mesdjid2 banjak betoel vjang
dipivggir djalan besar, tapi kog ndak
ada

toelisan

,, langsam

reden,

nit toe

ter toeter“.
Barangkali (nji Bedjat
sendiri ndak pernah ikoet sembajang
Djemoeah dimesdjid
jang pinggir
djalan besar, tapi dimesdjid dikam
poeng soenji ), orang orang njang de
ngerken eboetbab, kebrisikan, boekan
denger chatibnja (apa lagi kalo' me
mang ndak ngarti ) tapi enak denger
soeara , ITTTTrrr, Of kring-kring“ dan
Sa'“panoeng galane alias erzopor.
Bajang.
Kalo' nji Bedjat (tapi sekarang ongeschikt) djadi lid gedoeng bitjara di
Pedjambon, tanggoeng maoe doeloein
lid lid lain dan madjoeken doea soal

2

|.
:

kau?"

“Adoeh hinggakini rasanja hatikoe
tertinggal di Tirtojoso",
“Eb ini satoe roman“ berkata Sukepsda dienst begi. bandi sambil tertawa mengedjek padu

Penghormatan
toe Nji

»Dan

sabebatnja.—

. Sub lekaslah berpakaian sekarang
kita pergi kesana !“
Setengah djam xemoedian doea pe
moeda tsb soedah mengendarai speda
menoedjoe keloear kota. Didesa Tirto

dak

kau

pergoenakan

loetmoe apa
bih doeloe ?“

melihat,

»Saja beloem

mengarti

moe

gampang

djoega

dikerdjaken,

dapet,

toh

ndak

bikin

roegi, ja apa ja?

:

NJI

BEDJAT.

Ta

NT

boes,

akoe

mendapat

maloe“,

»Bagaimana boe ?“
»Lebih baik akoe kehilangan wang
f 100.— dari pada akoe kau permaip
kan begini“. Iboenja Djono mareh de
ngan:

bernafsoe,

anaknja

djikalau

sekiranja

beloem beroemoer boleh dja

di rotan telah bekerdja kebelakang
poenggoengnja Djono,
Melihat
iboenja
marah demikian

»Tidak

dapat seboeah waroeng jang agak tjoe
koep barang dagangannja,.--

inken soedeh bersoeami.“
»Soedah bersoeami, ..?” Djono
sekarang
matanja terboeka lebar de
ngan
roepa
heran, batinja
penoeh

masih

kemaloe

Oleh: Laoeng Manjogot

ea

| Subandi
—Jang

akan

asik
ia

menjelesaikan

kirim

pada

kopij

redactie

—.

balik balik kertas jang penoeh dengan
toelisan stenographie, jaitoe verslag
“rapat Boeroeh Sepakat tadi malam.

Tiba tiba Djono datang kesitoe, hingga

—

8Subandi
terpaksa
memberhentikan
pekerdjaannja.
»Sub berhenti doeloe|“
»Ach kau mengganggoe tempokoe

I.0

'.
0

sadja Djon",
Ta? kar menangis mesin toelismoe
kau tinggal sebentar, akoe isi hari
ada oeroesan penting",
Dengan roepa koerang zenang Subandi terpaksa melajani sehabatnja
oentoek mengobrol,
»Ajoh teroeskan obrolanmoe koede

.
“3

—

ngar"|
»Djangan

djemoe

Sub, sebab

kau

f3.—

12 bidji)

»Tentoe itoe ajahnja” mendjawab
Djono dengan soenggoeh soenggoeh.

Soedah

terbit

lain-lain

memoeat:

G

apa

jang

poela

berpenghidoepan

tani

mempoenjai waroeng”

ber

No. I.
» 2.

PASAR BETAWI.

:

Ras

TE

Gr

pajang mandam

berahi karenanja.

»Djika kau angkat akoe djadi jury"

kaleng f 2.10, Harrison

f 2.10 danlain

lain tjap f 2, per bantal.
berkata Subandi ,kepoetoesankoe ten
Minjak
klapa: per blik dari
toe begini, soenggoeh sepadan dengan 143/, kg bruto boeat roepa roepa merk
kau Djon, pendek boleh dikatakan dari f 1,52'/, sampai f 155
pasangan jang sepadan, seorang beBawang merah: Benteng no.
roman bagoes, seorang berparas ijin 1 f 1450. Tiongtoa f 12,50, Tiongliap
tik".
f12. Bima nol f 13 dan Bali f i2—
Djono tersenjoem bangga mendapat per 100 kg,
Katjangtanah:
Bogor f 8.25
ini poedjian, Dari salah seorang pen
doedoek desa sitoe Djono mendapat Cberibon f8,— per 100kg.
Emping belindjo:
Laboean
keterangan bahwa jang mempoenjai
itoe bernama

Pak Kasan.—

dikanan

kiri

djalannja

itoe

tempat sawah dan tegalan koening
menghidjau menandakan djika tana-

man diitoe desa soeboer.
»Djon bagaimana kau

nanti

bisa

tjotjok dengan isterimoe, padahal kau

»Itoe

perkara

ketjil,

djika soedah

pendjoeal di Pintoe-ketjil.
Copra:
melihat kwaliteit

f5,60 sampai

f6—

djoeal, mata

hi moeka roemabnja Djono dikampoeng
Bandoesari Semarang, Sebentar-seben

tar Djono keloear kestraat melihat ks
lau kalau iboenja telah datang. Hati.
nja sebagai tu'sabar beroelang oelang
ia melihat arlodjirja.
»Soedah poekoel 5“ ia menggerostoe,

Subandi tetap doedoek asik membalik
balik soerat kabar,

855
Weltevreden
- CENTRUM

»
»
»

3.
4.
5.

6 bidji,
f 2.75
menerima

10 bidji dan

RATIsS
(bahasa Belanda) boeat peladjaran sendiri

CORSAGEBLOEMEN

ijetakan

C.B.
Pendahoeloean
Astertjes

ke-2 48 halaman, lebih loeas lagi dan antara
dari

Veldbouguet
Rozen van Organdi
Orchideetn

Koelit.

Katoen, Satijn, Beledoe dan
No.10,
Boenga corsage
» MH.
Anggrek boelan

» 12.

Boenga corsage dan Camelia
Boenga
corsage
dari

» 13,

» 6. Viooltjes
koelit
» .1. Papavers
» 14. Daoen dari hoenga koelit
» 8.
Boenga ditopi
» 15. Corsage koelit dengan
» 9.
Boenga corsage
Ceintuurnja.
Pertjetakan kembali dari madjallah minggoean Orient dengan gambar2,
Harga dengan ongkos kirim f 1.06.
Mintalah prijscourant,
Boleh dibeli pada:

Muziek

Sluisbrugsiraat

Handel

,TIO

68a,

TEK
Telef.

TJ
WI.-.362,

OEs
Batavia-C.

La
sn)
-,
AN Na
Hd

item Djember fob Probo

bocat roeparoepa
merk
dari f 2.95
sampai f3.l5, AA f3.50 per100 kg,
Ladahitam Lampoeng:
ek.

jang dinamakan doenia kemadjoean.
Sepoeloeh hari berselang.
Djono dan Subandi doedoek diseram

Telefoon

den noteering toeroen 2/4 kwaliteit
Straits 10/7/6 pst. per ton.

san roemah tangga ini dan itoe. Lam
bat laoen tentoe ia nanti mengarti apa

isterikoe, dikota

2

dari

nanti koe

mendjadi

Obat

per 100 kg. Lon-

linggo f 6.07 pembeli, f 6.23 pendjoeal
per 100 kg.
Tapioca meel: kwaliteit Medium

adjar bergaoel masoek perkoempoelan
wanita dan koesoeroeh beladjar oeroe

D

nol f33.—, no2 f29—, Tjilegon no!
f32—, no2 f25.— per 100 kg netto.
Kentang:
dari f 7.80 sampai
f8.40 per 100 kg.
Harga harga terseboet
menoeroet

Telok kemaren ada djadi lev, Oct.Dec. f13 85, Nov./Dee. f14,—, f1410

dan f14,20, Dec./Jan, f14 25, Jan./Mrt,
f14,650 dan f1460, iri hari lev. Oct.-

Dec. f13,85 pembeli, f14.— pendjoeal,
Nov./Dee f1410 pembeli f1425 pen

djoeal, Dec./Jan. f14 30 pembeli, f14,50
pendjoeal dan Jan,/Mart, f1460 nom,
Ek Batavia lev, Oct./Dee, f14,10 nom,

per 100 kg. Londen

noteering

d. p. Ib, pembeli,
Lada poeti Muntok:fob

29/16

beloem tahoe doedoekrja perkara",
Pang
»Perkara? Kau toch tahoe akoe boe
Seketika lamanja iboenja Djono da kalpinang Oct, shipmentf 20,25 nom
kan pokrol bamboe ?“
tang, tjepat Djono menjamboet keda per 100 kg, London noteering 3 9/16
»Buekan perkara pengadilan Subs. tangannja orang toea ini. Tetapi air dp. Ib pendjoeal.
» Perkara apa? Tj ba terangkan!,
moeka iboenja Djono tampak merah
Kuffie Robusta Lampoeng:
Pe.
»Sebenarnja akoe telah mendapat padam bahwa hativja mengandoeng
"De
15pCt
ek, Telok lev Oct,/Dee, f 12,10
toedjoean“ Djono terser joem mengoe kemarahan:
pembeli, f 12,40 pendjoenl per 100kg.
'japkan ini perkataan.
B:loem sempat Djono menanjakan
Citronella olie: kemaren ada
—,Lekas djelaskan!“ Subandi moelai kabar berhasil atau tidaknja perdjsla djadi lev Oct-Nov f 1.02 setengah, ini
“ ta' sabar,
nan iboenja melamar keroemabnja bari boeat lev. ini tahoen f 102 eete
1. Begini, akoe telah mendapat pan Pak Kasan di desa Tirtojoso, taoe ngah pembeli, f 105 pendjoeal. Boeat
“dangan didesa Tirtojoso, tetapi gadis taoe iboenja berkata dengan marah : lev, lain tahoen f 102 setengah nom,
toe tidak terdidik modern”,
»Anvak tjelaka",
Karet: sedia Java Sheete 28 3/8,
»Eh, lagi lagi kau berkata so'el A
Subandi daa Djono terkedjoet sebab Java Std Crepe 29 3/8 cts per setengah
"mor Djon“ Subandi tersenjoem me- ta” disangka akan menghadapi hal
kg.
| mandang pada sahabatnja,
begitoe.
e
|.

1 stel bolders (f2.-—

Satoe boekoe HANDLEIOING

mertosa

ANAK

BATAVIA

Membeli

Katjang kedele: Gendja Tegal fob
| “Pemandangan”. Djari tangannja ivi terdidik modern, sebaliknja isterimoe Tegal
lev. Oct /Nov, f 7.04'/, pembeli,
biasa
hidoep
didesa.
Soedah
tentoe
“anak moeda teroes bermain ditoets
f7.20”7,
pendjoeal, Panaroekan fob
.
mesin toelis, sebentar bentar ia mem tabiat dan angan angannja ta” sesoeai Panaroekan
f 6.47 pembeli, f£6.64 pen
dengan tjita tjitamue ?“

—

Kwitang

raaloean.—

»Djika begitoe orang toea itoe jang
akan
mendjadi
bapa mertoeamoe?
Soenggoeh kau beroentoeng mendapat

periksalah

JO TEK TJOE

ga

(Dilarang koetip).

tertipoe
Tjap

Roemah

r

tadinja koesangka

djangan
D

»Ja, dan soeaminja jaitoe Pak Kasan orang jang soedah toea itoe tetapi
ia terhitoeng seorangjang kaja diitoe

orang berbelandja diwaroeng itoe,
»Dan orang laki laki toea itoe apa
nja- Djon ?“

dangan

Koesangka.

Soepaja

pertanjaan,

»Nah Sub itoelah dias Djono menoendjoek pada seorang perempoean
moeda jang sedang melajani beberapa

Dalam perdjalanan poelang ini doea
pemoeda sangat riangnja, sambil ber
tjakap tjakap memperhatikan peman

Ag

Soedah dapat poedjian
Harga 1 botol f 0.20

pinang itoe boekannja perawan, mela

»Ach

Ramboet

JO TEK TJOE

salah? Gadis jg kau soeroeh

desa",

selamanja

Pakelah
Minjak

Djono oendoer, rasa rasa ia dapat me
uerka apa jg soedah terdjadi dengan
perdjalanan iboenja ke Tirtojoso,
»Saja toch tidak berboeat kesalahan
apa apa boe?“

jdso mereka berhenti ditepi djalan raja dis, dan pak Kasan itoe koesangka
Tidak djaoeh dari mereka berdiri ter ajabnja“ berkata begini Djono dengan

waroeng

»

(Ledikanten) keloewaran
Batavia,
Europa dan
Inggris,
Bagoes
dan koewat.
Koelit-koelit sampi, Zoolmerah, Zool-pinggir, Pakoe-pakoe, Verlak, enz.
Harga moerah,

»Tidak mengarti? Kau soedah mem
permainkan orang toea, anak tjelaka
sampai

TIDOER BESI

STAALBUIS

tidak bertavja tanja le

kata begini Subandi tertawa,
»Ja“ Djono poen ikoet tertawa
diatas, teroes bikin petisi, atawa mosi
Goela pasir: per karoeng da
atawa amendemen, entah apa namanja riang.
ri 102 kg terima
di goedang pendjoe
itoe.
Dalam
pemandangannja Subandi al f 10.40.
5
Disamping itoe dibikin gerakan pe memang gadis itoe tjantik, tidak saTepoeng trigoe: tjap Kodok
tisi Nji Bedjat djoega, ah barangkali lah kalau Djono sampai maboek ke f 215, Koeda merah f 2.10, Boeroeng
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Oinema

lagoe.

Tionghoa

7.— malam Berita soerat kabar dan
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DOELOE KALAU AKOE MENTJOETJI KELAMBOE. NJONJA
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PERSIL. SEDJAK DIPAKAI PERSIL, SEMOEA PAKAIAN
Na keja LI PTN
H BERES.TIDAK PERNAH LAGI KELAMBOE SOBEK, KELAMBOE DJADI AWET, TAHAN LEBIH LAMA,DAN SELAMA- & MOEDAH SEKALI “DINJA POETIH BERSIH. SEDJAK DIPAKAI PERSIL KERDJA ag PAN
TJOETJI-MENTJOETJI LEKAS HABIS, KARENA ITOE LEBIH
BANJAK KERDJA LAIN-LAIN DAPAT AKOE SELE SAIKAN.
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dan or-

Dokter

ABDULRACHMAN SALEH
Arts
Djam
Boeat

KWITANG 7
bitjara 5 — 7
panggil

sore

tel. 3995 WI.

,

2

Dalam

pada itos telah dibangoen-

(kan Ormite Amal Minangkabau. jang
hermaksoed hendak mengaempoelkan

Wang goena membantoe djika di Mi
oangkabsu orang ditimba babaja ke

3oerahan,

Sebagai langkah pertama oleh Comi |

te ini akan
diadakan
Pertamoean
Amal pada 15 October ini di Kramat |

45.

Pertemoean joi akan diramaikan

lengan moesik dan permainan Minang

kabau, sedangkan restaurant Minang
lan buffet tidak akan ketinggalan.
Wang masoek (entree) tjoema 10

Lembara Hkera

. :Aksi

tentang pemimpia-pemimpin PNI jg

| disiarkan oleb Autara, maka perloelat

| Kita moeatkan artikel dibawah ini dav
- djoega berhveboeng dengau kabar d:
lam Bat. Nieuwsblad
lama.

beloem selang

Penggeledahan dikalangan PNI sifatuja Isear biasa, sekalipoer hakekat
nja bias3, sepaudjang keterangan pers

— Yoorliehtingsdienst.
O-cangpoen masing masing menanja

| kan diri, mengepakah ada kedjadian

demikian, sedang katavja dalam saat
ini soedah ada kebebasan bergerak
dan kemerdekaan bekerdja oeutoek
masjarakat Indonesia? Svedah adakab
atuupoen beloem kebebasan demikiau
itor? Demikianlah pertavjaan2 rakjat
Indonesia, setelah mendengar oetjapan

oetjapan toean besar G G. dalam
Volkeraad dalam waktoe jang lawpau.
Pers poetihpoen gempur sambil me
lepaskau soeara teriakan jang -meme
kik. Poen peristiwi itoe menaroeh per
hatian anggsuta VR. Bsroelang2 me
reka menaujakan daa menjitakan koe

Djoem'at

pan,

Biros

baroe

ini

dalam sk. ,Bit

gal menoenggos
merentah sadja.

poeto.san
:

dari pe-

psnoetoepan

post oedara

Tarakan, Bima,

Hendaklab kiranja

pemerintah soeka

“Adapoen penangkapan? tadi ia

lab karena adauja pembatusan hak
berkoempoel

bersidang dan

itoe

Hi

dak di indahkan oleh PNI dan se
laloe mengadakan aksioja jang revo
lusiover, Dan sebab2uja drs, Muh
Hatta cs. diboeang poen dewixiav
poela".
Oentoek menjelidiki soal ini lebih
jelas, perloelah kita menengok sedjs
rah lebih doeloe, teroetama

jg berhoc

boengan dengan ,V. V.“ itoe, Perloe

lah semoeanja ditoenajoekkan denga»
tenang dan dingin, agar soep:ji pome

rentsh poen soeka menimbang djoega
sepandjang keadilan dipandang dari

f.hak pemerentsh dan masjarakat

Iu

denesia, Kita tilik dengan berdasarkan

historie,

recht van vereeniging en vargadering”

ini tentoelah

hendak

dimaksoedkan

osntoek mengetahosi djedjak dan lang

Pengambilan

Bailikpa-

Koepang

Australie dengan Knilm

mendengarkan poela soeara masjarasat Tudonesia.
| Kita tertarik oleb oetjapan wakil
pemerintah dslam VR. tentang pe
uangkapan?2 itoe. Antara lain kira kira
begini boenjinja:

dan

— Anetralie,

ke Soerabaia, Bandjarmasin,

rang se-oedjoenja berhoeboeng dengan
pVERGADERVERBOD"“
tindakan tindakan atas pemimpin pe
miwpin PNI itoe.
j
Pengoemoeman
»pbeperking
Teroes meneroes mereka mendesak van hetrecht yan vereeni)
soepaja didjelaskan spa jang mendja ging en vergadering" moelai
di sebab2oja penangkapan dan peug tanggal
1 Augusius 1933, ketika ir
geledahan 1toe dan ada poela boekti So-karno pada tanggal 31 Juli 19'3
boektinja jang pjata dan alasan2nja ditangkap di Djakarta ini. Alapoen
oentoek menangkap pewimpin2 itoe. alasan penaogkapan itoe ialah kareus
Kemoedian pada achir soal djawab ir. Soekarno memboeat karangan2 da
fihak pemerentah weverangkan, ka- lam madjallah ,Fikiran Rakjat”
Iu sekiranja avggauta2 VR, tadi ma dan dalam risalah ,Mentjapai
sih koerang terang dan poeas dengan Indonesia Merdeka" jz kena
djawab pemerentah, maka pemeren randjsu ar'ikel 153 bis den ter, hing|
tahpoea ta'kan bisa memberi djawa ga berscbir dengan pembosangan ke
ban jang lebih lagi sebagai apa jang poelau Fiore3. Pengoemoeman oendapg
dimiuta oleh anggauta VR.
oendang mengenai segala pargerakan
Djadi dalam pandangan anggeuta rakjat kiri s-loeroeh Indonesia. De
VR. soal itoe memang dan haroes wikianlah adanja oendang2 tadi.
tjsema terkandas sampai sekian. Dan
Pengoemaeman ,beperking van het
merekapoen ta' mendesak lagi,
— Nieuwsblad” ada dimoeat tentang diri
| pemimpin pemwimpia PNI jaog masib
ditahan di Soersbsja itoe.
Mereka soedrh selesai parkaranja.
Tidak akan menghadap hakim. Ting-

post

KeTarakan

Oleh: 8.

I

|.

Penoetoepan

politik dan V.V.

— Barhoeboeng, dengan berita kemarii

Ti

cent,

dan

penghabisan

Disangkanja seoemoer hidoepnja

soerat2

lelapi ia sia.sia tidak memikirkan hari jang akan da.

KeBali

tang.—

Selatan

Dari iloe moelailah:dari sekarang

penghabisan
soerat gserat
aanget.,
Dj em'at djam 6 sore, bulpbrie venbu:
Saptoe 12.30 siaug dau soerat soerat

Fs.

soo

biasa (kantoorbus) 6 sore.

|

a

,lbis"

:

1

2

P

bormatan di Orde van Oraoje Nassau
lari tembaga dengan gambar pedang,

A3 | l

3

Nederiland.,

ke Palembang,

Pemberian hadiah ini bsrhoeboeng
lengan keaktipan membasmi peram

pokan

Suma-

tra's Oost dan Westkust, Tapanoeli.
Atjeh, Penang, Singapora, Siam, Iado

Amerika

5. S.
D'pindahkan dari Dienstonderdeel
Trsetie, materieel dan Werkplaatsen

Diserahkan
Dari

Aniem,

Semarang

kepada

diberitakan

Aoete, bahwa: sangat

oleb

boleh djadi elec

Sabtos

8

October

post oedara

ke

Palembang, Sumatra'e Oost dan Wesi
kust,
loear

Tapanoeli. Atjeh, dan negeri
sebelah barat Sabang, Dengan

pesawat

ini soeratsoerat bc eat Marn'x

Aldegonde

dapat

dikirim, Pengambi

lan pergambilan soerat soerat aanget.
Djoemat 6 sore, bulpbrie ventus Sab

toe 12 30 siang dan 8oerat soerat bia
sa (kantoorbus) 6,30 sore,
— Gr

Berita Raad van Justitie Betawi
Penggelapandan
poean,

pen"

tan,
AGStan

Bekas

anggota Dewan Rakjat wafat

Pangeran Moehammad 'Ali
Aneta mendengar kaber dari Ban
djarmasin. bahwa bekas anggota De
wan Ro'jat, Pangeran
Moehammad
'Ali telah meninggal doenia.
B:rhoeboeng

dengan

digedoeng Dewan
(Fasikkan setengab

itee

Ra'jat
tiang,

hari

isi

bendera

di

9 —

Boemi

bergerak

ioopa

Betawi,

RvJ. dipiapin oleh Mr Coutinho
dan jang mendjadi avggota jaluh Mr.
Kroon dan Mr Peter,
hap Gniffier
Mr Vaa Tija,
OM. diwakili oleh Mr Scheffer.

dan tjepst sekali sk.

orang jang ditabau agak lama itoe se
lamapj: haroeg mendapat praktekoja

interneering, kalau perkaravja soedah

sel-gii dan ti lak dihadapkan

hakim.

dimoeka

hoskoem.

Teranglah, bahwa sikep pemerenteb
demikian itoe tidakoeutoek mela-

rang

atau memboenoeh

partai poli-

tidak ad: recbterlijz proces atau poe
| toesan hakim,
Andjoeranrja selaloe ,main bo e
ang" sadja! Mioeuja soepaja pemerentah mawbavi bueta toeuioek ke
pada andjoerau dan asoetaunjal T.dak
perloelagi dipikir pikir lebibpaudjang
Sebalikoja kita tahoe, bab wa p-me

rintah akan menimbang lebih doeloe.

landjoetpja

menipoe

Distributiehu's

“Dagn“ Bandoeng, seudagar O y E:
Lian Bindoeng
sedjoemlah f 25950:
talam penipoesa
terbadap saui-

dengan begitoe sadja, melainkan
ingin tahoe benar benar kemana dan
sampai mana
djaoehuja pergerakan

O y Ex Lian terd,

MOETASI

zieperklasl,

Martoadiwidjojo,

gai leerling machinist dalam maand
geld dan ditempatkan di Exploitatie
dari Westerlijoen, Iospeksi lll dengan
berkedoedoekan di Bandoeng, Atje

Hardi

Koesoemah.

Dipindahkan dari Exploitatie dari
Westerlijnen (Batavia Banedenstad)
ke

Dienstonderdeel

Tractie, Materieel,

dan Werkplaats | Manggarai) tw, Hoofd
commies

Mas

Soekirno,

- Diangkat moelai 22 Augustus seba
gai leerling opz ever dan ditempatkan
di Dienstonderdeel Tractie, Materieel

Boeat

sementara

D'pstjat atas permintaannja sendiri
dengan bormat pada pertengahan Sep

dipekerdjakan se tember dari djabatan sebagai lserling
opziener bajar boelanan R. S oehan
da Wirosendjaja.

bagai kierk dikaator Iaspeksi dari F.
uancien di Bitavia R. Soejono, ki
oi wd. seh ijvse dari kantor terseboet,

R.A.

Sangkanivgrat

pada

waktoe

pemilihan pertama tidak mendapatkan
soeara tjoeksep banjak, bat ji masoek
pada candidaten jang

baroes

dipihh

memakai

naf

prisoe"

anggota

mogra.

Diperbantoekan

pada opz'chter kla3

II, dalam didikan oentoek djabatan
itoe dengan bajar boelanan Raden
Moeh. SapeiSoerianingrat
D'pekerdjakan moelai 8 October, se
begai leerling—klerk
station dan di

tempatkan di Exolsitatie dari Wester
lijaen Inspeksi IV dengan kedoedoe
kan di Djokjakarta, Sardjono.
3.

Diangkat mendjadi boekhouder klas

adjuoct-boekhouder,

F.B,

Tam-

boenan.

Diangkat moelai 1 September seba
gai maandgelder dalam didikan boeat
stationechef klas 2 dan ditempatkan di

Comite
Njonja
Inoelis :

Amal
Datoe

telah melakoeksn

Minangkebau
Toemenggoeng

me

penipoean

berat macepoen jang ringan, jg djvew

labnja tidak

sedikit.

Gemeenteraad

doea

orang

Boeat sementara dipasrahi djabatan
wakil Aris Goerpermen dan ditempat
kan di CB Z, Batavia Centrum, jang
uingrat. (Anets)
borat
sementara Arts Gepermen di
Djoega pada pemilihan boeat kedoea
D.V.G.
Raden
Mas
Soejoe
kalinja itoe, beliau tidak terpilih. Di
Bandoeag lantas digerakkan satoe cv» 0068, kini bekerdja sebagai asisten
mite oentoek meng chtiarkau soepnja di Sekolah Tnabib Tinggi di Batavia
R. A. Sangkaniograt masoek dalaw Centium,
Gemeenteraad.
Diangkat delam djabatan tetep se
Comite ini dengan nama “R.A bagai kepala Komies dari Hoofdkan
Sangkaningrat Osmite" menemoei le- toor D.V.G. Nona L.J, Tamaela,
ten jang telah terangkan dan minta kini sebagai Komies redaktrise dikan
siapakah diantara mereka soeka oen tor terseboet,

oneteri Boemipoetera, jalah njorj»
baik jx E oma Poeradiredja dan R.A. Sangka

Spr, mengingatkan, bahwa terdakwa

2

dari S.S.

Wesikust (Padang) op-

|sembali (berstemming).
“» Tvean R, Panrji Suenario tidak ke Explvitatis dari Wes'erlijaen dengan
Poen seorang nama Sim Tjin Ek C tatan memberikan tempatpja kepa
politik, Dengan lain perkataan, parta Bindoeng tertipoe olehnja dengan kc da R A. Sangkaningrat dau begitoe berkedoedoekan di Msester Cornelis,
Soeharjono,
politik jang kena oeudang oendang milangan sepeda “Simplx", sedang t. lah waktoe belisu ini oendoerkan diri
itoe boleh berdjalan dengau Tan Kim Svey tertipoe kehilangan se dimadjoekan sebagai candidaat satoe
aksinja politik, dengan mengingat dan peda “Matadur" dil nja,
satoenja njonja terseboet,
D. V.G.
toendoek kepada oeniangoeudang tadi.
Hul ini diakoei semoea oleh terd
Sekarang ini poeteri doeloe isteri
Diangkat dalam djabatan tetap se
Besok akan kita landjuetkan tentang
Belandjoetnja diperiksa para saksi oja Regent Bandoeng, telah masoeck
bagai
kepala kantor di Hoofikantoor
kerdja
dan oesaba pergerakan dalaw dan
O, M. berpendapatan soepsjs
A.O. Tupamanu,
waktoe sebeloem dan sesoedah djatoeb terd, dikenakan bhoekoeman jsng br alam raad dari oesabanja Comite dari DVG.,
jang
giat.
kini
dipasrahi
sebegsi
wd, dari djaba
aja V.V.
rat, meskipoen
terd, mangakoei seDengan begitoe di Bindoeng ada tan dan kantor terseboet,

Maoenja sk, itoe soepaja di- tik

intarneer sadja pemimpin2 tadi, kalau

ke Exploitatie

di Sumatra's

dan Werkplaatsen (Manggarsi), A riPada hari Selasa jbl ini telah di
Kemaren djam 5 35 pagi terasa ge fin.
hadapkan dimoeka Raad van Justitie rak boemi sedikit.
B-tswi seorang terdakwa Maximiliaap
Observatorium di Batawi mentjatat
Diangkat moelai 25 Augustus seba
K(wee), seorang
bangsa Tianghoa, djam 6.01 Java'ijl, tidak keras dan gai leerling statiorschef dan ditempat
ig dipersamakan dengan hak Europa, hapja sebentarau, dieraknja 550 km. kan di Exploitatie dari Westerlijnen
Terd, beroemoer 20 tahoen, sekarang arah barat. (Aaeta)
dengan berkedoedoekan di Batavia,
— O—
dihoekoem di pendjara ,Struiswyk"
EBadang.

tahoe lebih doeloe kepada fihak jaug
berwadjib, apabila hendak berspat.
Kepada J Tamaela, Djojosoe
OM menerangkan babwa terd per
poetoesan jang naoti didjatoshkan Harses menoenggne poetoesan dari osh diboekoem dan setelsh terd me parto dan J. Pattina
ma sebagai
atug poendak pemimpin pemimpin atas boleh dan tidakoja rapat itoe di agoeraikan kehidoepannja, maka pe
tadi ialah prakteroji ,E xorbitan langsoengken dan jing dengan pasti meriksaan dimoelai.
te Rechten" tentoenja (hak loear dihadiri djoega oleh wakil pemerentab.
Terd. dipersalakkan karena perkara
biasa),
R.A. Sangkaningrat,
Djadi maksoednja tjoema akan ,be penggelapan dan djoega karena bebe
D:mikianlah tangkasnja ek, tadi me- perken” atau membatisi gerak partai rapa pesipoean jang telah dilakoekan
Dari Bindoeng dikawatkan oleh
njisipkan beberapa kata dalaw ,berita politik, atau
mengontrole geraknja nja,
Aneta, bahwa dulam pemilihan ba
nja jang objectief“ itoe, soenggoeh dengan djilan mengoendjoengi rapat
Terd, menggelapkan oeang Hotel roe lagi maka vpjonja R. A. Sangka:
poen beluem ala poetoesan jang pasti rapatnja, Dan barang siapa jang me
dan beuar dari pemerentah sendiri. langgar oendang oendang tentoe di Sbutte Rasif Bstawi, dimana terd. pa oingrat telan terpilih mendjadi anggota
da tahoen 1937 bekerdja disitoe, se- Gemeente Bindueng,
Seakan akan menoeroet sk. itoe orang
Tidak

(Manggarai)

Dengan kspal ini tidak bersamboe triciteitsbedi
jjf dari Pelaboehan Sema lan tw. opz cater klas 2 8, Soesogan dengan kapal ,Marnix van Bt. rapg akan diserahkan kepada Aaiem, man.
Allegonde", tetapi dengan
Trans jang soedah mengeluearkan tawaran
Dipindahkan dari Exploitatie Wes
P.cefc Pengamb lan pengbabisan sor 173,000 roepiah.
terljuen fGombcng)
ke sepertinja
rai2 aauget. 830 psgi dan soerat2
Tawaran joi soedah dipersetoedjoei dari 8. S. di Atieh (Sigli), opzichter
biasa (kantoorbus) 8.45 pagi.
poela oleh Departement Verkeer en klas 1 Raden Tjoxrodipoero.
Woterstaat, sedang Commissie van
Ke Palembang dan Medav
Bijstand poen tidak merasa berkebera
Diangkat moelai 1 Septeraber seba

kah partai pslitik kiri. Sebab dengan

tadi maatjantoemkan suggestie, bahwa

Buiten

Semarang

Ame-

ditoetoep.

Batavia dan

Electriciteitsbed)ijf pelaboehan

rika tengab, Autillen ketjil, Br. Indie,

Afghanistan, Iran, Irag. Sy rie, Turkye,
B.iran, Ezypte, Afcika, Europa dan

didaerah

z0rg,

Cuma, Hongkong, China, Japan PhiIppina, Poelau Hawaii, Gu-m,

A5

inpanteri kias 1 diberikan medaiile ke
$

engan

Sibtoe 8 October past oelara dengan
KLM.

menaboeng-

kar. oeang dilempat jang dinan.”'

Saptoe 8 October post oedara dengan
Kailm ke Sserabaia dan Denpasser
“Bili Selatan) ditoetoep. Pengambilan

Ke

En

gelah para itoe akan: memberi hasil,

aanget. dan biasa 2 sore.

adanja pengormoseman
itoe
tai jang termasoek dalam
jang kena oeudang oendang
diharoeskoen minta iz u atau

tiap par
golongan
tadi akan
me nberi

LEARN
mak

dan O tas.

Terd. kerap

kali kena hoekoeman dari pengadi
lap,
sedang ini waktoe terd. masih
Oleh karena perkabaran tentang ke
laparan di Loeboek Sikaping tidak mendjalani hoekoewan tiga boelan,
benar menoeroet berita jang datang disebabkan penggelapan: boekoeman
dari pibak officieel atau jang berkoea oja iniakan berschir pada boelan No
»Tjisondari“ mengambil goela ke
sa, maka Cvmite Penolong Pendoe vember depan ini,
Cuba
doek Lneboek Sikapiog jang didirikan
O. M. minta dikenakan hoekoeman
Kapal maskapai JO.J.L. ,Tjison dikota Betawi, telah diboebarkan,
gatne
taboen enam boelan,
dari" telah memboeat pelajaran dari
Poetoesan
R. V. J. akan ditetapkan doerkan diri dari raad tsb soepaja RA
Pendepatan
Jijst-lijst-dorma
telah
Eropah kepoelau Cuba (Amerik2) dan
nanti
pada
hari
Selasa depan ini, Sangkaningrat dapat dimadjoekan se
Diperkenankan mendjalankan prak
kembali oentoek mengambil goela. lebih daooeloe dikirimkan kepada
(Aneta
)
tek
bidan
di Indonesia, dockoen be
bagai satoe2 ja, candidaat,
Pelejaran ini ialah jang ketiga kali Comite jeng berdiri di Loeboek Sika
—)
—
ranak.
Nji
Raden Marsah.
ping sendiri,
nja. (Aneta).

PENA

Pa

ARA

at

on
4

Mb

MA

daan

Doenia Kadaster

|

“ batannja
zitter

| Menoeroet boenji besl. indahkan
Hoofd dajv/h|

Kadaster di Batavia, dipi:

di
ri Kadasterkantoor

Na

dari

commissie

beheer

Taman Sri-|

Tjab Bal Tiga mendjadi sebab?
Berhoeboeng

dengan

EL

sterkantoor Malang ke
Kad. kantoor Batavia, toean Rd. Notoadipoetro, Mantri kadasterle kl.
—. Benoemd in vasten diensi van den
lang, t.O. Th, Hengst.
33

Sanam

kara

SOERAKARTA

3

memoeaskan,

Menoenggoe

kian

itoe tentoe

,apa

ada

apanja"

be

nama

itoe

dihapoeskan,

Laloe

diadakan

penembrama

dan

pertoendjoekan tooneel jg isi peladja
ran baik, teroetama bagi kaoem tani
dan kaoem iboe, dengan dipertoen-

tan koelit.
Soepaja nona tida menjesel pakailah selaloe

uitzsnding

,BEDAK VIRGIN“

dengan

hormat

pemerintah

:

Congres

diangkat sebagai anggota dari com
missie van beheer jang baroe dari

P, G, B.

kita mendapat

Dari pihak bestuur

Taman

Sriwedari, jaitoe: dr, R. Moe

ditoetoep

scciteit

di

congres bertempat

ramma dan agenda congres itoe 3eper
ti berikoet:

Malam Kemis 2 November diadakan

receptie, dengan diadakan pertoendjoekan, Kemis pagi diadakan besloten-vergadering, jang diteroeskan sam
pai malam Minggoe 5 November, pa

Chun

sebagi

Dengan

ini

anggota.

orang

GOEROE

akan

dikoendjoengi

oleh

kl.

1000

tjabang P, G. B. diseloeroeh IndoneMarktwezen dan belasting
.

didirikan

di

kota

Bojolali,

jang memberi

dari
voor

Gouverneur

masih bertanja

Poeder
Sakit Kepala W

Soerakarta

Waktoe ini gouverneur K,J.A, Orie

jap

dari

tahoen

ini !e

Persatoean

Pada

Andalas

Soerakarta.

malam Selasa 26-27 Sept ini

120.03,

Uitgaven Januari-Juni 1938 ada
PAS telah mengadakan vergadering, f 45,548,12 (djoega tidak terhitoeng
| bertempat di ,Moesholla Aisjiah” di yerrekenposten f 7396.37), adapoen
Keprabon Solo, jang selainnja dikoen uitgaven Jan.-Juni 1937 djoemlah ada
djoengi oleh semoea anggotanja, djoe f 40.513,97 djadi setengah tahoen ini
ga dihadliri oleh beberapa wakiloja uitgaven lebih banjak (f 5 034,15) dari
“ perhimpoenan
lain jang dioendang pada setengah tahoen 1937.
.
dan tamoe, diantaranja ada beberapa
Pada 30 Juni 1938 djadi ada voorpoetri,
$
deelig saldo f 3664,11 tetapi bedrijf
Setelah vergadering diboeka oleh Sriwedari haroes membajar rente dan
voorzitter seperti biasa, laloe toean sewa begitoe
mengadakan
djoega
Moehammad Zain Djambek (poetranja afachrijving jang semoea itoe dalam
tosan Sjeh Moehammad Djamil Djam- waktoe setengah tahoen djoemlsh ada
bek di Pekalongan) dipersilahkan ber f 13217,50 djadi keadaan exploitatie
pidato tentang Israk dan Mi'rad Nabi, ada roegi f 9.553,39,
:

jang laloe disamboeng pidatonja toean
Abdulrachman Noech onderwijzsr dari

Pasar Malam 200 tahoen
Boerekarta

halfjaar

Pemerintah Kasoenanan Soerakarta 1938 jang perloe perloe sadja dengan
moelai pakai pegawai pemoeda di pendek seperti berikoet:
'marktwezen dan belastingsdienst, de
Dari | Januari sampai 30 Juoi 1938
ngan mengangkat doea pemoeda keloe (setengah tahoen) djoemblah ontvang
aran AMS. boeat disekolahkan tentang sten ada f 49.212 283 Jini tidak terhi
peratoeran padjak dan doea pemoeda toeng verrekenposten jang besarnja
seperti terseboet diatasitoe mendjadi f 7.398 37), adapoen lontvangsten Ja
controleur marktwezen. Segala galanja nuari-Juni 1937 -ada f 3309220. De
kelihatan akan diatoer setjara modern, ngan angka ini telah njata, bahwa se
Hoofd dari dienstitoe poen djoega di tengah tahoen ini pendapatan Sriwe
tangannja pemoeda jang terpeladjar. dari ada lebih banjak dari pada sete
aan, tahoen 1937, naiknja ada f 16.

: Meskipoen PM itos baroe diadakan
besok 9—22 Maart '39, tetapi moelai|
sekarang koofdcomite soedah bekerdja
keras. Poort dari hoofdingang di Gla
dak jang makan biaja f 3900 soedah
moelai dikerdjakan, Adapoen bagian
pertoendjoekan sekararg ini soedah
banjak jang rampoeng pembitjaraan
njs, bango bango banjak jang telah di
sewa,
ai
a

Matjan

liwat beberapa menit
Si MOERID beladiar
kombali dengan ingatan

Oentoek mengetahoei bagaimana dah ditetapkan, jalah besok penghabi
keadaan keosangan dari bedrijf Sri san boelan Desember 1938 dan kem
wedari itoe, dibawah ini kita ambil bali ditetapkan mendjadi gouverneur
kan angka angka dari financieel ver Soerakarta lagi.
siag jang off:cieel ketika boelan jang
keenam

dapat taoe

di soeroe minoem

gi dan malam teroes teroesan, Lebih pada dirinja sendiri, bahwa di Sriwe masih dalam verlof di Eropah, ada
djaoeh dikabarkan, bahwa eorgres itoe dari ,ada apa apanja ?“
psen kembalinja di Solo sekarang soe
orang anggota dan wakilnja beberapa

& Co

Batavia

moerid, Pada hari Sabtoe ini mr,
KRMT. Wongsonagoro dengan toean
zitter, CFH Braun hoofd dari rijksac wedono Bekonang
telah memeriksa
Countantsdienst sebagi vice-voorzitter,
keadaan keradjinan Ra'jat didaerah
R.Ng. Wignjodiprodjo panewoe-boek
Polokarto, jang dimak
houder dari rijkekas sebagi secretaris, onderdistrict
ditempat itoe akan didirikan
soedkan
RMT, Gitodipoero onder-regent dari
keradjinan atau bedrijfschool.
Kapatian dan RMT, Poerwodipoero sekolah
onder-regent inspecteur van dan markt
wezen

Lim

Soedah beberapa tahoen ini didaerah
onderdistrict Bendosari (Solo) djoega

akan mengada

ken

Indonesia

Hoofd
« depot

Kasoenannan

nan Goeroe Bantoe “

' Mangkoenagaran Solo. Adapoen prog

Gwan

Si MOERID dapat
sakit kepala laloe

telah didirikan sekolah
tgl 2 sampai 5 hammad Saleh Mangoendihardjo hof peladjaran pertoekangan kepada anak

arts dan geneesheer-directeur
roemah-sakit Kadipolo sebagi

Antero

dengan

kabar, bahwa besoek

“November dimoeka ini , Perhimpoe-

Kian

Dalam waktoe jang terbelakangan
telah
Kasoenannan
ini pemerintah
bedrijfsehool dimana2
mengadakan
tempat. Sekolahan sematjam itoe ba

bahwa tocan toean jang dibawah ini roe2 ini

lamat.

|.

Bedrijischool

Soera

karta atas segala djasanja selama me
ngerdjakan wadjibnja.
mengjg
rs
numme
en
tussch
n
djoeka
Berbareng dengan itoe, keloear djoe
gemparkan, Djam 1 djaoeh malam pe
ga
satoe besluit, jang menerangkan,
se
raja'an dibikin boebaran dengan

N. V.H. Mij.

seperloenja, maka djam 1 tengah ma

pertemoean
voorzitter, secretaris dan lid lam
selamat.
lidnja commissie van beheer dari Ta
man Sriwedari Solo, dengan dikasih
terima kasih dari

Sole— Agents

273

diberhentikan

Directie

MP

kan kaoem tani.

atas

sebagai

rawatan

Jan

“dhan

telah 1 tahoen berdiri pergera

ngati

La

ATA

lebih djernih serta lebih
madjoe peladjarannja.

BISA

DAPAT

BELI

i

DI SEGAL

Prof, dr. B. D. Pandia
Dosa boelan jang laloe prof. dr,
BD Pandia dari Iodia telah datang
di Solo. Selainnja mertamoe di Kraton
dan

Mangkoenagaran, djoega menga

dakan lezing tentang Mahatma Gan
dhi. Sepoelangnja dari Bali pada pe
nghabisan

boelan October ini beliau

akan datang di Solo lagi, diantaranja
akan membikin lezing di Poera Mang
koenagaran,
Voorzitter RVS,
Pada malam Djosm'at 29/30 Sept.

il, ,Ren Vereeniging Soerakarta" te
lah mengadakan bestuursvergadering,
Disini perloe diterany kan, bahwa ke bertempat di societeit Harmonie Solo,

gouv. Holl. Arabische school dan di roegian sekian itoe karena dibitoeng diantaranja menetapkan toean A. Don
recteur dari internaat Arab , Koestati” seperti bedrijf biasa, tetapi sebetoelnja ker van Heel administrateur dari on
di Pasarkliwon 8olo tentang ,apakah Sriwedari itoe tidak boleh dianggap:se derneming Moenggoer 8olo mendjadi
bedanja igama Islam dengan igama bagai bedrijf setjara peroesahaan bela voorzitter, mengganti toean GJ, Rijien
ka, sebab adanja dan keada'annja Si jang beloem lama ini meninggal doe
Obristen”:
:
Adapoen spreker jang ketiga me wedari itoe poen djoega mendjadi ke nia.
noeroet agenda ada toean Gafar Is- betoelan negeri, lebih lebih tentang
mail pemimpin dari Islam-instituut di kunst dan cultuur, jang ini sebetoelnja
Semarang, tetapi malam itos tidak pemerintah haroes mengadakan uitga
ven meloeloesebagaisokongansubsidie.
bisa datang karena sberhalangan.
Lain dari itoe perloe djoega disini
Sehabisnja pidato jang djelas dan
menggembirakan itoe, toean toean jg diterangkan, bahwa dengan adanja
Mita Taste
di Sriwedari, pemerintah
berhadir dikasih kesempatan boeat tontonan
madjoekan pertanjaan dan sebagainja, menerima osang selama setengah: th.
NAN
jang djoega dikasih djawaban seper 1938 itoe djoemlab f 16,100 dari ver
Be AOA
AS CA
AN MAN
loenja, maka pada tengah malam ver makelijkheidsbelasting jang meloeloe
gadering ditoetoep dengan selamat. dari pendapatan padjek tontonan di
—
Perloe diterangkan disini, bahwa Sriwedari itoe sadja.
Kaloe ini dihitoeng, maka roegi
»Persatocan
Andalas
Soerakarta"
itce dibawah pimpinannja toean R. f 9,553.39 itoe sebetoelnja tidak roegi,
— Ng. Djatar Kismodiprodjo, Sumatraan tetapi malah masih oentoeng f 6.546.6.

Sea

de-

Ketjantikan dan paras
'moeka jang aloes ada ber| ganioeng dengen kaseha-

'gitoelah pertanjaan dari jang soeka bisa diteroeskan,
memperhatikan berita itoe,
Pertoendjoekan tooneel
.
Commissie itoe terdiri toean toean:
Pertemoean Kebatinan di
Brajat Tani
mr. K.RM,T, Wongsonagoro voorzit
Bekonang
Pemb M meneoelis:
ter, R. M. Ng. Sosrodiprodjo secretaris,
, Pada malam—Minggoe 1/2 October
Pada malam Senen tg. 2/3 October mr, R. T, Sawarno Siswodipoero, dr ini diroemahnja R. Ng. Wandosastro
ini ,perhimpoenan Brajat Tani Soera R.T, Aboetari Wignjodipoero, R. M, di Bekonang Solo telah diadakan per
Kartohardjendro dan R. Ng. temoean, jang dihadliri oleh koerang
telah mengadakan peraja'an, Ng.
karea“
bertempat di Schouwburg Sonoharsono Sastrosasmito anggota,
Dengan mendadak tidak saban o- lebih 100 orang, oentoek mendengar
di Pasarpon Solo, dengan mendapat
rang tahoe apa jang mendjadi sebab kan lezing tentang pengetahoean ke
perhatian anggota dan tamoe banjak,
3
nja,
pada hari Kemis 22 Sept 1938 batinan.
'Djam 8 sore peraja'an diboeka oleh
Dfam
1
sore
pertemoean diboeka
voorzitter hoofdbestuur R Djojosantoso 'kelocar satoe besluit dari KPAA Djo oleh tcocan roemah, laloe diadakan pi
dengan pengootjapan selamat datang jonagoro rijkebestuur Soerakarta (Ka dato oleh R.Ng. Taroesadoko dan epr
dan terima kasih seperti biasa, begitoe soenannan), jang menerangkan, bah lainnya dari Solo, Setelah ada bebera
djoega menerangkan maksoednja pe wa moelai pada hari itoe djoega atasj pa pertanjaan jang dikasi keterangan
rajaan malam itoe oentoek memperi- permintaannja sendiri tt. terseboet di

|

boelanan

dengan hormat

De

berdirinja ra

demi akan sebagai reclame, Kalau tjap dan

Kedjadian

Ima dan mendadak,

Hotel)

Batavia-Ceutrum.

Weltevreden,.
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe
ngan harga pantas.
5
Tempat bersih
tarief boleh berdamai,
Perkara

karta timboel satoe kedjadian jang M.J. di Semarang dan K. R, V. ,Bal
| menggemparkan bagi semoea pendoe Tiga" di Koedoes,
Sekarang terdengar kabar, bahwa
doek, teroetama jang berkepentingan,
maksoed
itos beloem bisa dikerdjakan
dengan
voorzitter
berhentinja
Lsende, jaitoe tiji, wd. Landmotersas- (karena
semoea anggota dari commissie van teroes, karena sda keberatan nama
sistent bij het Kadasterkantoor di Ma bebeer dari Sriwedari jang bersama sa »Bal Tiga" itoe dianggap seakan-

:

(Osman

— —

Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer
didalam kota Betawi.
:
Xetaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station

wedari bersamasama
dengan semoea anggo dio zender di Kosdces kepoenjaannja
ta commissie, Adanja tosan M. Nitisemito, maka dimaksoed
keoeanganbedriji
Sri: kan oleh S.R.I,di Solo akan mengada
kan ,driehoek-uitzending“ jalah anta
wedari
' Pada Waktoe ini diseloeroeh Soera ra Sri Solo dengan radio veereeviging

Ba'

ja
r
di Padavg,
| kantoo
hasan Gir. St. Radja .
aa

van

sebagai voor

SOERABATIA

44 Telf, No. 2105 Weltevreden

ea

Sjamsjir doea doeanja seudagar batik ini pemerintah Kasoenanan telah me
Boest sementara dipasrahi sebagai jang terkenal di Soto,
ngambil ketetapan, bebwa dalam tb.
klerk di kautor luspeksi dari
ini hanja seorang prijsji BB jang di
— “wakil
Financien
di Malang, Raden Moel
Dalam Sriwedari Solo ada
perkenankan
messek dalam bestuurs
apa-apanja
jono, wd, sohrijver dari kantor ter
academie di Bstawi sebagai student,
zeboet,'
KAA
Mr, K.R.M.T, Wongsona jaitoe RM. Ng, Prawirosoeparto tijd.
goro berhentidaridja wd, wedono di Ampel Bojolali.
|.

HOTEL
Senen

5 ee Dab

Ke Bestuuracademie
Diperkensukan mendjelankan prak| jang menghamba pada Keradjaan
tek bidan di Indonesia, doekoen be | Djawa berpangkat ,panewoe” dan toe
Dari pihak jang boleh dipertjsja ki
ranak, Intijasmi.
Ma an Hidir Hasan dan toean S. R. A. ta mendapat kaber, bahwa sekarang

ea

wat plekj 23

en baby vewzorging

HARGA HANJA F 0.65 PER BLIK
Bisa dapat pada agenten diantero kota Batavia atau pada
CHEM.HANDEL , THERAPIE Pasar Merah(Senen)Bat-C,
dan Administratie

, PEMANDANGAN

Senen 107, Bat-C.

