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Seorang pemoeda Indonesia berdiploma Mulo memadjoekan rekes Pembitjaraan djadjahan Djerman— Inggeris
salah seboeah kantor Assistent
Sepandjang Transocean dari Paris 6 Oct. kalangan kal

jg lajak

t. Dia menerima djawaban dipertjaja di Paris mengira, bahwa pembiijaraan
s0 . djadjahan
babasa Belanda seperti beri: antara Djerman dan Inggeris tidak akan dimoelai tentang
oelan Dec,
sebeloem
antwoord op Uw ongezegeld Boedapest diminta sabar doeloe

werzoekschrift van 27 September jl.,|
“Reuter dari Praag 6 Oct. mewartakan, bahwa Praag telah h mendjawab
| deelik U mede, dat erop dit kantoor nota pemerentah Hongaria tentang permintaan daerah kepada Praag. Dja
geen vacature aaowezig is.
(wabnja ialah bahwa Hongaria haroes sabar doeloe dalam permivtsannja.
ndien U de betrekking van oppaskasa
da
Berhoeboeng dengan reorganisasi kabinet dan kesoel
r bij 's Landegevangenis alhieram- lam negeri. maka pemerentah Praag
tidak
lekas
bisa
me
n
ieert, zal van Uw sollicitatie aantee- mintaan Hongaris itoe.

gehouden in het op|

.

| Namens de Assistent-Resident
alam

bahasa

Belain dari pada berita tentang djawab Praag kepada Hongaria Rcuter

mengabarkan,

De Commies-Redscteur

bahwa

dalam

pada

itoe

dengan

opisil dikabarkan

perginja

orang orang bangsa Hongaria melaloei batas negeri di Felednice dan me-

kita dalam soerat

ojerang

pada gedoeng

gedoeng dikota. Tetapi mereka itoe kemoedian laloe

dipanggil kembali oleh pembesar pembesar Hongaria. Dan dikabarkan djoe

0e diterangkan :

bahwa
pada kantor terseboei ga, bahwa dalam pertempoeran itoe dari dcea fibak ada jang mati dan
1
ak ada lowongan.
mendapat loeka loeka.
b. bahwa djika pemoeda itoe maoe
mendjadi opas pada boei, namanja
Partai Rakjat Slowak minta
Palestina nagara merdeka ?
akan:ditjav emkan dalam daftar-pela
akan
autonomie
mar boeat pekerdjaan itoe.
Sepandjang
Havas dari Praag
K5
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3
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e
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. Perhceboengan Inggerie—Itsli di
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Lan sat Otndiogkan kembali...

— Reuter dari Rome 6/Oci. mewar

takan, bahwa oleh Karena ada instruksi instruksi baroce

|-

Ked oea: kita sesalkan adanje
mentaliteit jang menggaboengkan di-

pioma Mulo dengan
lebarkan,

dari Londen,

maka,Perth dari Inggeris telah me
ngasakan
pembitjaraan
dengan

| graaf Otano. Dalam

pembitjaraan

itoe jang mendapat perhatian ialab
pekerdjaan opas- .—-toal
perhoeboengan Inggeris—litali.
“Orang mendoega, bahwa pasoekan
Jang patoet kita

Itali akan dipanggil kembali dari
Spanjol jang kini ada dimedan pe

ah bagian kedoea.

bagaimana oemoem telah ma'loem
pembseroehan negeri
an bagiannja seperti regenthap, gemeente dan provinsi tinggirendahnja harga diploma itoe soedab
patokannja, Orang boleh selidiki
eratoeran gadji pegawai negeri B,B.L,

1938 misalnja! Disitos dibelakang
Hap tiap pangkat diterangkan : diboetoehi diploma ini atau itoe atau...,
pengetshoean begini atau begitoe.
'Nab, sepandjang pendapatan kita

Pokok

Pertempoeran orang Hongaria — Tsjecho Slowakia

rang, Tetapi dalam pada itoe vijjWilligers—vijwillegers

dan

listen masih tetap bekerdja.

specia

6 Oct. pengoeroes Partai Rakjat
- Siowak pegi 'itoe telah berkoem“|
poel di Zilina dengan memoetoes
kan

akan

membentoek

barisan

bangsa Slowak perioenja goena
lekas mentjapai autonomie boeat
Slowakia.

Tsjecho Slowakia akan dualistis
Kalau sekiranja hal ini terkaboel, maka

negeri Tsjecho Slowa

kia akan

mendjadi nagara jang

dualistis menoeroet

soesoenan ke

radjaan kaisar Oostenrijxz— Hongaria model lama memakai president repoeblik bersama beberapa
menteri,
Year

-

an

KU

»

oleh

Peta diatas ini ad alah menjatakan daerah jang mana jang dihadj
atkan
Djerman.

Jang diminta oleh Djerman
ialah jang memakai batas punt—atreep
(titik dan streep tebal), sedang orang Tajech hanja soeka melvel
oeskan ba
hagian jang bertitik-titik sadja.
Daerah jang memakai
6
tanda
uda poetih—hitam ialah dimana nasibnja di

tentoekan dengan djalan plebisciet, artinja soeara ra'jat
lah jaug
kan siapa jang boleh berkoeasa disitoe,
Itoepoen menoeroet kehendak Djerman,
Setoedjoe mempertjajai
rentah Inggeris

Dari

Londen

internasional dalam

La-

gerhuis oppositie-amandement pa

da oesoel

soepaja

djoega,

Transocean dari Paris
wartakan, bahwa berita

me
ke

eae
Kopi
8
PAP
ae nga
Pa PL SAE

£

kan, bahwa

segala reservisten jang di

dilepaskan

lagi dari

di Tjsecho

dines

Slowakia

mobilisasi dengan opisil jaitoe 2 klas,

Lain lain klas tidak
ikoet djvega,

lama

lagi akan

Hitler dan djenderal djenderal ke

5.1

bidoep

panggilan

Dari Praag 8 Oct. Reuter mewarta
kan, bahwa disana telah diadakan de

DEKANAA

sempit demikian roepa, se
praktis

ra 6 Oct, menteri Djerman oero
esan
ekonomi hari itoe telah sampai
di An
kara dan disamboet oleh menteri
eko
nomi Turki, Sakir Kesebir,

(demobilisasi) moelai 11 Oct, ja.d.

2

11) /),

— itoe | Volksscbool dan Vervolgeehool)
itoe

P3

Menteri ekonomi Djerman sampai
di Ankara
Sepandjang Traneocean dari Anka

Demobilisasi

maka doenia pemoeda pemoeda kita
jang mempoenjai diploma dibawahnja
mereka

"

panggil dalam boelan September akan

Djika pangkat opas diberikan kepa
da mereka jang berdiploma Mulo,

hingga

de

Demobilisasi di Perantjis
Reuter dari Paris 6 Oct. mewarta

maka soenggoeh boekar

daerah

Sudeet

Havas dari Dresden 6 Oct, mewartakan, bahwa Hitler dengan diantar
kan oleh Henlein dan djenderal djen
deral Boeck dan von Keitel djam 10
pagi telah melaloei batas Djerman—
Tejecho Slowakia di Saksen Timoer
antara Opau dan Fugawu. Dengan ini
mereka telah masoek dalam daerah

TEE

— dalam neraka.
:
:
Dari itoe adanja mentaliteit seperti |
|. digambarkan dalam soerat djawaban
| atas nama toesan Assistent-Resident
| itoe patoet mendapat perbatian darisi|
— dang ramai, teroetama doenia serekat |
sekerdja dan mereka jang menjatoekan |

kesoeli

berhoeboengan

rah Sudeet.

Negeri Tsjecho Slowakia

mg temepatrja, djika diploma Mulo
- itos dihoeboengkan dengan djabatan
opas. Boeat djabatan opas tioekoep
dengan diploma sekolah kelas doea
(lama) atau vervolgechool | baroe J,

mendjadi

sebetoelnja

ngan masjaalah. 'ilmoe bangea did

mene

6 Oct,
tentang

Adapoen

tan kesoelitan itoe

tjajai pemerentah Inggeris diteri
ma dengan 366 lawan 144 soeara,
internasional
tidak
moei kesoelitan

di

1toe menghadapi kesoelitan?, tetapi
sampai kini didapati persetoedjoean

mempertjajai

. politik pemerentah Inggeris, telah ditolak 369 lawan 150 soeara.
Dalam pada itoe mosi memper
Koemisi

pembitjaraan

Berlin dibantah di Gusi d Orsay (Pe
ranijis). Kemoedian dikabarkan, bah
wa sekalipoen pemberesan soal seal

6 Oct,

dalam

menentoe

soelitan jang diperdapat oleh koemisi

Peme
—-

Reuter

mewartakan, bahwa

MA

38 itoe),

pertikaian sekitar Praag

#

“ Diatas ini adalah gambar peta ne
Ditengah tengah zegeri itoe pemba
Dari peta ini dapatlah pembatja ke Sudset bagian kedoea.
Soerat soerat tja lihat daerah jang memakai tanda tahoei, bahwa negeri Tejecho-Siowadan...., mereka jang berdiri dibe- kabar Djerman memoeat peta seroepa ISreag, dengan streep bitam serong kia itoe terdiri daripada berbagai ba
Sidang Lagerhuis ditoenda
lakang pemoeda pemoeda kita jang ini sangat besar.
keatas. Itoelah kepoenjaan Polen jang gai dasrah golongan ketjil,
diri dengan memakai

dalam

hal

dasar diploma,

ini mitsalnja Mulo Bond geri Tejecho-Siowakia.

diminta, jang soedah poela. didoedoe
Soengai Donan nampak dibawah
ki oleh tentera Polen,
(sebelah selatan) bahagian jang hitam
Disebelah bawah jang memakai tan itoe.
da boelat boelat ketjil itoe ialah dae
Selain daripada itoe ternjata poela,
rah jang diminta kembali oleh Ho- bahwa Tsjecho itoe dari tiga pehak
ngaria.
dikoeroeng oleh negeri Djerman se
Jang memakai titik titik ialah 810 soedahnja Oostenrijk di-anscbluzz, arti
wakia, sedang disabelah kiri memakai nja selatan, barat dan oetara (bawah,
streep2 seroang tipis ialah daerah bang kiri dan atas) semoeanja Djerman, se
mn mengoentoengkan akan tetapij
Kalau jang diberi tanda hitam itoe sa Oekraina, diantaranja masih ada akan akan Tsjech itoe soedah dalam
ikan maejarakat kita seoesoedah diambil Djerman kembali, ma satoe daerah ketjil memakai streep moeloetnja, tinggal ,hanja mengkatoep
smnja,
ka negeri Tsjech hanja tinggal baha datar, ialah tempat kediaman bangea kannja,
M.T,
is
gian jang poetih,
Roemenia,

mempoenjai diploma tjoema Volka- . Disitoe ternjata bahwa
dinegeri
sbool dan Vervolgsekool.
Tejecho Slowakia itoe banjak matjam
Orang djangan salah faham !
kebangsaan pendoedoeknja. Jang bi
Kita boekan seorang jang fanatik tam itoe ialah daerahnja Djerman jang
loma. Kita perdengarkan soeara mendjadi pertikaian, Sedang diping
rotes meloeloe karena kita berpen girnja jang hitam itoe tanda bahwa
tan, bahwa mentaliteit seperti daerah itoa didiami oleh bangsa Tsjech
ambarkan dalam soerat tadi boe dan bangsa Djerman.

.

sampi

Reuter

barkan,

1 November

dari Londen 8 Oct. menga

bahwa

Lagerhuis menerima

oesoel pemerentah oentoek mencenda
sidang Lagerhuis sampai 1 Novem
ber

setelah

sidang

dan

debat jang

sekarang ini habis, Penerimaan itoe
313 lawan 150 soeara,

(Lihat samboengean di pagina tiga)
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4 telef. WI, 2820

lossenummer

dalam

Slowak
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PENDIRIAN

INGDISOHE

PARTIJ

. Bstoel ada besar faedahnja, mentja berachir kedoeanja rebah berloeka pa
ri toendjangan dari salah satoe par rah,
Politie dari pendjaringan segera da
tj politik di negeri Belanda.

Kedsedoekan kacem boerceh
dalam hoekoem negeri

Wagon kereta api dibongkar

Peti berisihemdenle1
:
njap.
— Seorang bangsa Tionghoa di Klen
teng

satoe

Kezpoeran

telah

mengirimkan

peti berisi kemedja centoek sa

lah satoe toean di Palembang.

Tetapi

baroe sadja sampai di Merak, statio':
chef disitoe tel-b memberikan taho:
pada pembesar goedang S8. di Kam
peng

Moeka

bahwa

wagon peti hem

Kemoedian

Semalam diroeang atas Maison Versteeg di Batavia telah diadakan rapat
pendirian dari ,Indische Partij boeat
kacem boeroeh Huropa“.
Rapat diboeka oleh tocan Waanders
dengan

oetjapan

terima

kasih

pada

badlirin, dan oetoesan oetoesan per
koempoelan,
Pembitjara
mengatakan
kedatangan pada malam ini masih koerang
memosaskan, tetapi oentoek negeri di
sini dimana pendoedoeknja beloem be
gitoe insjaf akan arti pergerakan goe
na kepentingannja sendiri boleh dibi
lang soedah | bih dari tjoekoep. La
loe pembitjara moelai dengan menerangkan azas dan toedjoean partij ba
roe itoe, seperti telah dioemoemkan

pembitjara

mengemoe

ini

itoe ada di djalanan jang demikian
sepi dan djaoeh dari roemah roemab
ka
5
pendoedoek.
Semoea

pertanjaan

dan satoe moestahil

tidak didjawab

kalau

beloem bisa berbitjara,
Oleh karena kasihan Moesa

anak itoe
melihat

anak itoe dibawanja ia kewaroeng ko
pi terseboet bermaksoed hendak diti
tipkan disitoe boeat sementara, sebeloem Moesa memberikan tahoe pada
politie tentang kehilangan anak itoe
dan oleh toekang waroeng kopi itoe
diterimapja sebab merasa kasihan poe

boeroeh itoe, Ini sebab

nisasi disampingnja

tidak ada orgu

oentoek

menjo-

kong.
Kita haroes bersandar pada berma
tjam matjam organisasi politik, Tetapi
kehendak dari organisasi itoe gagal.
Sebagai tjontoh oleh pembitjara diam
b Inja, vaksentral vaksentral, jgtidak

ada pekerdjaan

bersama

sama,

dari

tang jg

angkoet

kedoea

korbam itoe

kakan

bahwa semoeanja

tidak moedah didjalankan, Banjak
kaoem boeroeh, teroetama diperoesa

rimkan keroemah rawatan Salemba.
Keteranganlebih landjoet beloem dida

haan

partikelir akan takoet

patkan sebab seorang diantara ,abang
djago" itoe berloeka hebat diarah moe
kanja.

mentjam

poeri pergerakan sematjam
memang

djoega kekantoor politiedan kemoedian diki:

ini. Dan

kalau ditimbang timbang ada

bsoarrja

pendapat

'jika kita hendak

mereka,

mentjapai

Tetapi

sesoeatoe

wmaksoed, (maka haroes berani, makin
banjak jang masoek

makin

lekas kita

Sebabsebabnja didoega

Fisau

oentoengan.

ters

-disemoea

karena ber

OA —

REGD.

MARK

25 sen 10 bidji

N,J.8
Oentosk

pemberhen
toebroekan

dengan

penoenggang

Oentoeng penoenggang

jang

akibatnja? Kemana

sepeda ter saja

vrachtauto bekerdja

perkakas

bergigi

tiga.

Meletoesnja Goenoeng Krakatau.
Ob, saja takoet Toean. Bagaimana

antara sebneah veaehtauto merk OC R

rem

TRADE

1

di Kramat dekat tempat
tian tram telah terdjadi

pental, dan

dan

baik

MADE IN ENGLAND

dan

Vrachtauto lawan sepeda
Kemarin sore kira kira djam 4.30

nomor B 9839
sepeda,

oen

Prana

Sekian pembitjaraan toean W. Bi- Gemeente akan dinaiki lebih dari pa
salsky jang mendapat tepoekan tangan da tahoen 1934. Inilah namanja hasil
ramai.
dari perdjoangan perhimpoenan ter
Dalam kesempatan jang diberikan seboet dan
Jajak sekali mereka itoe
pada badliriv, Mr. Hindrowar- dapat tambahan gadjj.
—

moerah

NACET

diperbaiki

regentechappen

itoe

beroebah,

sifatnja. Dengan pisau Nacet
Toean bisa mentjoekoer bersih
dan
bagoes jtiap hari, tidak
perloe membocang oeang lagi,

dendam sakit hati.

Gadji marktmeester

Nacet

tidak

mentjapai apa jang kita harapkan.
Aksi dari Hoof ibestuur BVMBM
Pendek kata sebetoelnja tidak ada berhasil, sebab menoeroet pendenga
resiko, malahan ada pengharapan ke ran kita, gadjinja kaoem marktmees

den itoe telah dirapikan oleh pendja
hat terlebih doeloe. Hal ini segera di
teroeskan pada jang berwadjib jang
telah melakoekan penjelidikan siap:
dalam s:k.
pendjahatnja.
Dalam pendirian ini tentoenja ada tono dari ,Barisan Kaoem Boeroeh
rda
ke
Ap
bermatjam-matjam
kritik, tetapi se- Indonesia“ menjamboet pendirian Par
|
Boleh pertjaja kaleu maoe pertjaja moeanja akan diperhatikan setelah lij baroe itoe, dengan merasa keyiKini jang telah mendjadi kegempa pariij berdiri.
rangannja. Keboetoehan sematjam ini
ran pada pendoedoek Karet, kepala
terasa poela dikalangan Indonesia, di
Malam
ini
adalah
saat
oentoek
men
kabaran seperti diatas, hingga masing dirikan pariij.
mana ta” lama lagi akan membangoen
masing masih beloem bisa mengerti
kan Pariij kaoem boeroeh, oentoek.be
Kitatidak hendak bersaing
dan gojang atau garoek kepala dengan
kerdja bersama-sama
dengan partij
Pertanjaan diadjoekan, apa partij Europa.
adanja satoe peristiwa di seboeah roe
mah kopi jang terletak tidak djaoeh baroe itoe hendak bersaingan dengan
Setelah disamboet oleh Voorzitter,
pariij kaoem boeroeh, Pertanjaau ini keterangan sympathie dari Mr, Hindari koeboeran.
Seorang Indonesier bernama Moesa, didjawab oleh spreker dengan me- dromartono dan memberi komentar
toedoehan
sebagai
itoe, atas pembitjaraan toean Bisalsky, ma
waktos soeboeh di djalanan Karet ia moengkiri
bsrdjoempa dengan seorang anak se tetapi ia menocendjoekkan keketjewaan ka lantas diadakan psuze, oentoek ke
“ dang menangis, jang kira baroe ber pekerdjaan jg didjalankan oleh pariij wmoediannja meneroeskan dengan rapat
ossia 2—3 tahoen, Ia tanjakan siapa,
dari mana dan sebab?nja maka waktoe

MANUNaan
MA Muamar

bertedoeh,

perlindoergar,

saja lari, kemana

keinana
kemana,

saja

dapat

kemana? Per

baik, sehingga tidak ada ketjelakaan tanjaan soekar didjawab tetapi gam pang didjalankan.
manoesia.
Kemanaaa? Lebih baik ke Cinema
Hanja sepedanja roesak poekak.
Palace
|
Kemoedian semoeanja dibawa ke
Sebab
apa ?
jang mengenai roemah
tangga
per sectie VI oentoek diperiksa lebib lan
Nanti malam sebagai film permoela
koempoelan itoe.
djoet.
.
an dari Three Blind Mce, jg kotjak
Djadi hingga disini rapat osmoem
itce masih dipertoendjekkan ,Mcle
ditoetoep dengan selamat.
Rechtshoogeschool
toesnja Goenoeng Krakatau.
Telah loeloes- dari oedjian Doctoraal
Djoemlah

oeang

Aneta

Chamberlain-fonds

mengabarkan, bahwa djoem

lah ocang Chamberlain fonds kiniada

pihak vaksentral ambtelijk dan sentral,
bingga semoeanja tinggal teori belaka,

358,48 roepiah,

nan

disitoe dengan oesaha

bahagian
djaswardi

pertama, toean
dan Soemarno.

tocan Moe

Pemerintah ta' menjetoedjoei angkatan
candidaat hulponder
wijzers.

Telah loeloes dari oedjian kandidat
bahagian pertama, Nonah Sie Hong

Nio dan tosan Tarsono Roedjito,
Pemerintah memberi tahoekan, djika
—O—
Berita Telegrasi.
Oleh karena keadaan sematjam ivi,
masih banjak
kaoem wachtgelders,
Dilarang mengadjar ?
meka haroes dibangoen partij kaoem
tidak boleh diangkat kaoem candidaat
Perhoeboengan
telegresf dengan
boeroeh jang besar, Vakorganisasi ada Hulp telegraafzantoor Hollandia telah
Kita dapat chabar bahwa Pandoe bulponderwiizers dari Normaalschool.
lah oenioek membela kepentingan diperbaiki lagi.
Kartawigoena, seorang pemoeda bekas Poetoesan ini diambil karena adanja
golongan sedang partij kaoem boerceh
locaal
gemeenschap jang
Kantar kantor Tionghoa, ja'ni Amcy Ketoea Indonesia Moeda dan djoega seboeah
la dan disoeroehnjs anak itoe doedoek haroes membela kepentingan oemoem:
mepgangkat
kaoem
Normalisten,
dan Kulangiu, telah terkeloear dari anggota Perpri dilarang oleh jang
dibalai balai jang tersedia disitoe dan
Setelah pemboekaan pandjang le perhoeboengan telegrasf.
Djika
tidak
ada
lagi
kaoem wachit
berwadjib oentoek memberi pengadja
ditawari koewe koswe.
bar pembitjaraan diserahkan pada t.
gelders, baroelah bisa diangkat mereka
—D—
ran
disekolahnja
di
Paroeng
(
Buiten
Tetapi sekonjong konjong, crang W, Bisalsky, jang berbitjara tentang
itoe,
Pentjoerian pohon anggrek
z0rg ).
orang jang sedang mengopi itoe men Kedoedoekan
Kaoem Boeroeh, seba
djadi riboet antaranja ada jang lantas gai pengganti toean Doeve (anggota
Didaerah Pasar Minggoe itoe tempai
Koeboeran baroe
Toean Soebadi keloear sebagai
terngangak tak dapat mengcetjapkan Dewan Ra'jat) jang pada waktoe itoe jang mendjadi soembernja toemboeh2
Gemeente
Batavia adamengandoeng
Secretaris BAP ?
an dan ditempat itoe mendjadi pasar niatan oentoek mengambil tiga koe
sepatah kata, bahkan ada jang lemas tidak datang.
Kita dapat chabar, bahwa toean
sebab ketakoetan dan djatoeh.
Pembitjara manjatakan kemoengki tjangkokan, sebab penghidoepan ra'jat boeran jang letaknja di Wijk-Ambon
Soebadi, seorang jang
paling
actief
Waktoe Moesa oetjapkan salam hen
besar adanja pariij kaoem boszrosh

itoe jang diker

Dahoeloe

koeboeran

itoe ta'ada jang

dikalangan Hoofdbestuur
BAP akan
1
dinegeri ini, Ia memberi perbandi djakan.
pegang, sekarang Gemeente berniat minta keloear sebagai Secretaris dari
Hadji
beberapa hari jang oentoek
ngan kedoedoekan kaoem boeroeh jg “Seorang
mengambil itoe, bosat dipe Hoofdbestuur BAP, disebabkan, kata
djaoeh bedanja di Indonesia dengan laloe telah keijoerian 200 pohon ang lihara dengan betoel.
nja, karena banjak pekerdjaan. Jang
negeri negeri lannja. Diambilnja tjon grek jang mahal harganja.
—G—
menggantikan beliau t A Waanders,
meringis dan . . , hilang, Sebab ini toh tjontoh jg semoeanja menegaskan
Hadji jang poenja agak tjerdik, Ia
Oedjian Kleermakerschool
Poen Penningmseesteres Hoofdbestaur
Moesa termangoe mangoe kemoedian kelemahan kedoedoekan kaoem boe loe ditjarinja anggrek- jang hilang
BAP,
Mevrouw Trisco minta keloear
djatoeh lemas, poen orang orang jang roeh dalam bergerak,
Sekolah
Potong
Pakaian
di
Betawi,
itoe ditempat tempat orang jg dagang
djsega,
jang
dipimpin
oleh
Kasdani,
jbaroe
sedang ada diwaroeng kopi itoe.
kan
begitoean.
Achirnja
diketemoekan
Diantaranja pembitjara mengambi!
Djadinja dalam BAP ada perobahan
Hingga sekarang itoe anak beloem beberapa boekoem vegeri, jang mem itoe anggrek diroemahnja seorang na bsroe ini mengadakan oedjian dengan
bangsa
djoega dapat diketemasekan. Boleh per bikin rintangan goona mendjalankan ma Hasan jang berdagang tjangkokan pemilihannja satoe Commissie-examen Hoofdbestuursieden zonder
Indonesia.
tjaja kalau maos pertjaja!
jg
dikepalai
oleh
toean
G.K,
Moojen.
pemogokan. Adakah-keadilan djika sen dikampoeng Srengseng,
sen
aa
5
—0O0—
Jang mengambil dalam oedjian ada
Politie segera diseret tangannja oen
djata kaoem boeroeh dirampasnja se
AN
GSARA
BAJANGAN KESEN
dang tidak diberi pengganti soeatoe toek menangkap, tapi orang ini moeng 9 orang, sedang jang loeloes ada 8
Mutatie Goeroe Bogor
RA'JAT
apapoen. Menteri Colija betoel telah kir ja jang ijoeri, dan ia dapat beli orang (jalah toean toean: Aidi (Beta
Toean RI Sastrakoesoamah kepala
Pendjahat di Bekasi tidak dapat di mengatakan adanja peratosran menje dari H, Minan saudagar tjangkokan wi), Alei (Sekajoe, Palembang), Abd.
nangkan hal arbeidsbemiddeling bosat di Kebon Djeroek. Demikian Hadji Hamid (Martapoere, Palembang), Han Gemeentelijke Standaardechool No. 2
basmi, Lagi perampok sn
po Hok Khian (Modjokerto), A. Kosasih Bogor dipindahkan ke Betawi mendjadi
setjara nekat
Irdonesia, tetapi pengharapan oentoek ini mengakoe betoel ja mendjoeal
Tjiandjoer), M, Oa- cursist dari Kisinhandelcursust.
hon anggrek, tapi boekan pohon jang (Sindangbarang,
Perampoknja tertembak itoe tidak dapat ditoenggoe.
Tosan Soewandi Soekarna dari Gem:
mar Wiradimarta | Tjiandjoer),M, Koer
Setelah menjelaini sebab-sebab, jang djadi perkara itoe.
mati.
Siapa jang sesoenggoehnja
djadi di (Betawi), Soetaswa (Tjiamis). Toe Standaardechool No 6 dipindahkan ke
Sebagai bsroslang oelang diwartakan mendjadikan berbedajja keadaan disi
No 2 Bogor.
tentang didaerah MrC.— istimewa das - ni deagan di negeri Bslanda, jang me penfjosrinja, semevtara kedoeanja di lis Aneta.
«
—O—.
rah Bekasi dimana masih tetap sebagai noeroet pendapat pembifjara oleh ka t-han dalam boei centoek menoenggoe
Oentosk mengisi lowongan di No6
Toean Yo Heng Kam menggantikan
sekarang tamah tanah pertieulier be- rena adanja perbedaan dalam perdjo- poetoesan hakim. (Rep).
kabarnja
masih ditoenggoe pengganti
toean Van Baaleu
loem diambil over oleh Gouvernement angan masjarakat di Indonesia sini,
nja dari Koeningan,
Tempat tadah barang rampokan ?
Berhoecboeng
lowongnja kerosi Ma
kedjahatan di itoe daerah ta? dapa maka dengsan gambaran singkatia me
djlis
College
van
dida
Kepindahan hulponderwijzer t, Niti
dibasmi. Mesxsipoen boekan 8a 'ja p.hak ujatakan sangat perloenja dibangoen
Digeladahpolitie lam Dewan Ra'jat Gedelegeerden
disebabkan
oleh
somantri
dari Bogor No. 6 :e Tjiamis
“bestuurs, politiedan marsose jing tela' partij kaoem boeroeh disamping vakDi Kedoeng Halang di roemah se
W. van Baalen, No. 1 ditjaboet kembali berheeboeng
oeadjoek
katjakapannja menangkap: organisasi, Partij kaoem boeroeh oe- orang Tionghoa beberapa boelan jang pergivja toean
akan mendapat
pekerdjaan laloe telah terdjadi perampokan, di maka moelai tanggal IO hari boelan dengan pengganja ! Natswisastra dari
boekan sedikit pendjahatnja jang kini moem
telab dihoekoem,
mamfaat, dengan menoentoet hak hak mana dapat digondol barang perhia ini ditoendjoek selakoe penggantinja, Tjiamis No. | sedang ada didalam ziek
teverlof lamanja 3 boelan.
Kisi dapat diboektikan poela ba nja seperti mendapat kontrak kollek san antara lain lain sepasang gelang toean Yo Heng Kam, (Aneta).
jangan kesergsara'an ra'jat di itoe tief, instelling dewan peroesahaan dan mas, seboeah tjintjin dan gatoe lionti
tempat, Skedjadian jang begini jang onderneming dan pengakoean pemo ne, Seorang dari perampok-perampok
atjip kali beroslang djika tiba di moe gokan sebagai alat berdjoang. Sedang oja jang tertangkap nama Djalil, da
sim patjeklik.
vakorganisasi
diwadjibkan dengan lam pemeriksaan politie mengakoe
RESTAURANT ,DJOKJAKARTA"
' Bebagai kedjadian kemarin diwaktoe mendjalankan landjoetnja, bocat kepen bahwa barang diatas ia djoeal di sa
siang, dipasar Babelan, kebetoelan tingan golongannja.
lah satoe toko toekang mas di Pasar
hari pasar, dipasar itoe sedang ramai
Salah satoe jang haroes dipeladjari Straat Mr Cornelis, Demikianlah Dja
orang berdjoeal beli, pendjahat telah ialah kedoedoekan ekonomi dari Indo lil oleh seorang mantri politie dari

dak meninggalkan waroeng kopi itoe
baroe sadja 3atoe langkah keloear pin
toe ia menengok kearah balai balai,
anak jang dibalai balai itoe sebentar

oendjoek nekatnja dengan tidak mem
perdoelikan orang banjak.

'Sebosah
waroeng
Tionghoa, di
koendjoengi.
oleh
tiga pendjahsi,
seorang antaranja laloe masoek dalara
itoe waroeng menoebroek latji oeang.
Oleh jang poenja tentoe -sadja di
tjagah, tetapi pendjahat jang nekat
ivi, dengan golokoja laloe mengamoek
dan eigenaar
waroeng
itoe tidak
loepoet dari beberapa batjokan.

Kodjadian itoe telah merobikin ga
doeh, toempang sioer orang berlarian,
marsose jang kebenaran berada dalam
itoe pasar sigra datarg oentoek menangkep,.pendjahat jang nekat ini ti
dak. poela hendak menjerah dengan
begitoe. sadja. Achirnja dengan tem
bakan itoe pendjahat telah roeboeh

nesia sebagai negeri export. Kelemahan

ekonomi

ini

rapat dengan

Kedoea

adalah

kaoem

perabitjara

berhoeboengan

boeroeh,

menerangkan

adanja Kena
peroesahaan Indo
nesia, Selandjoetnja tentang politik
contingenteering dan licentieering jg

mendjadikan

toeroennja

oepah

boe

roehan,

Bogor kemarin telah dibawa ke tem
pat dimana
barang barang itoe di

djoeal dan diminta atas bantoeannja
toean Wijkmeester di Pasarstraat oen
toek dilakoekan penggeladahan. Teta
pi terrjatatidak membawa hasil, poen

toean toko telah sangkal telah mem
beli barang barang jg dioendjoek oleh
perampok

itoe,

sedang

Lain hal jang haroes diselidiki per tetapkan keterangannja

tolongan

mian

penganggoeran

penganggoeran.

industrialisatie membawa

dan

pembas

Sselandjsetoja
kesoekaran-

kesoekaran pada vijverheid ketjil-ketjil
oleh karena kelemahan membelinja
pendoedoek.
Tentang kekoerangan pekerdjaan ti
dak oesah dichawatirkan. Didjelaskan
oleh pembitjara bahwa perkoempoe
dan mati.
lan sematjam ini tidak oesah lantas
- Demikianlah gambaran kenekatan mendjadi merah fkoministis? Red J.
jang disorongkan dengan badjat pe
Djoega di Europa kita dapati orga
roef, takoet da» ngerih hilang, kene uisasi2 jang walaupoen tidak berali
katan jang diandjoerkan sjaitan mem ran sosial-demokrat atau - koministis,
bawa. kedjadian jang tidak diingin, tetapi mengerdjakan daftarnja dalam
lapang sosial dengan baik,
(Rep)

si perampok
dengan pasti.

——O—

Berebost
Golok

tjabang atas
jang

memisah,

doeca-doeanja

loeka

parah.

Pada hari Rebo jang baroe
laloe
kira djam 530 sore di Djembatan Ke
doeng, Angke

terdjadi perkara darab,

sebab bereboet ijabang atas,

hingga

golok jang baroe dapat memisah,

Me

noeroet keterangan, Mamat sedang
memakan nasi telah diserang terlebih
doeloe oleh Doelradjak dengan golok
dan begitoe tjepat Mamat menggoena

Gtambar diatas tjoeokoep memberi loekisan pada pembatja betapa dau
bagaimana adanja ,Restaurant Djokjakarta”, Pemandangan diambil dewasa

pemboekaan

opisil sebagai telah kita moeatkan verslagnja.

kan poela goloknja dan saling batjok,

an
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djaran dan kota.
Lagi poela tidak akan diizinkan Maman
lagi kedatangan bangsa Jahoedi. Tempa
t berdjalanan-djalan
komissaris

tinggi

Palestina,
Lain

dari pada

dam dikabarkan oleh

MEN MA aa

ekan

s dan 1
Isoengai Yang'zTi

NE
NA

pi

ichun,

seboeah

wst2

pers

ipasoekan pasoekan
hun, ja'ni bahagian

diberi tauda jang pada

oedara, maka
Djepangpoen

itoe ma-

ke

3
itoe djoega

onghoa memboeroe pesawat2 terbang

itoe disebabkan ganggoean peychiseh.

Attlee menjerang pemerentah
Inggeris
Reuter dari Londen 6 Oct mewar
takan, bahwa dalam debat Lagerhuie
jang penghabisan Attlee telah menje

memeriksa
lam

Chow, iboe kota dariprovincie Fukien,

rang pemerentah Ioggeris. Ia menje
salkan. bahwa tidak ada djoeroe bitja
ra pemerentah jg mendjelaskan poli
tik goena menanggoeng kekalnja per

reka dan bagi mereka jang nSakitnjas
agak ,keras“, maka perloe dirawat di
sana agak lama,

pada tg 3 Oct. jang baroe

damaian,

niger tsb. bisa banjak

Djepang itoe telah membelokkan

arahnja dan telah tiba didaerah HanzOW, .
1

Kebakaran besar di Foochow
Dari Tokio dwartakan oleh

KPH :

: Diseboeah consessie Djepang

tze, sebelah hilir sedikit dari

di Foo

laloe telah

terdjadi kebakaran besar,
Berita jang terbelakang menjatakan,
bahwa segenap roemahroemah kepoe

Selaloe

jaan Djepang dan bak hak milik ke

berpeudirian

orang

orang jang

akan

menda

bari, soreatau

masih

pagi

pagi

benar, Itoelah sebabnja ia mendirikan
kliniek jang seroepa

Didirikan

itoe.

beberapa kamar bagi me

Terboekti

dari oesahanja

(Anta)

persendjataan

dr, Breu-

jang tertolong,

wa GP oa

tidak memperdengarkan apa apa sela
innja mengatakan perloenja persendja
taan jang koeat, -

Nederland
Radja

Belgi

akan tiba di negeri
Belanda

-Hintasi seloeroeh Foochow itoe, soedab
Amsterdam,
6 Sept. (Aneta
roesak sama sekalioleh kebakaran tsb.
ANP):
Pembesar pewberar gemeente dari
Persendjataan sadja boekanlah poli
Kelak pada tg 21 November '38 jg
Focebow
menjatakan,
bahwa
tertim
tik.
peperangan, kemarin pihak Djepang
akan
datang Radja Belgiakan tiba di
soedah mendaratkan seboeah colonne boelvja kebakaran itoe disebabkan
centraal
station, dan
kemoeidian da
Kemoedian Attlee sendiri msnanja

1 Tokio 'diwartakan poela oleb
Domei : Menoeroet berita2 dari medan
marinenja

dan

sambil

dibantoe

oleb

bang tentaraoja soeah bergerak
joe menoedjoe
ke Maanshan dan
ca ini

soedah

dilakoekan

mendekati

Kiuks

oleh kortsluiting dan ada psela jang
menerangkan, bahwa tertimboeloja ke

oleh

pihak Djepang 3an

ran jang

#ystematich,

berhoehoeng

Soal

diberbagai

bagai tempat di conceesie Djepang itoe

Kemoedian

ter telah timboel kebakaran djoega:

ilbil dipsrlindoengi oleh pesawat2
bang marinenja.

Sementara itoe pibak Djepang

me

sih teroes meneroes melandjoetkan pe
gerak |kerdjaannja oentoek menjingkirkan se
Igenap tambang jang ada disoengai
IYangtze, sebelah oedik sedikit dari

|Tienkiachen, walaupoen

kan apakah pemerintah sedia nentoek
memetjahkan soal soal lainnja djoega.

bakaran itoe disebabkan oleh kebaka

atas kota Kiukian g dengan kenjataan, bahwa

Perampasan

Selandjoetnja diwartakan djoega :
seorang Kommendan dari tentara Ia
oetan celah memberi perintah, soepa
ja melandjoetkan perlujarannja ke
Foochow.
Ta

4 pasoekan
da

pasoekan Djepang jang

h Yanghsin,

. Pada sa'at itoe pasoekan pasoekan

Tionghoa

ditepi

Fu soedah

berhasil

menghentikan

: Korps tentara

Dari Taiyuan diwartakan oleh Domei:
Menoeroet berita berita dari Kwartier
| Besar Djepang, pasoekan pasoekan Dje

pang, ketika pada hari Rebo jl, telab

b | moelai mengepoeng
'Imoenis,

korps tentara ko
:
s

Korps ini telah mendirikan benteny
betengnja

ngan

dipegoenoengan

Wutai,

pegoenoe

kira kira 3000 meterj

tingginja,

Palestina

dari pagina satoe
mendjadi nagara

merdeka ?

Reuter dari Londen 6 Oct. me
wartakan, Mc Donnald membitjara
kan

kedoedoekan

Palestina dengan

dr. Weizmann, president orgsnisasi
Jahoedi seloeroeh doenia (Z onisten
organisatie), Me

Donnaldpoen

me

ngambil tindakan tindakan centosk

mendjoempai menteri .lIsear negeri
Irak, jang katanja membela soepaja

Palestina dioebah organisasinja, 80e
psja dioebah dari daerah mandaat
mendjadi nagara jang merdeka jang

dihoeboengkan
dengan
Inggeris
dan diperentah oleh hoekoem dasar

Tionghoa itoe makin | kertas

sedjoemlah

3000.000

yuan

Pemboenoehan

lempar bom

bahwa

Jerusalem,

djatoeh

jang dikabarkan

Dalam

pada itoe

noempang

6 Okt, (Aneta Pho

bi), Keadaan sebelzh oetara dari Pa

djoe

penoempang
- pe

5 orang dapat

toeroen

de

ngan selamat memakai alat. djatoeb.
Tetapi kini masih dikoeatirkan djoega

tentang pelewpar pelempar bom lain
pja dengan 5 orang. penoempang.

Mereka itoe

menteri

sepandjang

xngkatan

keterangan

oedara

semendjak

tengah malam terbang dari Burysted
munds ke Sou:hampton dan hilang

Soedah lebih I boelan di daerah ka

di Simo fBojolalij dapat

dengar kedjadian itoe, laloe dideroes
seperloerja, si pemboenceh mangakoe
teroes terang, majit jang dibongkar
dari koeboeran soedah baoe boesoek:
menoeroet keterangan dokter didada
dari si korban tidak boesoek sebab kena ratjoen itoe,
Goebernoer

Timcer-Besar

Dari Koepang diwartakan oleh Ane
ta, bahwa sesoedahnja melakoeksn per
djalanao inspeksi di residentie Bali,
maka Goebernoer Timoer-Besar laloe
mengoendj-engi
residentie
Timoer,
dan sesogdabnja mengoendjoengi Soem
bawa, Soemba dan poelau poelau Flo

res, maka

kelak pada tanggal

tober beliau itoe akan
poepoe.

tiba

15 Oc
di

Ata

Kelak pada tanggal 17 hingga tang
Kemoedisn pada malamnja lagi di
kabarkan, babwa 3 orang dari pe gal 19 October 1938 jang akan da

noempangnja
mati, ketika

pelempar bom Raf telah
dekat
Llianidloes dan

Montgomery shire djatoeh

tang

beliau

ke Koepang.

akan

kebawah.

teroes

menoedjoe

—9. —..

besar di Palestina

Arab dan Jahoedi, dimana

besar

disam

poen

dibikin

loerahan
Bandjarsari
(Bojolali) ada
orang
kasih minoem air isi ratjoen
kepada isterinja, karena didoega per
lip-perlippan
sama orarg laki lain.
Ketika
si korban meninggal doenia,
laloe dikoeboer setjara biasa.
Omong
poenja
omongan,
tbean

Wedono BB

koerbannja.

bar petir diatas Yorkshire,
ga ada jang hilang lagi,

bisa

terarg,

Reuter dari Londen 6 Oct menga
barkan, bahwa hari itoe telah djatoeb
3 boeah kapal terbang
Raf, sedang
jang keempat hilang. Selain dari pe

Keroesoehan
Keroesoehan

terbang jsng

banjak

Korps ini terdiri atas koeranglebih |
(grondwet)jang akan ditetapkan oleb
40.000 orang dan dipimpini oleh
sidang constitusi,
Djenderal Fu Tsoi.
Rentjana itoe memoeat saran soe
Pihak Djepang pada ketika itoe soe
paja
diadakan sutonomie daerah
dah berbasil djoega merampas tempst
bogat kota kota Jahoedi dan Arab
pertempoeran ini soedah ditempatkan tempat penting jang ada dikaki pdalam soal jang mengenai penga
pasoekan pa3oekan provivciaal di ba goenoengan2 terseboet, termasoek djot
sedang
sendiri.
depan
paling
jg
risan
ga Laiyuan, Lingkin dan Fowping di
ikan
pasoekan pasoekan dari Peme Hupeh Oetara dan Shahochen dan
ntraal ditempatkan di achter Fanzs di Shansi-Ostara,
. Burita terseboet menerangkan djoe
ga, -bahwa Fu Tsoi telah mengangkat
dilakoekan pertempoeran
dirinja
sendiri sebagai voorzitter dar)
sekali,
ternjata
ini
laloe
| ,militaire regeering van Noord Sbans
en Su'yuan“. Dengan memegang dj: |
batan ini ja telah memberi oeang

INDONESIA

negeri

paling atas ialah,

Kapal

'Samboengan

ba

komoenis dikepoeng!

djadjahan itoe ? Djadjahan djadjahan
itoe haroes dipertahankan dengan sza8

Eropah

lainoja dari soengai

Jeisan Djepang jg madjoe kearah Barat.

djadjahan

kalau perdamaian doenia telah tertja
pai, maka haroeslah ia dikembalikan
kepada kekoeasaan hoekoem,

n berhadsp hadapan

kan bersatoe dengan ps
pasoekan jang bergerak madjoe

permintaan

itoe dibitjarakan, ataukah haroes di
toenggoe doeloe sampai kita mengha
dapi antjaman jang mengenai oeroesan

nomi. Jang

d1

on itoe, kini soedab
Selatan dan mereka ini

ia menanjakan:

Goena kekalnja perdamaian haroes
“Hah diadakan sematjam rentjana eko

CNA mewartakan, bah
pas Panpieban,

han

ri pada itoe tetamoe agoeng ini hen
dak menoedjoe ke Dam-Paleis. Pada
tanggal 23 November kelsk, sesoedah
nja mengoendjoengi sebentar di Den
Haag,
maka
beliau akan bertolsk
dari Amsterdam menoedjoe ke Brus
sel,

Rentjana ekonomi
goena perdamaian,

dikedoea tepi dari soengai tsb tadi.

Selandjoetnja

»Haroeskah

djadja

mandaat
goena kepentingan
negeri seloeroeh doenia.:

pihak Dje

pang ini mendapat rintangan dari be
berapa tembakan jang dikeloearkan
oleh artillerie2 Tionghoa jg berdiam

ri Tokio diwsrtakan oleh Domei:
enveroet seorang djoeroe-bitjars
ministerie Osroesan Peperangan
dari
Djepang
pihak Tionghoa soedah me
roebah tactieknja didalam peperangan.
—
Hingga sementara waktoe, didalam

Breuniger

pat sakit tidak tidoer, jalah pada ma

Sir John Simon menolak Perdjandjian 4 Nagara. Tetapi diloear ipi ia

lah Selatau dari soengai Min jang me

AA

Pr.

di mana-mana.

poenjaan Djepang jg ada diconcersie
Ujepavg didistrict Nantai, ditepi sebe

PN

ta? oesah diganggoe me

Breuoiger, bahwa obat obat jang akan
dipakai goena mereka itoe meloeloe

Londen itoe goena membitjarakan

terdjadi

lab pertempoeran hebat, Pusawat2 ter

wat pesawat terbarg Dje
memb
rdeer benteng2 Ti-

|

reka dengan

djoe ke Londen.

Djepang terseboet, sehingga

ya, walaupoen kemarin di Han
terbang

per

pesa- soal itoe. Kemoedian ia padasiang ba obat obat psyehiscb, karena orang sa
Wat2 pemboeroe kepoenjaan pibak Ti rinja naik kapal terbang KLM menoe ma berpendupatan sakit jang seroepa

Tionghoa

an dari

ka kliniek itoe dipakai memberi

tolongan kepasia si sakit pada malam
hari, sehingga pada hari siangnja me

Poen ia menolak
Canton—Hankow, sebelah Selatan dari pertanjaan apakah koendjoenganpja

bang

wat

Be

kliniek lain lainnja, ma

ueroeskan kerdjanja,
Setelah diadukan penjelidikan jang
akan mandjawab teliti, maka terpjata bagi toean dr.

soedah

sa'at

bagi mereka jg tidak bisa tidoer.

danja dengan

osroesan losar negeri Irak, bahwa ke
pada Palestina akan diberikan ber
toek nagara seperti Irak.

sih terbang kearah djalanan kereta api

edoekan diprgoe
Timoer Laoet dari

:

joet diwartakan
sn 9 bocah pesa

pelempar bom Djepang

Hankow,
Dengan seketika

soekan

Barisan

ta'

Dr. Manfred
Breuniger, seorang
zehuwarts dari Siuttgart telah mendi
cikan satoe kliniek diroemab eskit di
kota terseboet. Kliniek ini digoenakan

Avneta — ANP,

dengan seketika diinterpioe.
oendoerkan oleh
Roepa roeparja ia mengetahoei be
nar benar tentang rentjana menteri

itoe djoega soeda
|pibak Tionghos.
Dengan lebih Ia:
Idjoega, bahwa kei

kota

angsoengkan

terseboe

|Djepang

Amster

rang komissaris tinggi Palestina, Mc
Michael. Ia Jaloe memboeat perdjala
nan keliling kota, Ia menolak akan

disebelah Barat

dari Tiencbiachen,

'Laoet

Djepang jang berge
sebelah Oetara dari

Bagimerekajg
bisatidoer

'ibahwa dari Karachi telah datang seo

ditepi|

Ikiebun,

,

itoe dari

centoek

hari petang

masih

te akan dibitjarakan dalam kalangan jg
bersangkoetan di Londen.

roes meneroes mengalirkan darah.
Menteri itoe menerangkan lebih lan

Dari soember

jang dapat dipertjaja,

be

djoet, moelai Djoeli didapati peratoe rantjangan ini tidak bermakroed men
leetina kini tambah roesoeh.
Bemoea persamboengan kawat di ran peratoeran oentoek memegang ke dirikan pemerentahan Jahoedi di Pa
tentraman oemoem,
Ta
lestina, tetapi seboeah pemerentshan
poetoeskar sebab
kawatnia
diroe

pasoe|perhoeboengan dengan salah sator
akan memoendoerkankan pasoekan
pa
kan Csntraal dan menjerahkan perta keradjaan dengan disertai permintaar
hanan Hankow kepada pasoekan paj soepaja “keradjaan tersebnet soeke
soekan provincisal, sekali kali berita | memberi sokongan kepadanja dengan
berita terseboet tidak ada jang benar.| sebagai onderpand tambang besi di
| Hal jang sedemikian
itoe oentoekj dekat Yeomenkwan, lapangan2 emas
bak Djepang adalah soeatoe kesem| didekat Taishien, tambang steenkool
n jang baik sekali, bahwa pihak di Ninogwa dan tempat minjak perto
gboa itve pada sa'at ini soedah leum di Yangkiaehuang,
eroebah tacktieknja dan lebih baik
— Cavalerie Djepang moendoer.

Prakteknja semoea kekoeasaan pe bataljon inpanteri dan perkoeatan vo perti jang didjalankan pada Irak.
ogadilan jang dahoeloe lenjep sama lisi jang dikirim kesana, sedang m' 1g
goe depan dari Br. Indie akan siki
Komisaris Tinggi
sekali.
Hanja di Jerusalem, Jiffi, Tel rim 3 bataljon.
Jerusalem, 6 Okt, (KPH: 8eAviv dan Haifa masih ada pengadilan.
perti telah dikabarkan, Komisaris ting
Irak mentjampoeri
oercesan
gi di Palestina, Sir: Harold Alfred Mse
Pertempoeran hebat
Palestina

lama mekin bertambah koeatnja.

Na

telah

memoeugoet

“Dengan tjara jang seroepa itoe, lastin
Selandjoetnja diwartakan djoega,
maka berita berita jang menerangkan,
| bahwa Djenderal Cbiang Kai Shek| bahwa Fu Tsoi itoe telah mentjabarj: sakkan orang,

ega oentoek

pibak Djsping akanj

t dengan selekas

'lekasnja

kan pisoekan2 Oentraal itoe.

mele'

Telah

3

Londen, 6 Okt, (KPH): Men
teri oeroesan djadjsha», Maleolm Mac
Donald,

dalam

Lagerbuis

pada

hari

ini menerangkan, bahwa di Palestina
adanja

Dari Hankow diwartakan oleh CNA kini ada keroesoehan dengan
bahwa seboeah cavalerie Djepang ke pertempoeran hebat antara

bangsa

ada kevaleri

regimen,

satoe

Londen, 6 Oct. fAneta Phohi)
Menteri oeroesan losar negeri dari
Irak, jang kini berada di Londen,
mempoenjai

ranijangan

oentoek meng

hentikan keroesoehan di Palestina.
Rantjangan ini pada nanti malam

dibawah

perlindoengan

Michael denyan
pesawat
noerjoe ke Londen.

Inggeris,

oedara

se

me:

Msnoeroet kabar berangkatnja ada
lan diperintah olelr Menteri oeroesan
djadjahan Maccolm Mac Donald.
sean

sama

Ini malam
dan

berikoetnja

malem

1

FLASH

malam

soedah

berikoetnja:

LoreTrA Young - joe mc |

ID

GORDON

JANG

KE 8

sedia, lekaslah pesan pada:
Adm. ,,PEMANDANGAN“
Senen 107
Batavia-C,

SIAPA ITOE

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 Peman-

dangan doeloe harga f 1.25 sekarang
f 1.— ongkos f 0.06,
BOFKOE Penoendjoek djalan di Poelo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem
Saudagar pelantjongan harga hanja
(0.90 onkos f0.04 bisa dapat di adm.
Pemandangan,

habisan, soeatoe saringan per-

—

STADSGEMEENTE KAART BATAVIA
Pesanlah sekarang djoega. Memoeat

| #jobaan. memikat milionair2 jang

Pa

23 Seboeah

pandai,

djalan2nan diseloeroeh Gemeente Betawi (Weltevreden — Mr. Cornelis dan

film penoeh leloetjon,

Tg. Priok), gedoeng-gedoeng jang ter

: permainan jang mengagoemkan.

Semoeanja oentoek kesenangan

t

penonton kita.
|
Gembira, bersemangat, menarik

STUART ERWIN
MARJORIE WEAVER

#0

MD LINE MOORE
BINNIE BARNES

Satoe film tentang

DARWELL

JANE

edam A. Seiser |
by Willi
| “5 Direct
geion
of Produn
Darryi£ Zanuck In Char

IA 20th Century-Fox Picsure

penghidoepan

dan

n4

keberanian

Dimana-mana

sang ADVERTENTIE, periksalah

roesia-roesia

jang

dipegang

ET Ie

oleh

badjingan-badjingan,

Letaknja dimoeka djalan

Menerima tetamoe segala

ngan harga pantas.

—
Batavia-Ceutrum,
jang terbesar dan termasjhoer

tram,

'——

Perkara tarief boleh berdamai,
memoeaskan,

Tempat

boelanan de-

bersih

Menoenggoe

Jan

rawatan

dengan hormat

—

. De Directie

. PEMBERI

TAHOEAN

Oleh autobus-exploitant, toean TJIONG
TJIN SIONG, tinggal di Soekaboemi,
lemas, (lelah) koerang Groote Postweg no.201, telah diminta
badan

dingin dan lemas, Makan I #!. sadja
soedah bisa boektikan sendiri, badan
di segar dan dapat kekoealan moeda
Tanggoeng

kemandjoerannja

ini

obat"

1 flesch isi 200 bidji f 3,-. Wenalin

“extra koeat 1 5.75.
Eni
SINAMON
Soepaja bisa

5

datang boelan, boenting

djangan makan, tidak berbahaja 63 bi

dji f 1.75, 126 bidji f 3.25. Sinamon
extra koeat f 5 50.
:
|
MORANA

Orang

idzin oentoek mengcesahakan enam
autobus oemoem goena membawa pe

rasa

jang dalem badannja seringkali

BEE

REI

Kita

poenja Kliniek-Katja-mata

telah didiriken

boeat berihken service jang sampoerna dan safjara achli.
Toean bisa foenggoe sebentaran!!
Kita poenja farief boeat pembefoelan ketji'2 ada ringan sekali.
N B
Pembetoelan kefjil-ketjil pada katja mata jang dilever oleh

(Obat koeat special lelaki)
Anggota badan
tenaga, koerang soengsoem,

AE

Katja mata jang ,doedoek" tida betoel, ada satoe soember dari kadjengkelan dan kadang-kadang dari sakif
kepala.
“Kapan foean poenja kafja-mata koerang beloel, sebab
»doedoeknja” tida enak, soeda moelai ,,koerang terang",
djadi bengkok, aftawa soeda kloear dari ,pasvorm“,,.,
" bawalah pada kita.

dan berdekatan dengan station

bangsa, djoega tetamoe

EN

satoe film

' SERVICE-STATION" KATJA MATA

Senen 44 Telf. No. 2105 Weltev reden
Indonesia

»

Adm: PEMANDANGAN,

badjingan-

Sebab

Hotel)

(Osman

HOTEL SOERA BATA

RI

badjingan besar di Amerika jang beloem pernah ada lain kongsi
film bikin, ketjocali METRO.
:
baroe sekarang bisa dibongkar dan dibikin mendjadi
. jang soedah bikin tertjengang doenia,

Inilah satoe2nja Hotel
didalam kota Betawi.

penting- Lapangan terbang di Kemajoran- pelaboehan di Tg. Priok dan
lain-lainnja. Persediaan tjoema sedikit-perloe sekali oentoek kaoem pekaoem pelantjong.
dagangdan

kita,

D. dikerdjaken dengen gratis.

SEDIPL.

O.D.

C. FIELIEN,
Pasar Baroe 83

—

Batavi-C,

—

OPTICIEN
Telf. 159 Wit.

Toean

maoe

doeloe

keadaan

OPLAAUNJA.

VERKEERS

&

TOURISTEN-GIDS

VAN JAVA: Verkrijgbaar bij adm. Pemandangan
tokosten,

per siuk f 0.94 incl. por-

DIDJOEAL

Reisschrijimachine splin-

ternieuw harga f 60.—
dilihat dikantoor
tiap waktoe,

contant. Boleh

Pemandangan

Oentoek biang keringat bagi baji pakelah Lano'! Poeder recept Dr. Moe-

wardi per biik hanja f0. 65 bisa dapat
pada Adm. Pemandangan.

G.H. BAK.

kleear seperti prongkolan telor, (oet.i2)
bisa pindah di mana-mana kaloe di blakang (geger) betoelan oeloe hati, dada

PEMBERI

TAHOEAN

Oleh autobus-exploitant tocan TJIA
bisa rasa sesek, en badan tida enak |
WIE
TONG, tinggal di Molenvliet-Oost
enz, Ini tanggoeng bisa toeloeng 120
no. 80, Betawi, telah diminta idzin
f 1.50, 240 £ 2.80.
oentoek meloeaskan peroesahaan auto5
ORGINA
busnja pada traject BETAWI (Glodok)—
Boeat masoek angin, dingin, ngrekes. SOEKABOEMI p.p. dengan doea
maoe foempa2 enz, Makan ini obat autobus oemoem, goena membawa pe.
tanggoeng baik. Badan rasa angef se- noempang.
ger 120 bidji f 1.50.
180
Keberatan-keberatan tentang permo1
—.
RIGASTA
honan itoe bisa dimadjoekan kepada
Makan Rigasta dalem 2 djam di moeka, College Gedeputeerden Provincie Dja
langgoeng bisa bikin seneng en poecas wa Barat dalam tempo tiga poeloeh hari
lelaki jang seneng plezier. Speciaal boeat sesoedah pemberitahoean ini, soerat
dapet kekoeatan tahan lama f 1,50, be- permohonan itoe orang bisa lihat de2 ngan
sar f 2.80.
gratis di Provinciale Secretarie
GISTALIN
di BETAWI.
Speciaal boeat bikin prempoean seperti
Sekertaris College terseboet,
gadis kambali. Pake ini obat tanggoeng 1023
G.H. BAK.

aa

bikin sewaktoe

istri dapet Ijoekoep

keinda'an,

1 fl. f 1.50, besar f 2.80.
DAMES PILLEN
Bisa bikin prempoean djadi moeda, sehat seger, badannja singgset (kuing).

Mengamb

Makan Dames pillen en pake Gistalin,|

atawa

kombali 1 fl f 150, besar f 280.

Maoe,

MENSTRUATIE-PILLEN
atawa waktoe dateng boelan, ba)

dan rasa tida karoean, peroet berasa
. moeles, antero badan sakit, dingin ping

gang pegel atawa kloearnja sedikit 120 |

bidjif 1.50, 240 f 2.80.

ak
“FERASOL
Obat boeat sakit nier, pinggang pegel,
antaro badan rasa sakif, aer kenfiing|
boetek, en selaloe maoe marah2 makan |

3 fl tanggoeng baik 120 bidji.f 1.50 ,

240 bidji f 2,80.

aer

Pesenan

ongkos vr. :

berikoet oewang

S.k. Pemandangan.

Firma DE

INDISCHE KRUIDEN

G. Tengah No. 22 Semarang
ar

Sae

aan

aa

RE Naa

AR

tjerita

SARAH

BENTANG

DESA

KULIS

No.

-tjerita TJIN NIO di medan
“perang.

|

Djikalau
penat

kita selaloe merasa badan

dan

ngetahoeci

perhatian

lemah,

apakah

baharoelah

sehat

dan

kita

koeat

kita
me-

itoe.

Setelah sekian lama mengadakan pemeriksaan?, maka orang? terpeladjar jang
pintar?
telah
memperoleh
hasil,
dari
mana tenaga itoe terdjadinja dan akan
memperboeat
soeatoe
tepoeng,
jang
sesoenggoehnja memberi tenaga kepada
toeboeh. Maka tepoeng ini namanja ialah
Sanatogen.
Ditjampoer beberapa sendok tepoeng ini

jang isinja tidak kalah oleh

fanggoeng teroes bisa djadi seperti gs- |
dis

No. 2

EULIilS

TENAGA LELAKI
selaloe
menarik

"0

dengan

air,

diminoem

beberapa

kali

Tjerita SARAH jang sangat |
menarik, ditoelis oleh RA-

sehari, maka setelah beberapa hari toean

INA seorang romanschrijver

seloeroeh toeboeh

akan

jang populair didjoeal tjoema f 0.54 berikoet onkost
kirim.

Diperoleh

Oleh karena persediaan tidak banjak kirimlah wangnja dengan segera kepada:

|

Adm. ,PEMANDANGAN!

an | Senen 107

—

Batavia-Centrum

merasa

pada

segala roemah2obat dan toko2.

tenaga

mengalir

pada

toean. Dan toean akan

merasa lekas koeat, kesehatan jang berlimpah-limpahan dan merasa moeda kembali.
Tjobalah, batjalah apa jang dikatakan oleh
toean Raden Tjitro Koesoemo, Pasarsorestraat, Soemenep:
.Saja merasa segar kembali lantaran makan Sana
logen dengan tentue. Saja poenja thabib-langganar
nasehatkan saja djangan loepa- makan obat itoe,
hanja makan teroes, dengan kesoedahan saja semboeh dari penjakit saja dan merasa sehat poela.
Sanatogen jaitoe satoe makanan jang perlahan-lahan
mendirikan kesehatan baroe.”

Moelailah

dari sekarang

djoega

SANATOGEN
OBAT KOEAT JANG PALING BAIK

tiap-

OENTOEK memoedahkan bagi abonnes kita dalam kota, djika hendak membeli DESA ZALF oentoek segala penjakit koelit, bisa di beli dengan perantaraan looper dengan harga f0.15 terima
diroemah.

noempang, pada traject BANDOENO—
POENTJAK— BETAWI p.p.
Keberatan-keberatan tentang permohonan itoe bisa dimadjoekan pada College Gedeputeerden Provincie Djawa|Barat dalam tempo tiga poeloeh hari
sesoedah pemberitahoean ini: soerat
permohonan terseboet orang bisa lihat
dengan gratis di Provinciale Secretarie
di BETAWI.
Sekertaris College terseboet,

1015

pa-

memakai

FONDS KEMATIAN
lamanya paling sedikit 6 boelan
Abomnes
jang meninggal, asal tidak menoenggak

dapat uitkeering , ..f 25—

Tarief

advertentie,

keterangan

pada

administratie,

Pengadoean

tentang

pengiriman

koran

advertentie
setelah liwat djam
4,30 sore telf. No, 4968 Wit.
Petodjo-llir No.25
dan

ST

BA ami

| Djoem'at 7 October 1938
(sedemikian

itoe perloe

|dan wadjib
pihak |
jang berkoeasa,agar djangan sampai
mendjadi peladjaran kepada lain Ia
in orang toea.
Selandjoetnja kita
mengbarapkan
dengan sangat soepaja

mendapat

pembesar

peladjaran

dari

Lembaran

kedoea

Djamoe Djawajang paling kesohor diJavaboeatketjantikan

jang bersangkoetan dengan

toean itoe, saedilah kiranja dengan
babnja
selaloe memegang berkenan
ncesiaan te rseboet. Soenggoeh
ing tinggi ? Sebabnja

bibitnja- bibit pilihan,

an2
eh,

jang lain oempama
kopidsb. dioesaha

terlaloe dan amat kasian bagi anak

gadis jang beloem waktoenja berkosm

'poel dengan orang laki lagi poela ba
toek memperoleh gai mana akan nasibnja kelak dibe
e3-bagoesnja. Ta' sa lakang hari.
loearkan
| #piah,

oeang

ber

oontoek

me

"dan pegawai pintar2,
oentoek memperoleh
» Oaderneming2

itoe

'bangsa tani, sanggoepkah
ka itoe berserikat
kantor

jang

ki

oentoek

demikian?

Tjoekoep 25 tahoen mendjadi Boepati

Sepandjang

pekabaran

jang

telah

kita dapat, Be
'Boepati RAA. Tjak
raningrat regent dari
regentschap Bang
kalan soedah 25.th mendjabat keboe

patian itoe, dan goena merajakan ke
selamatan dan kehormatan kedoedoe
kan PK, Boepati pada

tanggal

ini boelan akan diadakan

13-14

perajaan

jubileam. Tak lain kita hanja berpeng

apoen djawab pertanjaan itoe moe| harapan, moedah?an berbahagialah
oe|dah sadja, ja'ni: ,Mereka itoe tentoe PK. Boepti didalam djabatannja, dan
gPe
bersoe

pandjang joeswanja.

lah |sah hati tentang hal itoe. Oleh kare
g

na Pemerintah jakin, bahwa pertani
an jang bagoes akan membawa kese
'jahteraan, maka Pemerintahlah jang
menjanggoepi mendirikan kantor kan
tor pertjobaan tempat memilih bibit
auloentoek keperloean bangsa Boemipoe

diperhatikan

oepanja kebanjakan

ih mempoenjai pendaj

it, tjoekoeplah.

Hotel baharoe di kota

| Bangkalan

DJAMOE

Gepensioneerd directeur Regentschap Bangkalan
t. Bousguet kini da

pat mendirikan seboeah hotel baharoe
Hotel Cosdengan diberinja nama

mopolite, Dan hotel ini adalah roe
“Bogor telah lama didirikan ke mzhnja sendiri jang baroe selesai di
tjobaan oentoek memilih bi perbesarkan, Letaknja dipinggir dja
akan lebih
adi dan palawidja. Pada tahoen lan besar, tentoe sekali
hoen jang terbelakang ini dibebera mendapat perhatian dari lain lain
“tempat telah diperboeat poela be hotel jg soedah ada di Bangkalan.
semdowi oesaha
Jberapa ijabangnja, Maka dengan peran aparat "5.
:
taraan amtenar2 landbouw dapatlah beliau.

jtera.

06
sranak
dengan

orang memperoleh

bibit pilihan. De|

mikianlah sekarang telah tersiar ke
mana-mana bibit padi keloearan dari
landbouw, cempama padi Tjina, padi

Baok, padi Brondol poetih dsb. Bibit
3 : Bila tela pohon, oempama tela Valeuca
in loeas djadjahannja, |

tentang ting

landbouw

kemana

namanja

mana.

te

Kepada

kepentingan dinasihatkan,
soe

da
tan

e:

bagoes?

ya

E-

j

milih bibit dari tanaman sendiri, Goe

nanja soepaja pendapatan
tambah madjoe.

Orang

perampoean

jang

Karjato..

gota

Gemeente.

sering

poeli, ringkesken

makan

Djamoe

peranakan,

Galian

tentoe

betoelken

djadi AWET

MOEDA sebab:
2 Moeka djadi berfjahja terang, 3 Dada djadi
1 Badan djadi keras.
kenfjeng. 4 Peroet djadi tida gendoet. 5 Potongan badan djadi singset. 6 Pinggang djadi langsing. 7 Dateng boelan djadi accoord. 8 Pendeknja DJADI
MOEDA

kombali.

Begitoelah sasiatnja Djamoe Galian, Djamoe Galian terbikin dari akar-akar
dan daon-daon obat serta rempasrempa Djawa jang toelen dan menoeroet betoel!
receptnja jang aseli, tjoema jang pake Tjap Dewa.

Harga

1 fl.

dari 350 Gr. f 3.— dan 1 Blik f 0,50

Harga terseboet belon teritoeng ongkos kirimnja
Boeat orang dagang dapet rabat bagoes,
Molenvliet Oost

Fitnoh terbadep tocan A. W,
“Ekorpemilihan

Dara

Firma TJAP

21
3

DEWA

73, Batavia-C, Teli. No,

1

1019 Bat.

1

:

lih

itoe

ang- groep
ngan

Boekan pemilihan anggota Gameen

Karjoso, sebagai jg telah kita oemoem
2

ber kan daboeloe.

dapat

semboeken:

kotor.

| MAGELANG
Pembantoe menoelis :

bertanjakan hal ini kepada te di Djakarta sadja jg'mengandoeng
kiravja
salah seorang
amtenar landbonw jang riwajat: Poen di Magelang pemilihan
litoe ada ekornja,
piran
an mereka itoe,
Sebagaimana orang ma'loem, pern dihati kita, bahsekalian orang tani djoangan pemilihan di Magelang ada
ekas dapat mengganti bibit doea partij, ialah partij Stembus—
3 | denga
nja dengan bibit keloearan dari land- sccoord dan Comite Pemilih oemoem.
ah tiada akan me 'bouw, boekan? Oleh karena itoe baik Pihak pertamalah jg djagonja menda
kiranja kita oeraikan disini tjara jang pat kemenangan 100 pCtialah tt. Djadan AW
akan ada jang moedah dapat didjalankan oentoek me joesman, Amat, Kotambunan
oenja kita mema

t

GALIAN

dateng

boekannja mewakili ampat
tadi, tetapi mewakili-kepenti

oemoem,

ngan manapoen

ia berdiri

djoega,

diatas

golo

Diterangkan

Penerimaen

pabean

Cheribon

bertambah

Penerimaan

fonivangsten) dari kan

toor pabean disini dari
boelan Sept
djoega bahasa fractie Indonesia itoe
j! adanja demikian:
dapat bantoean dari anggota bangsa
Tjoekai dari pada barang tembako
Tionghoa ialah toean Ong Tiong Bien.
banjaknja f 509 234.62 dan pendapa
Mereka 5 orang itoe seia dan sekata, tan dari post ini selama boelan tsb

Satoe satoenja djalan oentoek me
jbl djoemlahnja f 485 348.31.
ngetahosi kepentingan ra'jat, ialah di dariBea th atas
barang barang jg masoek
bentoek soeatoe badan, Jaitoe Con- kemari (Invoerrecht partikoelir dan
tact comit8. Orang boleh mengemoe Landsgoederen) besarnja f 200.345.05
kakan kepentingannja
terseboet.

kepada comite

Ata

Tetapi bangsa tani ta' oesah

dan doeloenja adalah
f 173.316,48.
Tjoekai
atas
pengiriman
barang
Agenda ke II memperkenalkan 5 goela sedjoemlah f 93.472.60 sedang
doeloe
itoe djoemlahnja
orang anggota itoe kepada hadlirin, kan jang

Roepa roepanja dari golongan jang Jang masing masing disertai penera f 80 065.94.
tang ba ito mari kita boeka
Bea tambahan atas barang: barang
Dalam hal memilih bibit padi dja kalah masih menaroeh dendam. Toe ngan singkat tentang seloek beloek
'kan soeatoe raksia tanarvan itoe, Rab
sia itoe begini boenjinja : Tiap tiap lannja begini: Bibit itoe kita pilih di an A W. Karjoso telah diadoekan ke dan apa,arti dan maksoednja badan jang terkirim keloear negeri (Uitvoer
recbt extru) kini nihil dan doeloenja
tanaman mempvenjai sifat toeroen te sawsh, pada waktoe menoeai, Senga pada schoolcommissiej ia didakwa Gemeente itoe,
sebesar f 10.082.083.
dja satoe doea orang disoeroeh memi memberi peladjaran kepada moerid2
Insiden,
Tj ekai atas barang minoeman jang
lih boelir2 (tangkai2 padi) jang ba- nja di Mulo tentang perbaikan kam
keras
sebanjak f15/055,60 melawan
goes dan toga benar dari roempoen2 pong: jang akibatnja menanam benih
Ketika ditawarkan pertarjaan, tiba
f14208.,20
djoemlahnja jang doeloe
ng banjak anaknja. Boelir boelir kebentjian kepada orang2 Belanda.
tiba adalah seorang tampil kemoeka.
Pengadoean mana, setelah diselidiki
an itoe,
toelah jang dipakai bibit persediaan
berbitjara pandjang jang maksoednja
Bea
atas barangbarang jang ter
n joentock tahoen j.a.d. Pekerajaan jang aa Directeur Mulo, ternjata tidak menggoegat goegat stembus 3ecoord.
enar,
re
angkoet
keloear negeri (Defensie uit
oel demikian telah lama diketahoei orang.
Goegatan mana laloe didjawah oleh
Ivoerrecbt)
banjaknja f 7.041,93 sedang
Pada zaman dahoeloe, lazim dilakoe
Pemimpin rapat dengan djitoe. Sehing
. Wethouder Gem Magelang
doeloenja nihil.
toeroenan dari ajam jang kan orang, Tetapi sekarang roepa2nja
ga hadlirin bersorak rioeh rendah |

| banjak tjontoh tentang hal ini kita

diseboet

,njelir“

dan

dalam

bahasa

- Rapat

Gsmeente

jang telah laloe,

$

Ba

s3

$

aa

Wethouder

bangsa

Indonesia,

dan

Idah diperdjosalkan oleh

rn

1711

LA

Ta
EN”

AF

fa

PAN

2
sa

Te

BANGKALAN.

Terlstos ia

PER

Rapat oemoem stembus

5

iboenja.

rapat ditoetoep,

menetapkan toean Djajoesman sebagai

Soenda ,ngalean".
bangsa Europa tt. H, Goedhart dan
—.. Pada tanamanpoen sama benar de “ Bila kita berkehendak mendapat Mr. IL. .W.-Aldere,
Tt
ngan itoe halnja. Patoetlah dalam per “bibit djagoeng, maka sengadja diting“oesahaan bangsa asing, jang telah |galkan dahoeloe sekalian batang jang
Candidaat anggota Volksraad
mengerti benar tentang hal itoe, dioe|berboeah bagoes oentoek didjadikan
Oleh empat orang anggota Gemeen
sahakan orang benar memilih benih bibit. Dibiarkan
sampai boeahnja
benar dipohon, baharoe dipetik. te dan seorang anggota Reg. raad, te
jang hendak ditanamken, Satoe doea masak
Tjoekoeplah sekian dahoeloe tjon lah dimadjoekan candidaat Volkeraad
tjontoh dalam hal itoe mari kita oe
ban Kebos2 teboe dipoelau Djawa|tohnja. Dibelakang hari hal ini akan oentoek Djawa tengah ialah: tt,
| MH Thamrin, 2 Mc. R Sbemardi,
Er pengbasilannja bagoes.
kita oeraikan lebih landioet, bila kadji
seloek
kepada
3
RP
8oeroso, 4 R Soekardjo Wirjosampai
telah
N Apakah Beban
Sebabnja ialah 'kita
aa
n.
tanama
roepa
pranoto,
5 Kasimo dan 6 AW Karjoso.
roepa
am
bertan
'beloek
— bibitnja bibit pilihan. Tembakau Deli,
seboetkan.

Djam 6 petang

accoord,

Se

Hadiah

f 250.

Oleh jang berwadjib telah didjandji
kan, akan diberi anoegerah f 250, ba

rang siapa jang dapat mendapatkan
tjoerian dari Pegadaian Malang-Kidoel
sebagi jang telah kita kabarkan tempo
hari.
tem

jm

Kereta api kapal-hadji
Tjita2

dari

Bandoeng.

Bea atas barang barang jg dibawa
orang kemari (statistiekrecbt invoer)
sebesar f 4025,55 sedang jang doeloe
itoe f5.119 90 djoemlahnja,
Bea

atas barang barang jang dikirim

keloear negeri (statistiekrecht uitvoer)
f1.780.— melawan f2.560,80 djoem
laknja.
Lagi bea atas barang barang jg diki
rim orang keloear (Goederengeld afvoer) adalah f3,185.45 dan f5 984 35
doeloenja,

Goederengeld

aanvoer

f 2.075,10 sedangkan

besarnja

pendapatan dari

Aneta kabarkan dari Bandoeng. post ini doeloenja adalah f 2 082,45.
Dari
sewaan
goedang
banjaknja
bahwa berhoeboeng dengan berangkat
nja kereta api kapal jang kemerin pe f 1616,80 dan doeloenja ada tjoema
noeh dengan penoempang, maka dari f 160,52.

Kewarin
hari Selasa, 'stembus ac fihak Boemipoetera telah diadjoekan
Idang orang toea gadis itos masih tja
Djoega bea atas barang barang jang
coord
(Comite
Pemilihan anggota Ge perminta'an oentoek mengadakan ke
mempeedjoega
dan
kap bertenaga
dikirim keloear (uitvoerreeht gewoon)
njai penghasilan jg dapat djoega meente) telah mengadakan rapat open reta api kapal-hadji.
banjaknja tjoema f 0,17 cent dan jang
Imentjcekoepi beboetoehan hidoep me baar, bertempat |di gedoeng-Pelem,
doeloe adalah f 192,20 djoemlahnja,
Sekarang
lagi
diberitakan
lebih
lan
reka. Mereka berdjoealan es jg penda moelai djam 4 petang. Agenia rapat djoet, bahwa tjita2 itoe adalah tjita2
Dari lain lain penerimaan sebanjak
— Ipatannja loemajan djoega, Tetapiapa itoe ialah:
jang..dgeloe berzrnja
dan
328410
f
I Pemboekaan, jang kesimpoelannja nja toean R.A.A. Wiranatakoesoemah,
'sebabnja mereka tidak mempoenjai
regent
Bandoeng,
menjampaikan terimakasihnja kepada
'hati kemanoesiaan. Anak gadis tadi Kiezers
Fibak 8.8. tidak
karena stembus-accoord menda
iboe
di
Epenerimaan
mendja
,
Ibiasa diseboet Minten
itoe dan
malahan

Dikota Bangkalan kita menemoekan|

rif

'Inja bernama B, Minten,
“Meraka berasal dari

pat kemenangan seratoes procent, Am

desa dalam

seorang anak gadis jg baharse beroe regentechap Bangkalan djoega, dan
a kira kira 12 tahoen, Heranseriboe soedah lama tinggal di Bangkalan oen
ran bagi kita karena anak jang ke toek mentjabari penghidoepan,

pat orang djago terpilih semoea,

kereta-api terseboet

hhe

djoega akan diadakan Ci tempat lain,
jalah
tempat2 jang dipandang dapat
ngannja PKO — PPKI — Neutraal
:
groep — dan Groste Oost, 'Akan te perhatian olehnja
Stembus

tapi djago
| dan masih sangat moeda itoe s0e | Sikap orang toee kepada anak jang

accoor4 ialah dari

djagonja

gaboe-

jang telah terpi

Ma

|
ut
Kini f 841117,67
melawan f 782.347.58. Maka njatalah
bagi para pembatja bahwa penerimaan
kantoor ini kini ada bertambah sebesar
f 58.770.90,

9
2 5
al
19
i
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Pekerdjaan ini dalam bahasa Djawa

Sa KY
Oa MrNe NS

teloernja, biasanja banjak poe banjak jang meloepakannja.

pat berteloer, Ta' goena banjak:

lan V

ingan dan perawatan
dari jang berwa
djib.
ge
Perkara kedjadian tsb

— Ikita pandjan kan, tjoewa jg menarik

Oleh! S.

na Mat

1 2—

angjgoena mengetaboei isi kandoengan
| Gan|hati rakjat, jang mempoenjai djoeroe
maklbahasa pergerakan rakjat. Maksoed,
noejarah dan toedjoean pergerakan akan
Inampak dengan vjata.
Lagi poela moelai 1 Januari 1936
ai ada ditambah ordonnansi lagi jang
n|mengatakan, bahwa
tiap rapat apa
ap |sadjapoen haroes dibolehkan dikoen

TOKO

psi mendapat serangan begitoe roepa
dari orang loear, djangan poen men

Radja

Firma
Passar

aksen memperlindoengi publiek. sar

perawatan setjoekoepnja dari

rtai|pertama di Djakarta itoe,

| Poen djoega bahaja dari
perge
lanjrakan
politik
bangsa
Indonesia
jaltidak berbahajs sebagai jang diteriak
kan oleh pers poetih, kalau diban
—karena djalan
jang ada—mereka selaloe berdaja oe- dipgkan jdengan babaja Nazisme dan
paja bekerdja (bersama sama dengan Fazcisme jang kini memanijarkan akar
kesegala pendjoeroe, Lihatlah
pemerintah dengan menoendjoekkan nja
sepak terdjangnja jang
dan mengemoekakan beban, keloehan NSB. dan
dan penderitaan ra'jat, jang memang selaloe mempertadjam pertentangan
perloe sebagai penoendjoek dan pedo dalam pergaoelan hidoep, mengatjau
man bagi pemerintah goena mengam balaukan keamanan masjarakat. Ini
—

NU ar RTA

Boenji oendang oendang tsb dilakoe

pemimpin pemimpin dan

Tetapi apakah akibatnja?

| Apabila partai politik tadi bendak
berapat memenoehi sjarat sjarat oen

dang oendang tadi, maka kebanjakan
jang

didapat ialah

berapat“.

term

dalam

»pembatasan

Soedah

,larfngan

tentoe

barang

hoekoem jang berboenji
hak

bersidang

dan ber

koempoel“ itoe mendjadi ,larangan
bersidang" atau vergaderverbod.
Kelandjoetannja larangan ini?

Tentoe tidax boleh tidak dilanggar
— lahlarangan itoe!
Dengan sendirinja!
Kalan kita mengatakan, bahwa ter
paksa larangan itoe dilanggar, orang
djaogan salah paham, bahwa kita
itee.
langgaran
adanja
“setoedjoe
tjoe
kita
'Djaoeh dari setaedjoe! Disini

.ma menjeboet gevolg dan conseguen
tienja, akibat dan kelandjoetannja
larangan

tsb. Kita tjoema menjeboet

feitnja belaka. Sebab tiap orangpoen

tak asing lagi, bahwa dalam tiap per
gerakan haroes ada pertemoean pe
. ngoeroes dan pengoeroee, beremboek
. soal ini dan itoe, sekalipoen mereka
0.00.
tidak berapat oemoem dan besar2an
|... dan kongres, Pertemoean ini memang
0000

salah

(.....

gatoe gjarat dalam pergerakan.

Barangkali memang

| anggaran tsb.

—

No.

169

wai negeri,

ada kedjadian

Djadi teranglah, bahwa jang sebaik
baiknja bersikap terang terangan. Da
|lam hal ini sikap melarang segala jg
terkandoeng bahkan meroegikan oesa
ha pemerentah oentoek mengetakoei
sampai dimana djaoehnja langkah per
gerakan politik. Mereka berboeat demikian itoe karens keadaan memaksa

soearanja

sebagsi

sediakala sebagai partai2 lain lainnja,
Hal ini tentoelah disebabkan oleh

Boleh

adanja V, V., hingga orang tak tahoe
dimana PNI itoe tinggal. Lain halnja,

kalau V.V. itoe ditjaboet kembali.
“Tidak

boleh

tidak akan

moentjoel

dengan tidak setahoe poelalah soeara PNI-jang pada waktoe

fihak polisi. Dan berhoeboeng dengan:

“ini laloe pergerakan itoe ditjap men
| djalankan aksi ,dibawah tanah“ (on@ergrondeche actie), jang sebetoelnja
dalam kelonggaran bersidang dan ber
koempoel ta'kan ada toedoenan demi
kian itoe, Bahkan fatsal ,itoe ta'kan
masoek dalam kamoses pergerakan,
Boleh dikatakan, bahwa fatsal itoe
tertjipta oleh keadaan.

Hal ini adalah

Iui

pergerakan

tertoea satoe satoenja

jang kena VV ketjoeali beberapa tjabang PSII diSoematers-dengan terang
terang sepandjang apa jang ditetapkan
oleh hoekoem.
Kita tahoe dengan pasti, bahwa apa
jang ditoelis dalam sk. ,BN“ tsb. ada
lah asuetan belaka dan dengan toelisan

ini hendaklah pemerentah sekali lagi

Toko

soeka menimbang apa jang baik dalam

Roepanja oleh karena adah

dan ke

Ar-

asal dari Rantjah (Tjiamis), waktoe poe
lang dari pekerdjaan, ditengah djalan
mendadak mendapat tamparan dengan
sandal dibagian moekanja beberapa
kali, sehingga bengkak-bengkak. Ada:

boekaan, Voorz, menjerahkan sekolah
particulier Sokoredjo
kepada Gem.

ga merasa dirinja soedah terkenal toe ja sekolah terseboet mendapat perba
kang poekoel dan batjox, nasehat ma ikan,
na oleh dia dianggap
penghinaan.

sebagai soeatoe

Gem

HB PGB

sebeloem

menerima

itoe sekolah jang diserahkan, lebib
doelse mengensikan diri disertai be

Kita seboetkan dia ada ,toekang"
batjok, oleh karena soedah banjak berapa terima kasih kepada sekalian
orang jang dipoekoel dan dibatjok lid comite, wakil wakil perkoempoe
olehpja seperti: Nongtji, Lauw Bok lan atau wakil soerat kabar dan seka
poen jang mengerdjakan aniajaan itoe Tjwie
opss Gegesikwetan dan masih liannja sadja jang ada berhadlir di
seorang bernama Djajadi, terkenal se
banjak
lagi jang kita tidak perloe se sitoe, soedah itoe moelailah menerang
oekang poekoel ditempat tsb.
kan onderwij: jang laras dengan ke
boetkan semoea namanja,
ean
mengambil
lang
adaan
djaman dengan mengambil tjon
Maka
setelah
roemah
gadai
ditoe
n diboeroe oleh Dja
toh tjontoh jg perloe dan gampang
toep
T.
Moenadja
dinanti
ditengab
t, Beheerder.
.
perdjalanan oleh itoe Djajadi tsb. dan dimengerti,
Dengan keterangan jang pandjang
diberinja tamparan beberepa kali de
gan sandal sampai kedjadian terse- lebra, maka sampailah kepada goeroe
Bentoeng T. Moenadja ti dan alat pengadjaran, jang mana ring
perlawanan, dan tjepat kasnja tidak akan dapat tertjapai mak
kalau sebaliknja nistjaja soed hendak mendirikan HIS, apa bi
itoe sekolah
ketertiban jang didjalanka
la pembajaran dalam
akan terdjaat
jang lebih ngeri,
tiap tiap Pandhuis, maka oleh toean ' Dengan dihantaroleh T. Beheerder sebagai jang soedab soedah, jalah f0,25
'T, Moenadja atau f0,50 pada tiap2 boelan. Sampai
Moenadja ditolak dan diberi nasebat dan seorang iemau.
soepaja ia soeka menoereet kepada menghadap kepada A, W. diitoe tem disitoe moelailah menerangkan ong
atoeran jang dilakoekan oleh orang Ipat dan merapportkan nesibnja jang kos ongkos boeat keperloean HIS, Da
banjak,
.
malang itoe, agar mendapat perlindoe pat djoega ongkos ongkos diboeat se
aa

2.

Ha.

$

Mata

J.H. GOLDBERG
SOERABAIA,
WELTEVREDEN

—

TOENDJOENGAN 24,
MALANG — DJOCJA.
bih
banjak
dari
membikin baiknja
doe

dan

biasanja, jang ini
tanaman padi ga

polowidjo,

Berhoeboeng dengan banjakrja toe
roen hoedjan dalam waktos moesimkering, maka lebarnja sawah jang di
tanami padi gadoe dan polowidjo tam
bah banjaxnja. Tetapi sebalikaja, ka
repa banjaknja hoedjan itoe tanaman
brambang ( bawang merah) mendjadi
koerang baik, begitoe djoega lombok,
djagoeng dan tembakau
Tanaman padi waktoe moesim peng
hoedjan, seiama Augusius itoe soedah

dipar Cai semoea, Adapoen hatsil bo
leh dikata biasa, selainnja jang kena
penjakit mentek, teroetama didaerah
district Delanggoe dar Djatinom. Baha
ja tikoes djoega ada tetapi
tidak be
gitoe mendatangkan bahaja besar.

Di beberapa tempat 3oedah moelai

parea

gadoe,

teroetama

gentechap Klaten,

“didaerah

adapoen

re

hatsilnja

ada normsal pada oemoemnja,
Lebarnja
tanaman
djagoeng
ada
Oade:wijs makin pesat
lebih
banjak
dari biasanja. Selama
gadering tentang voorwaarde jang te boelan Augustus soedah moelai pangan
Pembantoe menoelis:
Pada ddo. 1-10-1938 Gem: cntigde lah disadjikan. Dengan srkongan tt: dari tanaman waktoe marengan, hatsilnja ada sedikit koerang dari biasaHB PGB afi, Onderwij: datang di So Djasman voorz MD, P3B. Wakitardjo,
ma nja. Sesoedah itoe orang moelai tanam
enz.
joto
Sastrowi
,
oemarto
Hardjos
koredjo karena dari permintaan comite
djagoeng waktoe kering. Keada'annja
Onderwij: disana. Maka penerimaan ka rentjana soesoenan wang sekolah
tanaman ada seperti biasanja sadja,
ring.
vergade
oleh
itoe comite atas kedatangaatamoe ta diterima
Tanaman cassave keada'annja seperti
moe amat memoeaskan, karena selaip
Setelah Vocrz menjerahkan djawa biasa, selainnja didaerah districten
Ondw.,
dari pada didjamoe makan dan mi- ban verg. maka Gem. PGB afd.
sekolah Soekohardjo, Djoemapolo dan Karangnoem, djoega didjamoe kelenengan (ga laloe menerima penjerahan
anjar jang ternjata koerang baik.
beroedjoed:
melan Djawa): dalam pertemoean itoe Particulier
Sokoredjs
Tanaman
katjang
djoega seperti
1
e,
membitjarakan tentang seloek beloek Moerid 87 anak, 2 orang goero
biasa, lebarnja tanaman boeat didaerah
nja onderwijs jang ada dalam pimpi- roemah sekolah dengan segala isinja. ragentscbappon Sragen dan Wonogiri
oan PGB sfd, Onderwijs, Gem, HB. banja sadja tanah boeat itoe sekolah
ada lebih lebar dari biasanja,
“
PGB memberikan keterangan dengan sesoenggoehnja tanah wakaf dari toean
Tanaman
kedele seperti biasa, ges:tjoekoepnja sehingga mendjadikap Soemodiwirjo.
lainnja ada satoe doea tempat jang

lakoeannja bengal dan tjong$ak, djoe HB PGB dengan pengharapan Soepa

'djawinangoen bernama t. Moenadja,

menjitjil

maka spr menjerahkan kepada Voorz
Voorz minta djawaban kepada ver

| Voorz sebagaimana bissar Habis pom

Patoet mendapat perhatian
Orang menoelis:
:
Seorang Scbatter Pandhuis di

NJONJA

mendapet:

bajar

Radja Katja

terseboet
seperti
ran wang sekolah
diatas. Oentoek menoenggoe djawaban,

pemerentah dan masjarafait, (en
at.
Kita katakan dari doea belah fihak, kepoeasan sekalian hadlirin. Djam 2
djaoeh malam pertemoean ditoetoep
Dengan adanja V.V. tadi pemeren karena sesoeatoe hal tentoelah bisa
Habis pertemoean
. tah bahkan tidak dengan djelas menge dan
barse
dipandang
adil dari dengan selamat.
:
tahoci dav mengoekoer sampa! dimana doea belah fihak dan tak moengkin masih ada sementara saudara2 jang
tidak meninggalkan itoe tempat, teta
20. djaoehnja pergerakan kiri. sekalipoen djadi dari satoe fihak sadja.
| disana sini sewaktoe waktoe dilakoe
Wadjiblah asoetan pers poetih tadi pi dilandjoetkan sehingga djam 4 pagi.
Hari Minggoe ddo: 2-10-1938 teroes
“kan penggeledahan dan penangkapan, ditinggalkan dan soekalah pemerentah
diadakan
openbare vergaderivg
ber
VV, itoe tidak memoedahkan peker menimbang sikap jang sesdil adilnja:
tempat
diroemah
sekolah
particulier
djaan pemerentah, bahkan menjoesah Melepaskan kembali pemimpin pemim Sokoredjo dengan dikoendjoengi koe
.
kan,
:,
pin PNI terseboet!
Sebaliknja lebih gampang bilamana
Mentjaboet kembali V V jang me- rang lebih 160 erang,
Vergadering dipimpin oleh T. Pra
kelonggaran bersidang dan berkoem nimpa PNI pada oemoemnja dan be
tiktoatmodje
Voorzitter dari comite.
poel itoe diberikan kembali. Dengan berapa tjabang pergerakan lainnja pa
pendirian
sekolah
PGB,
ini tentoelah akan terboeka djalan da choesoesnja !
Djam 9,15 vergadering diboeka oleh
akibatnja larangan tsb Soeatoe
kenjataan!
Kesimpoelannja?

dan

Pergilah pada :

nja disoeroeb datang berobat kekliniek

SOKOREDJO

WI.

JANG ENAK DIPAKENJA
SABELON TOEAN DAN
NJONJA PIGI LAEN TOKO.

Toean M. jang bengkak bengkak
moekanja tidak lekas dikirim kedokter “oentoeck
diambil visumnja, ha

ma

5678

KATJA MATA

:

Te AM

TOEAN
aken

dak via kepala desa,
Sekarang kita kembali kepada sikap

Pn

Tel.

Mata

Djikaloe

Apa oleh karena Djajadi terseboet
sering diadjak naik auto bersama sama
oleh Toean AW kebioscoop dan Jaar
beurs boeat perlindoeng dirinja ?
Djoega kita sangat sesalkan sikap
nja kepala desa Djsendjang jang bera
Di marah marah terhadap Toean M.
jang sedang menanggoeng loeka oleb
karena ia rapport itoe ketjilakaan ti

:

HAK

hatja

Soepaja kedjadian seperti diatas
djangap teroelang kami moehoen ke
pada jang berwadjib, dan kepada se derhana, kerna PGB soedah mempoe
rekat sekerdja PPPB memperhatikan njai HIK sendiri, tetapi sekoerangsedang disamping itoe ada kejakinan incident di Ardjawinangoen itoe.—
koerangnja wang sekolah sebagai beri
»haroes bergerak“ jg telah mendjadi|
#
kost: f 2, anak ke I, f1.50 anak ke
filsafat hidoepnja. Patoetlah hal demi
II. fl, anak ke Ill f0.50 anak ke IV,
Sekian pengadosan! kian ini diperhatikan oleh pemerentah.
Bseat orang jang penghasilan koe
Kita barapkan moga moga tidak
Djelas dan teranglah sekarang, be- benar. Akan tetapi sebaliknja, djika rang dari f 20,—:eboelan: f1,50 anak
tapa kedoedoekan PNI dan partai par doedoeknja perkara seperti diloekiskap ke I, f 1,— anak ke 1', f0,50 anak
tai Isinnja dan VV dalam sepak ter oleh djoeroekabar itoe, maka sepatoet ke Ill: Penghasilan koerarg darif 15
djangnja doeloe dan sekarang.
nja bal ini mendapat perhatian dari seboelan f 1,— anak ke I, f0 50 anak
Kita tidak perloe membitjarakan se
ke Il. Dan seteroesnja sekoe ang koe
(Red.)
panas asoetan pers poetih, melainkan jang berwadjib, —th—
rangnja f 0,50 boeat tiap tiap anak.
bersikap tenang dan berkepala dingin Itoe perkara kehilangan R-Postzak.
Djika soesoenan wang sekolah koedalam menghadapi soal ini. Maksoed
reng dari itoe meskipoen didesa temDari Padang dikawatkan oleh Ane patnja, PGB tidak berani akan mene
nja soepaja pemerentah soeka menim
bang jang sepantasnja dan seadil2nja ta, bahwa tentang perkara kehilang rimanja itoe sekol.b, karena kawatir
menoceroetpandangan pemerentah dan an R-postzak antara Moearaboengo kalau2 ditoedoeh menipoe ra'jat, jang
dan Padang, maka perkara itoe seks disebabkan pengadjaran tidak memoe
anggapan rakjat ludonesia.
Memang orang mendoega, bahwa rang bisa terang. Seorang besteller te askan, Dari itoe minta sebeloem pebarangkali PNI mendjalankan aksi lah mengakoei mentjoeri oeang jang ajerahan diterima vergadering soeka
»dibawah tanah“
(jang tentoenja bilang f 1350, dimana jg f 1100 telab memberikan djawaban, dapat atau ti
tak moengkin djadi), kareaa
tidak kembali, (Anetah
dak, boeat di Sokoredjo diberikan atoe
Pan
pernah kedengaran

GEMOEK“
BOEN

Batavia-C,

AW
disoeroeh doedoek poen tidak,
sehingga T Moenadja jang sedang

bil sikap jg tentoe goena kesedjahte lah jang besar lipat ganda bahajanja| toean Ass. Wedana,
oleh

Senen

OEIJ

ng |djoongip

E
.
Sebaliknja! Bah
soerat menjoerat da

kan

kraag keras potongan netjes, harga

sBABA

perbatian jalah sikapuja seorang A.W.
dan Kepala desanja,
jang moestinja
mendjadi pelindoerg Ra'jat.
“ Toean Moenadja adalah seorang
pegawai negeri,
mendapat tjelaka
sebab menetapi wadj'boja dalam dienst

dapat

kemedja

menanggoeng lueka dan kesakitan,
begitoe poen kedoea orang penghan
tarnja, waktoe diperiksa terpaksa ber
se
olisi dengan pintoe terboeka. diri sadja, sedangkan si pemoekoel,
(Baik politik, sosial dll. Hal demikian bagai pesakitan, disoeroehnja doedoek
dapat kita lihat dalam rapat rapat oleh TAW di bangkoe, dan ia berani
oemf ataujtertoetoep
jang diadakan mengeloearkan perkataan-perkataan
Dp
deradjat pega
atoejoleh Gerindo dalam kongresnja jang jang merendahkan

itoe sebeloem da

PRAPMI

TERIMA

Kraag ditanggoeng kera s teroes biar soeda ditjoeiji.

menerangkan

Gem, HB
PGB

dan sekalian

pendirian

instellingnja.

Toean Djasman menjamboeng, me
moedji sikap PGB terhadap ra'jat dan
mengharap sokongan kepada hadlirin

oetjapan, sekalian instelling
dengan
PGB.ra'jat seoemoemaja baroes me
ajokong, siapa tidak soeka menjokong,

dimakan
lebarnja
doeloe.

oelat
(rupsen),
Adapoen
tanaman
lebih dari tahoen

Keada'an

tanaman

tjantsl

seperti

biasa, djoega, selainnja didaerah regentschap kota-Mangkoenagaran jang
sedikit koerang baik, begitoe djoega

lebarnja tanaman itoe koerang dari
biasanja.
Keadaannja tanaman bawang merak
tahoe MD jang soedah begitoe besar,
beloem sampai sebegitoe berani me koerang baik, sementara tanaman jang
nanggoang risico kepada moerid2nja, soedah di panen ternjata tidak mem
Dengan keterangan keterangan jang posaskan bagi kaoem tani.
Tanaman kapok scedah moelai wak
tidak sedikit, maka boleh diharap
toenja
mengambil, tetapi hatsilnja me
bahwa perhatian ra'jat disitoe kepada
rosot banjak. Tanaman kelapa biasa,
pendirian PGB tidak sedikit,

soenggoeh salah besar,

sebab

Djam 2 siang hari rapat

beliau

ditoetoep Tanaman

dengan selamat,

jat boleh

Pertanian Ra'jat di Solo
Harga

pendjoealan

hat

sil-boemi
dipasarada
merosot
kalau diban-

dingkan
hoen

Menoeroet

dengan

ta-

doeloe

pelapoeran

mangga

moola moela

tidak

baik, tetapi achirnja laloe mendjadi
baik.
Keadaannja persediaan makanan Ra”
dibilang dari tjoekoepan sam

pai lebih dari tjoekoep. Selama boelan
Augustus itoe orang soedah habis pa
nen pad'jang ditanam waktoe moesim
penghoedjan, jang laloe disamboeng
moelainja panen padi gadoe dantana

man waktoe marengan, begitoe djoega
landbouw-

voorlichtingsdienst, maka keadaan per
tanian Ra'jat diseloeroeh gewest Soe

panen

tanaman

cassave,

Boeat kaoem-boeroeh ada lebih ba

ojak mendapat pekerdjaan, diantara
rakarta selama boelan Augustus 1938 oja
jalah pekerdjaan memperbaiki
kita ambil jang perloe perloe sadja de djalan besar. Osang oepahan oemoem
ogan pendek seperti berikoet:
nja lebih baik dari pada tb. doeloe,
Toeroennja hoedjan selama boelan
Meskipoen harga pendjoealan hatsi
itoe ada lebih banjak dari biasanja, boemi dipasar itoe selaloe naik, &@
banja pada hampir acbir boelan ada perti ketika boelan Juli, tetapi kalau
kosrang, tetap nama moesim kering dibandingkan dengan tahoen doeloe
Selainnja ada satoe doea tempat jang barga pendjoealan di pasar sekaran
tidak baik, pada oemoemnja banjak ini sangat
merosot. Hanja I jang
oja hosdjan

itoe mendatangkan

keba

dak merosot, jalah pendjoealan kedel

ikan diatas pertanian Ra'jat, karena toelie psmbanfoe M.
co.
9 cm
air dari sosmber dan di kali ada le

Kadis

Banntoank

BAROE

akan

Sl

jang perloe ditjaboet

tidak

PEN

£

ab sepatah kata ini saja toel
n pada toean, besar harapan
aa toean

memberi

elang itoe.

keloea-|

Sesingkat itoe

Ia telah memperhoeboeng
oerahimnja kemana mana.|
nnja boekan sadja di Bstawi,
deeng, Serang dan sekitarnja, te

| djoea di Djiwa Timoer dan Te
“serta seloeroeh Sosomatra Sela
dan djoega dari Kalimantan, O-

h sebab itoelah idzinkan

kiranja sz

| mengatjoekan

kata pada

sepatah

. (mereka |

Njonjs/Nona nona dan toean toean.
ie— 2
| Soedah meninggalkan
pg Ipa

kita.

poentoet jg

Waktoe dan sesoedah ia mati banjak

bisa n

et penjataan sedih dan doeka pada fami

Gjoega ada poenja bisa (ratjoen)
moedah sekali menghemboeskan lienja jang tinggal. Segala roepa dise

4 manoesia,

|

Idekabkan baginja,

baik

beroepa

ke

dengan be doeniaan ataupoen beroepa keagamaan
dan peri kemanoesiaan. Alhamdoelil-

toean tsb melawan
ioen jang kedar batj:

Opel Kadet-serie jang boleh
. dipertjaja soedah ditambah

lah, semoea itoe kami oetjapkan ta?
is2nja terima kasih, Kami berasa
begia jang roepanja ada faedah
oenia dalam waktoe sesingkat

begitoe sere

dengan

“Dengan

a kami pohonkan pada Illahi,
kiranja kekeeatan bagi kami

| mendekati sedih dan piloe bagi jang
rIsedarah sedaging dengan dia, sebab

ihat

|berapa

berat mata menentang masih

Idjoea berat bahoe

memikoel.

| #ama siapa dia bravi?

paling paling bola, mintalah

dimaasfkau kalau

harganja

lawan ,fjarjing“ ditempat keripg.. Atau
Temannja digelanggang perdebatan,
rada rada brani sama empo,tapi kalau (mintalah
direlakan kalau ja terselip
kepalanja kena ditoebroek sama koe kata,
PE
TN
koesan, dia njengir te-adoeh adoeh.
Ditengah tengah pergaoelan hidoep
| Kalau Pioen mah engga poenja ke
apaapa

:

:

lebih

ada

rendah

kannja

TE
PAS
,koemaba ari Mang

Achirnja lagi, dan ini poela tak

:

1 Soepardja —

Koedoes

8 Hoediman

Soeroto
— Atmowigeno

—
9 Martaatmadja

reran bila

jang terlingkoeng dalam perkoempoe
lan ,Taman Siswa“ beserta goeroe

nggak

tabokin Bapa

i dipoedji, tapi boeat orang
jang
kasih nase

“gede, djangan lari djalan loeroes, tapi

isteri

'hat,

ak brani bang Bedjat

kalau

pada toean, Ia tak sempat lagi
menebarkan benih dari toear

menggok-menggokin pohon2 an, si oe

— Ier bisa kami tsnggengan,brenti kakoe.
Nah, kalau soedah g gitoe boleh di

ketok kepalanja,Pindjam doeloe bakiak

didada anak

A. BASTARI

|

26 ronde
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Raoef Noesjirwan

D

d Winnaar 10-Soejatno

"

4

P

:

1 - winnaar

m Mej Soewarti-Kosasih

20

1

:
2

9

f 1460

|.

Hari Saptoe 8 Sept. '38.

'Toean A.Bastari di Palembang
minta dimceatkan soeratnja seperti

Endalasi —

— berikoet:

Palembang 30 September

Fa

GA

1938—.

Tocan M, Tabrani jang terhormat,
Kalsu toean menerima soerat ini
tbean akan agik terperandjat, karena

Setiat

I — KaroekoenanI
VIJ

veld.

Persatoean Badminton

“IP. B. DJ

Djakarta

Jawa

£

an

1 —
i—

f 6,47
pembeli,
mata hitam Djem
f 607
pembeli,
100 kg.

meel: kwaliteit Medi-

belakangan

f 14,50, ini kiri

Deo. f 14,— nom. per 100 kg. London

d

noteering

Oo

2

n

»

k

Sena
“3

0 —

i

j —

2

Lada

L
ren

Goela

pasir:

p karoeng dari 102

“kg terima digoedang pendjoeal f10.40.

”

«

5 TPA

Bas

»

Lg

1

D

”

fe

»

4

i

1 Winnaar B — Winnaar C

Tepoeng terigoe: tjap Kodok
f 2.15 Koeda merah f 2.10, Boeroeng
kaleng f 2.10, Harrison f 2.10 dll tjap

f 2—

poetih

Muntok:

ada djadi f20.—

London

p

25'.. d.p. Ib. pembeli,

Pangkal pinang Oct. shipment

Pasar Betawi

0
Semifipale

—O—

a — winnaar

3g ronde
A winnaar 2 — winnsar 6

VIJ veld

Hari Minggoe 9 Sept. '38,

M. Club

.SsA43a

(Loear tanggoengan Redaksi)

OJO

Waterlooplein

2eronde
f —

KB

Sikap I — Mos II

8

3

WN

Pertandingan VI)
Hari Saptoe 8 Sept, '38.

1Winnsar

Te.

f 7.04,
Panaroe-

boeat lev, Oct,— Dec. f 13,60 pengili
f 13,80 pendjoeal, Nov. —Dec, £714,—
nom., Dec,—Jan,
f 14.20 pembeli,
f 14,40 pendjoeal
dan Jan,—Maart
f1450 nom. E.k. Batavia lev, Oct,—

O wipnaar 7 - Winnaar 6

:

Gendja

Ladahitam Lampoeng: ek.
Telok kemarin ada djadi lev. Oct.—
Dee,
f 13,90
belakangan
f 13,80,
Dec.—Jan.
f 14,40 dan Jan.—Maart

n winnaar 3 - Mawawi
Pp Setiawiria-winnaar

Katjangkedele:

um boeat roepa roepa merk dari! 3—
sampai f 3,20, AA f 3,55 per 100kg,
nom

e

,
wionaar

—

Straits 10/7/6

gal fob Tegal lev, Oct-Nov,
pembeli, f 7 2C'/2 pendjoeal,

Tapioca

en
Ona
Finale

.
winnaar

g
6

3

den noteering kwaliteit
anom. per ton.

kan fob Panaroekan
f 664 pendjoeal dan
ber fob Probolinggo
f 6.23 pendjoeal per

i

One

h Soeidno-winnaar 5
i Soewarno-winnaar 2
j Madjid-Soeradimin

,

Semi finale

i

g Soedarman- Soemarsono (de Groot)

1 winnaar

BANG BEDJAT, |

3 z3 Kuan

Oa

k mej Nani-winnaar 4

jang hebat dari empo' diroeme.

—

berboenji.

Tan

GOPEL2

le Ronde.

Imong-Soewardja | Atmiarta)
berbahagialah toean serta ef Soeri-A
Ager
j
dan moedah moedahan penga
soeboer

masoeki angin » Versnelling”
dengan schakeling jang tida

|8 Winnaar B. — Noesjirwan-Imong

sewaktoe2 dikedjar oeler Sebaliknja

djaran
toean
jang lain.

stroom-vergasser « Oliedrukremmen @ Opel ventilatiesysteem jang tida dapet di-

5 Toeti-Noeraini — Soemini-Mansoer
6 Djoehari-Saleh — Aseni-Ismail “”
7 Moersahib-Damejik — Winnaar a,

Keras, boekan main, ma'ioem ba goeroenja, antara lain lain toean S. a Moersabib-Moeljana
Mengoensarkoro. Pak Mangoen, rela
loeng tog, alias toelang.
Ikan
kepajahan toean dan dosa Sapa- b Mej Titi-Saleh (Sehat)
Perkara menang sama oeler, itoe
Cc Abd
oedin
akan

jang besar « 25 PK. 11 liter
motor 4 cylinder « Opel val-

LINDETEVES-STO
SI
“AFDEELING AUTOZAKEN

koerang oetamanja, kata kata saja
Magi Bedjat sama siapa dia berani ?“, toedjoeka
n pada teman sedjawatnja 10 Soemarsono (Sehat) — Rachman
tjoba dateng doeloe dikantor, boleh |

pegang spier bany Bedjat,
kalau

e Hadapan modern «

IMPORTEURS:

mendapat rachmat berganda

ganda.

Opel

ring « Tempat simpen koffer

sekali.

melainkan ngalah

ik worstelen4, natuurlijk

bebat.
ioen tanja

dari

Produet wa

ia kerep berboeat barang 'sesoeatoe
jang
tiada pada tempatnja. Temandoang biar elamat.
temannja
seperkoempoelan, kami atcar
Sersan roeksak
|xan
maaf
tentang kechilafannja."
23
Si PIOEN
Pendoedoek Petodjo, Kebajoeran dan
Wel, wel, 'Pioen, itoe sih beloen |Ta. Abang, jg kerap merasakan kensharap diampoenkan baginja.
mengapa. Kalau si Djoerig of bang| kalannja
kita samaesama berdo'a
Achirnja
ahit, kalau maoe voorstellen boekan |
kita jang ditinggal
moedahan
moedah
erkata : »Mag ik me voorstellen”

'branian

ini kemaoean

dari

Carrosserie seanteronja dari
wadja e Opel-synchroon vee-

kekoeatan, kepertjajaan, bangoenan modern. Opel Kadet
Limousine dengan 4 pintoe

ter

kena sepak sepatoenya.

baroe.

gan beroentoeng kehimatan,

-

(| Brbit bibit jang baroe sahadja ber
Iketjambah soedan disentakkan dari
— Aom braninja tjoema melawan beloet. tanah persemaiannja. la mendjelang
oemoer 23 tahoen dan 11 tahoen le
— Tentoe sadja menang, lantas nga- 'bih
ix diam di Betawi ini, kirauja ia
fjir ke saoeng boetoet ,digeroemoes",
akan
tinggal oentoek selama lamanja.
memang enak boeat Aom meh.
Handai taulanpja ditengah lapangan
'Koemaha ari

Mang Hadji Bedjat

Kadet

beriboe-riboe orang jang
minta kereta dalem mana
terdapet berkoempoel den-

ggalkannja. Karena berapa
bandai dan tolannja, ta” dapat

2 inja b

2 model

Keoentoengan?

per bantal,

noteering

nom

fob

kema

per 100kg

39/16 dplb

pen

djoeal.

Koffie Robusta Lampong:
15pCt ek Telok lev. Oct.-Dec f12.25
pembeli, f12.50 pendjoeal per 100kg
Citronella

olie:

kemaren ada

djadi lev, Oct. sendiri f 1,02!/, dan
Minjak kelapa: per blik dari Jan./Juni djoega djadi dengan itoe
14 3/4 kg bruto boeat t roepa roepa merk harga, Ini hari boeat semoea Jev. ini
tahoen dan lain tahoen f 1.02'/, pem
dari f 1,52'/2 sampai f 1,56.

beli, f 1.05 pendjoseal,
2
if
D—
si
A
Bawang merah: Bentengnol
Finale
,
orang jang asing bagi tosan,
Karet: Java Sid. Sheets 28:y,
f 14,50, Tiongtoa f 12.50, Tiongliap
|
Pada bari Minggoe tgl 9 October
1-2
Sebalikn
ja soedah kenal pada PBD, akan mengadakan tournament
f12—, Bima f 13— dan Bali f ji2— Java Std, Crepe 29”, cts. per '/, kg,
toean, tetapi voekan persooplijk, me sentoek anggautanja, 2e dan 3e kl.
Doubles.
per 100 kg.
lainkan dari toetoer kata saudara saja tsurnament ternjata mendapat banjak
Katjangtanab: Bogor'f83,25|
|
A, Sapaoedin jang meninggal baroe2 'perbatian. Prijs prijs oentoek tourns Voorronde.
Cheribon
f 8.— per 100 kg.
a.
N.
Nani/de
Groot—Darmosoewito/
ini, selain dari pada itoe saja monge| ment itoe jaitoe Bediende kantoor de
Ramenin
nal nama toean terostama disebabkan Groot beker dan lain lain Prijs dari
blindjo: Laboean no,
b. Moeljadi/A, Djalil — Soepardja/ 1 Emping
pena toean jang soeboer.
f33—, no. 2f29.—, Tjilegon no.
'Persatosan
Erna
Instituut
Djati
PeKoedoes
Toean jang terhormat! Oleh kata
1f32-—, no, 2f25.— per 100 tg|
tamboeran,
“kata dari saudara saja Sapaoedinlah,| Voorronde, boeat Singles.
netto,
:

menjamboet djedjak tangan dari se-

aka bera:a perloe bagi saja oentoek
1
njatakan terima kasih pada toean 1 Soetedjo — Soerachman
agai pendidiknja selama ia dalam 2 Soekarma — Himdi
2
ngan toean, Atas nama sanak fami 3 Sjamsoedin — Saleh (Tegak)
ienja saja memintakan rela bagi jang
telah meninggal, dan moedab2an kita 6 Soebhandi —
Soemarsono (Kb. Si- 3
4
jang tinggal sama2 dalam kesedjahte | rib)
aan.
8 Kalil — Samidsoebyono

4 Ibrabim — Mej, Toeti

le ronde,

Soeradimin-Soeri
— N, Marliah-8oe
marsono

Soebhadi-Setiawiria —Soomarti- Oes
man
Kalil-Titi — Soeroto-Soemardi

A. Ager-A tmowigeno — SjamsoedinNj. Herman

Kentang:

dari

Harga-harga

terseboet

18.40 per 100 kg.

17.80

pendjoeal di Pintoe-kefjil.
Copra:

melihat

f5,50 sampai f6.—

sampai
menoeroet

kwaliteit

dari

per 100 kg.
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Soeatoe kereegian boecat T. S. Soekadana !
Taman Siswa Soekadana amat per
loe akan seorang pamong peremposan
jang soeka dan hendak mendjadikan
Imoenja prodactief,
sebab
di Lam
poeng oemoemnja dan di Soekadana
choesoesnja masih banjak kesempatan
akan bekerdja ventoek kemadjoean
bangsa dan noesa atau akan mentjo

ba soedah sawpai

K.B.I.

boelan jang telah laloe Soe

hari

jg menerangi kota

pa

tinggal

dalam

goeboek.

kemanakah

kekoea

dan

pendoedoek

kesanggoepan

Soe-

pamong2

Taman Siswa Soekadana pada permoe
laan boelan September jl. soedah
ter

diri Kepandoean

Bangsa

Indonesia,

Pergoeroes terdiri dari:
Ketoea t. Kamaroe'lzaman
Penoelis t, Soemarto

sekarang dalam blok blok batoe.
Madjoe Soekadana,
harimeu

di Soekadana

Atas permiotaan
kadana

teta

Bendahari

t. Hoerip

Penolong2 tt. Noerdin, Auang, Ali
Djohan. Pimpinan pandoe ada dalam
tangan toean Soemarto sebagai Kepa

Ia

Pasoekan.

Pandoe2nja

soedah ada 19 orang.
Satoe kemadjosan bagi

“Digilas

sekarang
Soekadana

mobil

Hari Djoem'at jl. di Laboeban

Ma

ringgai, seboeab tempat jang letaknja
kira kira 40 km dari Ssekadana, telah
terdjadi ketj-likaan, Seorang anak ke :

ijil jang baroe beroemoer Ik, 10

th.

goedah tergilas oleh mobil,
dan moelai takoet, karena seorang dir)
Anak jang malang itoe mati tak Ia
laloe menangis. Tangis anak itoe ter
dengar oleh orang orang jang berde ma sesoedah itoe, Hari itoe djoega ia

katan coembselnja dengan oemboel pe dibawa kepolikliaiek Soekadana, Sete
lah dipsriksa oleh dokter majat itoe
rempoean itoe,
melihat. Setelah dibawa kembali oleh familienja.
datang
Mereka
Bagaimana dsetoekoja perkara be
'itoe dengan tersedoe sedoe me
anak
ugatakan iboenja 'soedah lama pergi
tetapi beloem djoega datang sedang
bari

soedah

loem

terang

bstoel

masih

dalam

pe-

njelidikan polisi.

hampir magrib, moelailab

orang orang itoe menfjari.
Wali Negeri
Ta' djaoeh dibelakang goeboek itoe
pengirivgnja telah tiba “di Kajoet al
jaug beroempoet kelibatav
ditempat
dan disini kedatangan belisu
nam

bersama-sama

moelai

kira kira 5 30 perempoean itoe belnem
djoega kembali, Si anak tadi beran

hnaonesie :
Pa

,Lombok

(ladang) berdoea dengan anaknja jang
masih ketjil. Sore Senin itoe Ik. djam 4
pererwopoean itoe pergi mentjari sajoer
ta” djaoeh dari goeboeknja. Poekoel

lang balangi perajaan Mauloed,
ta
pa
Pa
3

jang

moempuja, TS, Soekadava choesoesnja.
Demikian djoega sdr. Halidjah soedah

perempoean diterkia harimau.
Doedoeknja perkara seperti berikoei:
Perempoean itoe tinggal dioemboel

174 dari pada L.S., karena tidsk ada

bes'uur diloeloes

teristimewa

Pada hari Senin dalam lingkoengan
jl, di Laboehan Ratoe, kira kira 17 km.
#jaoebvja dari Soekadapa, ada seorang

|

Ipersjaan

Ampenan

Diterkam

Selain dari pada itoe ternjata poela,

merajakan itoe, sehingga itoe, sehingga

itoe.

da tempai2 jang perloe.
Tangsi: oentoek
veldpolitie soedab
berganti pskaian poela. Dahoeloe veld

Dari keterangaaketerangan ini ter
njata, behwa sama sekali petak zIf-

artikelartirel

ks

sbooglampen”

b'oscsop.

dengan

lakilaki. Pada

perempoean diadjar mendjait, soeatoe
peladjaran
jang
masoek :,leerplan“
TS, tetepi jang soekar
menemoeinja

tetapi sekarang soedah terang bende
rang. Tidak koerang dari 18 boeab

Sasoedah itee rapat boebar,

“gan

25

i

kadana amat gelap pada malam

mengenai

1)

ai kan nas.buja me-

pamong

baroe sadja selesai peladjarannja dari
sekolah
rendah merenda partikoelir
di Betawi. Sbeatoe keoentoengan pagi

tinja,

kete

Bioseoop di Bindjei, Pesisir san HPB karena Pangeran Langkat
Poslzu Soewmatera, seboeab |flseioe itoe sama sekali tidak tahoe
ed disana soedah minta adanja sberat idan dari HPB itoe.
-M3ulo
komise

Oranje

orang.

tan kita dan kesanggoepan kita oen
toek menolong memadjoekan masjara
kat Indonesia (om te toetsen tot hoe
kota besar. Pasarnja bersih, djalannjs ver al zij1 krechten en kuunen reiken
pakai aspal. Dalam satoe tahoen sa ter voorustbrenging de ladonesische
dja polikliniekvja jg dahoeloe hanja maatscbappij)
Iboe, ibve Indonesia! Di Lampoepg
seboeah
pondok sada, sekarang soe
dah berganti dengan seboeah gednng bartoempoek pekerdjaan dan kewadji
jg indah, tjoekoep dengan kamar ma ban menoenggoe toean!

satoe bal jang meng: Timoer

| mengoesoe

"kan

gedoeng

ke

,Ibses.

akan. mendjadi s-boeah kota jg besar
Memang demikian. Dari sedikit ke
sedikit Soekadana soedah mengarahi

itoe dilakoekan didalam soea

Agama
toe

kalsu rap:t jang

Soekadana

orang perempueap,n. Halidjah

kan, bahwa 10 taboen lagi Soekadana

goehnjs pehak zslfbesiuur sama sekali
tidak bermaksoed mengalang-alangi
toean perajaan M-uloed, tetapi hanja merasa
keberatan

sedjoemlah

dari Nederland

Soekadana

kepada poeblik, bahwa sesoeng

rangan

dilebarkan.

Soekadana makin lama kian madjoe
Malaban, ketika kaoem kaoem warta
wan dahoeloe mengoendjoengi Law
poeng, ada salah seorang jg meramal

diba:

Achiroja, djaksa tsb memberi

Anggota Dewan Ra'jat. toean Solangkoepon pada tanggal 31 Mei 1938

diam ada perobahanvja.

s5 koe belasadpa aa

Pertanjaan
Soangkoepon.

Satoe tanas, bahwa dengan diam

—.

:

bioscoop.

dah ternjatalsh ada kaoem candidaat

— hulponderwijzers,..itoe ditempatkan.

—

—O

at

Siswa

permoelaan
tahoen
peladjaran tere
boet pamonguja ditambah dengan se

mna

Gjaksa itus

perintah

iga

LAMPOENG

Pangeran

oentoek

menolak

funds

roepiah

oeu

komite

secretaris

dan

melawan

oleh

da

Sabeloem tahoen peladjaran 1938—
1939
muelai, di TS, Soekadana ada

ge

bagian BB. di Denpasar toean Djelan
tik volontair
di controlearkantoor
Praja (Lombok).

atas
wa, maka
re| Boleh djadi sidang loear biasa itoe (ta diborgol. Setiba dikantor Kerapatan
eT- akan dimoelai dalam pengbabisan bl.| dengan segera secretaris itoe dilepas5 kan dari pemborgolan.
'Ncvember. (Aneta).

m ada boektinja,

00.

keterangannja

agar

Ajahnja

meninggal

loeloes dari politieschool Soekaboemi, ting sdr. terseboet terpaksa pindah
Diangkat djadi manteri politie ba T,S: Teloekbetoeng,

ijoekoep bagi Djaksa itoe ocentoek
memberi perintah membawa kedoea
doea anggota komite itoe kegedoeng
Kerapatan, soepaja mereka bisa dide
sendiri,
Oleh karena

piatoe

hilangan

Denpasar, dan gantinja toean I Soe
wandi manteri politie jg beloem lama

toek ' bersikap bermoesoeh
kepada
djadi
21fbes'uur dan hendak mengganggoe
karet. xetertiban,
ang
Sikap jang terlarang ini soedah

Dilam boelan ini moengkin
akan dioesoelkan pembatasan

'gauta

goehnja bersifat asostan asoetan

dari oeang

Dipindah

dengan kata
kata demikian roepa, sehingga sesoeng

karet

pewbatasan

Taman

toean R, Soekotjo manteri politie VP,

| Jang Seng Ie“ ditoetoep anter? bari. kebadapan orang ramai

Cbabaran tersi:

jatim

ri iboenja,

Mutatie politie

Tetapi voorz tter dan
secretaris
komite Iiloe menghadapkan pidatonja

P2Ipjit (Wachangdag). polikliniek dari

baroe

— O —

Kemoedian toean Djaksa minta
anggota anggota komite ikoet
soepaja
| Pada
'ini diberi tahoe: jang pada hari Se- padanja menghadap Pangeran soepaja
tg 10 October 1933, berhoe: perkara ini mendjadi terang.
p, nen,
jeng

jang

anak

sedjoemlah 32.323 roepiah. Dan oen (TS. Soekadana |
Tiap tiap -—bari Djoem'at dari poe
toek menggali Bandjirkanaal dan me
loeaskan Kedoengpanekanaal diambil koei li sampai poekoel | anak anak

mem

djakea oentoek

perajsan

mendjadi

ta Tjirebon dari bahaja bandjir,
Goena ini semoea disediakan osang

mengoen

inginkan

epida jang

oleh

harimau

menoeroeni

soedah lebih dahoeloe

Pven djoega di izinkan osntoek me
loeaskan pengairan irrigasi dan lainlain djorga goena menghindarkan ko

mewberi taboekan, bahwa pihak HPB

soedah memberi

di Tjirebon,

mereka

Jang menjedihkan ialah nasib anak
perempoean itoe, karena sekarang ia

kereta api barce

lagi

goe

diatas

karena ta'ada sendjata.
Keesokan harinja barce majat itoe
dapat diangkat kekampoeng, laloe di
koeboerkan.

meente disana, jang melintasi bandjir
kasaal jang baroe digali dan Kedoeng

tidak

roepanja

itoe

larangan

2 boesh

gemetar orang

itoe menocenggoe hari siang. Ta'

berani

tentoesa

pemerintah telah menjetoedjoei adanja
pemboeatan dj-mbatan kereta sapi ba

moean persjaan itoe dilakoekan sadja
falam masdjid Bindjei,
Anggita anggota komite jarg men

dapat

Soenda

Snenda Katjapi orkest

boek

di Tjirebon.
Sepandjang berita opisil dari B gor

Kadbijang ke

|

Dsngan

itoe

ilakoekan
dalam gedoeng
dilal am . pertem
ztog”
|isam
Uje
Se
ajangn yanlnn
oesn itoe
Didal
op.
biosco
3
oe
Mingr
ja
dibakan datang isi,

kan

binasa

se

perti periode jbl,
Djika permintaan pendoedoek Tiong

| 'keberitan kalau pera|

mivtaan para anggsutarja |

impinan toean M. Mohd. Srpsi

en Wethouders

laloe di toe diantara "empat koersi wethouler
tencoean antara Djaksa de itoe haroes diberikan kepada wethou
zitter komite isb, dimans der Tionghoa.
Sn'al ini roepanja akan mendjadi
sa memberi tahoekan, bahwa
so'al
jang ramai.
mat Agama pehak Z-if':
— Dima

eboeng dengan

dioem
arkan oentoek mendjoendjoeng|

kesenian

mempoenjai wakil di Cullege

Burgemeester

Friendly-game

, dengan

ka
itoe diterima dengan barmat oleh Adat darah, Moeis moela orang menjangsete
Tetapi
dianiaja.
dan Awbtenaar2 dari Oader perempoean itoe
boofl
»fleeling Pariaman, Selandj vetnja de lah diperhatikan benar benar keliatan
diseret dan dje
ngan menoempaing seboeah kereta-api djedjak barang berat
oeran
dengan darah.
berloem
itoe
|djak
gp
n
pengiri
sama
a
bersam
Wali-Negeri
orarg. Betkan
ditoeroe
itoe
Djedjak
me
ei
melalo
ak
bertol
soedah
oja itve
beloekar
didalam
ja
djaoeho
noedjoe ke Padang Pandjang, dimana berspa
jang
ean
perempo
majat
nlah
kelihata
ke
si
inspek
sesoedahoja dilakoekan
ber
ng
telandja
setengah
itoe
g
v|malan
da
matan
penghor
ie
pada Cmpagu
n
'Sangkaa
darah.
dengan
sesoedabnja diadakan pemberi hormat loemoeran
itoe
san
perempo
bahwa
tadi,
se
orang
laloe beliau dengan menocempang
terboekti
boeah mobil menoedjoe ke Furt de tentoe diterkam harimau
ta” keli
unja
harima
sekarang. Tetapi
Kock,
Yhatan,

Badminton

Tg, Karang —Soekadana,
Pada hari Minggoe jang laloe pagi

pertandingan
pagi telah diadakan
badminton antara Tg. Karang dengan
Soekadana di Soekadana. Dari bermoe
'tamoe
kelihatan, bahwa
la soedah

tamoe

itoe

djaoeh

lebih

tosan rdemah, sehingga

berachir

koeat

4--1 oentoek

dengan

dari

pertandingan

Tg.

Karang.
Satoe tjambcek oentoek Soekanana
akan train" lebib giat lagi.
"|

7

&

5

hoapreu
van

Itoe, wakil Toeaokoe Su!
ngkat
di Bindj-i, deugan pem
hoe sebagaiwana telah dila
kepada HPB, djoega.

mak

Tiang-

"3 ant Ai

2

dengan

soed agar soepaja pendoedoek

MOETASI
Dept Ven W.
Berhbeboeng
telah bekerdja 8 tahoen lamanja, diperkenankan perlop
ke Europa 6 boelan lamanja I.P.

Lengkong, ambtenaar peroesabaan

klas 1 di PTT Pilembang dengan per
djandjian meletakkan djabatannja moe
lai 16 November 1938
Dept.

B.B.

Diwadjibkau mewakili pangkat ko-

B B. kah mereka: Bseat orang kota etau
Nj O- orang desa jang terpeladjar, dimana

dari

mies ke 3 dikantoordienst

I, Goesti

di Buiteugewesten,

man Kapal, kini klerk ke Ldikan
toor Residensi Singaradja.
Atas permintaan sendiri dipetjat

hormat moelai 31 December
telah memenoehi tempo beker

dengan
dengan

dja dan dapat hak psusioen,

Inspek-

Polisi Soerabaia, Mahot
Djajengmihardo.

alias

di Alg.

teur Polisi klas 2 ditempatkan
—9 sx

Pabrik beras.
diadakan di Krapjak
Pada permoelaan tahoen ini, di
doega akan diberdirikan pabrik beras
besar. Letaknja di Kra

paling

jang

pijak, antara batas Gemeente Semarang
Kendal,

dan

Oatwerp

$

mesin telah

mesin

dari

dikerdjakan.

beberapa waktoe

orang desa tidak mengetahosi betoel, tenteram, Dengan seroean menghilang
soedah berapa tahoen mereka berada kan sjak wasangka terbadap Moebam
diatas doenia. Dan, boeat orang desa, madij:h sdr Abdoer Rahim menjoeda
apakah kepentingannji oemoer?
hi pidatonja,
Lalos tampil kemoeka toean H.
Tentang oemoer dibagi dalam staat
Abdoelilah
el-Misry
mendjadi empat golongan, jaitoe dari Moesa
0 sampai 1'/, tahoen sampai6 tahoen, jang pembitjarakan tentang Mi'raoj
dari 6 tahoen sampai dewasa daa go bagi oemat, Diterangkan betapa kebe
longan dewasa. Teller tiap tiap kali saran Toehan kepaaa nabi Moeham
Pa
memandang
jang dihitoeng, mad oentoek disampaikan keoematoja.
Dengan pandjang lebar diosraikan
Dak anak jang
diseboet
dipaaggil
madjoe dan semoea ini dipandang, perdjalaaan nabi kita jg penoeh de
masoek pada oemoer golongan mana ugan kesoekaran2 ditengah djalan

Pabrik itoe didirikan atas oosaha
dari jang poenja onderneming beras
peng

mempoenjal

bari lahir anak-anaknja selaloe ditja
tat. tentoe
sama sekali ta' cesah

begitoe,
Beat

orang

orang

dewasa

ada

ko

lom pertanja'an “beristeri atau ber
goeami". “ijerai hidoep atau tjerai
mati", Selain dari itoe tentoe sadja
ditarjakan: dimanakah dilahirkan, me
ngerti membatja dan menselis bahasa
apakah, dan seteroesnja. Kolom jang
penghabisan. tentang kexoerangan (tja
'jat) badan, misaluja boeta matanja
doea belah atau gila, dan sehagainja.
Tentoe sadja pertanjaan itoe semoe
anja haroes dioetjapkan da» orang
agak ngambek, djikalau soedah habis
ini dan itoe mendapat pertanjaan: “Gi
la apa tidak ?“, jang djawabnja poela
contant dan keras: “'mboten |“.
Dalam lain roesngan ada lagi per
tanja'an, apakah orang mendjadi ma
djikan atau memboeroeh. Ternjata da
lam balini masih bisa mendatangkan

sKrengseng“

jang

dirian pabrik

ipi membawa perbaikan

kesangsian, sebab ternjata ada poela
orang jang mendjadi boeroeh bersama

beberaps kali dikabarkan kekoerangan

dengan mendjadi madjikan sekalian.
Terangnja jalah, oempama orang jang

modern. Kiranja pen

gilingan beras

makan.

dimana

itoe,

didaerah

pendoedoek

-.. j cas

TJATJAH

PERHITOENGAN

memborong

KE

WA JANG AKAN DATANG

orang
itoe,

di

Pertjobaan perhitoengan
Cheribon

sempamanja
rian roemah

di Oheribon

di

'j3

tjah djiwa, kita soedah memperloekan
menoedjoe kekota oedang terseboet

Sesampai distation dengan ,eendaag
diperron

toean

nampak

Dr. P.

H. Angenent jang djempost pada kita

dilosar

ketempat

kita

dan antarkan

,pertjo

kota dimana dilakoekan itoe

baan dengan tjara jang sederhara.
Kita menoedjoe kedjalan arah In-

dramajoe sampai 7 km. djaoehnja da
ri kita, menfjari toskang itoeng (teller)

—

Volkstelling

Commissie

1940.bahwa boeat pertjubaan perbitoe
ngan ini goena di Djiwa-Barat me
mang dipilih kota Oheribon.
oentoek 'mengeta

jalah

Perloenja

hoei

jang tjampoeran, Tidak

tempat

hanja terdapatmatjam2 pendoedoeknja,
tetapi djoega lautaran bermatjar2

peroesaha'an

terdapat

disitoe, Selain

itoe ada poela pelaboehan sehingga
boleh dibilang lengkap segala kesoeka

ran jang ada,
Di desa jang dilakoekan peritoengan
itoe

tidak

nampak

Penghidoepan

hal loear biasa.

djalan

sehari hari. Roemab

teroes sebagai
roemah

kebanja

kan ditoetoep pintoenja, sebab orang2
lelaki kepala rosmah tangga oemoem
nja bekerdja
sendiri,

diloear pekarangannja

Mentjari dimana sedang dilakoekan
perhitoengan boeat oravg loear tidak
moedab, tetapi boeat :Dr. Angenent

kesoekaran

itoe tidak ada, Lebih doe

loe soedah
dan dengan

ditentoekan pembagian
peta fkaart) soedah diloe

kiskan arah

perdjalannja. Tidakjlama

poen

di

satoe

moskan

desa kita telah kete-

,teller",

Kita ikoetkan
pai diroewahnja
mah tidak ada,

djalanpja dan sam
Tasim. Toean roe
hanja ada isterinja

dan anak anaknja, ,Semoea pertanjaan
menoeroet
apa jang terseboet dalam
kertas-model jang pandjang itoe dan
memakai bahasa jang berlakoe didae

rah dimana perhitoengan itoe diker
djakan. Begitoelah boeat di Oheribon
pertanjaan 'pertanjaan tadi dalam ba
hasa Djawa Tjirebon, dengan ,beli"
djikalau maoe kata ,ora" (tidak), , man
djing” sama dengan ,mleboe" (ma.

soek),

,,bagen”

»jo-ben”

Kita

gantinja

perkataan

fbiar) dan sebagainja,

diberi

tahoe

bahwa

orang2

jang diangkat
mendjadi teller itoe
sedapat dapatnja dari desa itoe djoega,

djadi orang jang boekan sadja mengerti
betoel

bahasanja,

djoega

memang

me

ngenal satoe persatoe orargnja disitoe.
Dengan djalan begitoe, djadi orang
jang akan dihitosng tidak merasa ta
koet atau tjoeriga. Selain dari itoe
teller jang kita ikoeti diiringi oleh
pegawai desa, sebingga segala kesoe
karan dengan gampang bibereskan.

Itoe kesoekaran memang ada. Seper

tinja tentang

oemoer,

dm

karena rata rata

VA LB.

Oentoek Dewan Rajatj.ad.
Boeat pemilihan daerah Djawa Teagah oleh VAIB. dengan pasti dima
djoekan lijst kandidat boeat Dewan
Ra'jat sebagai berikoet:

islah pendidikan

dan

Moela mosla soal pendidikan pada
oemoemnje, dimans terbagi atas tiga
watak, toeboeh

boedi,
Pengaroeb

pendidikan

oja,

djika salah, maka salah

hingga

amat besar

poelalah bentoekan masjarakatnje.
Zaman

pendidikan

ga dalam

3 bagian

gai zaman

shabaja,

jg

terbagi djoe

diterangkan seba
thoefoelijah dan

ridbalijah. Tjara zaman inijg berting
kat

tingkat dari

oemoer

baroe labir

sampai 7th laloe dari 7 sampai 15
dan daai 15 sampai keatas.
:
pendidikan
berdasarkan
Seroean
pence
atas agama inilah mendjadi

toep pokok pembitjaraan t Joenoes.
Oleh karena waktoe soedah habis
maka 2 agenda terpaksa tidak dibi
tjarakan

di:ntaranja

pengganti

dari

Dr Hanifah. Pada djam 2.30 siang ra
pat baroe diboebarkan dengan oetja
pan terima kasih pada hadlirin,
Keesokan harinja diadakan rapat
ca CB

Deterdingers

Me

di Bandoeng

Deterdingers dari negeri Belanda
kini berada di Bandoeng. Oentoek me
ujamboet kedatangan
mereka
kan programma lengkap.

diada

Bsgitoslah Minggoo j.a.d, akan me

ngoendjoengi
Tangkoeban
Perahoe,
dibawah pimpinan abli dan peramah
toean Van der Bij!, goeroe besar dari
Ohrisielijke Lnceum di Bandoeng, se

dang

pada

PANAS DELL MN PAR on

RS Lg

dangan

Djoem'at 7 Oktober dibe

wah pimpinan

dr, Neumann akan per

gi dari Padang ke Papandajan. Ming
oe malam akan menaiki poentjaknja
DA seteroesnja ke
mana pada malam

Tjisceroepar, di
itoe dari Heck

1. Drs. Hermen Kartowisasire, ang
gota dari Kolege van Gedelegeerde di Radium hotel teroes ke Kawah Kemodjan, termasoek ke golongan Goen
Semarang.
e
2. M, Silamoen, Wedana dari Te- toer,
D.saaa mareka menjaksikan spui
galredja (Magelang) bekas v.ce ko usul
ters, dan dari sana kembali ke Ban
di Djeddah,
dimana dinanti oleh toean van
doeng,
3 R. Abdoelkadir ' Widjojoatmodjo
Ass—Wedana dengan titel dan pang der Piji goena meneroeskan ke Tang

Dalam auto kita dapat keterangan
dari Dr. Angenent jaag mendjadi se kat Wedana

eretaris dari

ten

batik

ia mendjadi

dengan aannemers pendi
roemah, enz (Aneta).

Kandidat

lakoekan pertjobaar perhitoengan

#che“

fihak

(Akan disamboeng).

tjatjabh

kebahagiaan

tadjo)
oentoek
menerangkan
tang , Pendidikan Islam“.

beberapa

mengerdjakan

satoe

djiwa—Faedahnjaitoe

Pada hari, waktoe

ambil

boeroeh, tetapi terhadap lain fibak
poela mendjadi madjikan, Begitoelah

kesoekaran
Beberapa
tjatjah
ngan
itoe
perh
perbitoengav
djiwa.

lantas

oentoek

Dari

kemoediannja

kepada ocematnja.
Setelah selesai pidato ini, maka di
persilahkan toean Joenoes|S en-

batik, Pada pembatikan
pekerdja'an itoe, tersengadja bagi kaoem poeteri.

DJl- besar ir memborong
sesoedahpja

oentosk

koeban Prahoe. Hanja didapat kabar
bahwa Toean2 ini berkeberatan me
kas vice—konsul di Dj.ddah,
4, M. Soedarnadi, Kontelir van Ar- ngadakan perdjalanan pada hari Ming
goe. Oleh karena tcean Van der Pji
beid di Soerabaia,
ta”
dapat periop, toean toean dari
5, Dirman, Ass—wedana polisi di
Belanda
itoe, kini dipimpin oleh toean
Semarang.
6, R.M.S. Sosroboesono,
Wedana De Kroon dari Vulkaandienst. Naik
nja poentjak jang tinggi diadjoekan
Poerwokerto,
Rapat

di Lebaksioe

(Tegal) be

En
oemoem Moehammadijah

satoe

hari, djadi Kemis,

toenja mereka

telah

dimara

Sab

kembali di Bar

doeng.

groep Tjerenti mem
AI
peringati
Ilsra' dan
SOERABAJA
Miradj
Nabi MoeProff. Dr BD. Pandia
hammad sa.w.
Pada tanggal 3—4 djam 8 malam
Pembantoe Aria Indra menoelis
kita
ada kesempatan boeat bertemoe
dari Rengat.
dengan
toean Proff, Pandia, dan deSebagai dimana-mana tempat, de
mikian

poela Rengat

mengadakan

rapat

ta' ketinggalan

oemcem

goena

memperingati Isra” dan Mi'radj
besar kita, Oesaha ini diambil
Moebammadijan groep Tjerenti
rah Riouw), bertempat digedong

nabi
oleb
(Dae
Ma-

pgan kemoerahan hati toean Proff,
teb. menerima kedatangan kita,
Dengan berbahasa Inggeris t. Proff

poetra di Tanah

Djawa,

dan

tidak di

loepakan samboetan jang sangat besar

jang

Taman

dilikoekan

Siswa

oleh

Pergseroean

di Mitaram

dan Bali.

Sekalipoen bsliau akan meninggal
kan Indonesia berasa terharoe, akan
tetapi ta?” ada keberatan dikemoedian

bari skan dapat

samboeng

menjam

kita ditoendjoekkan
beberapa poto
poto autaranja dari K.H, Dewantoro,
Regent Bandseng,
dan
potonja pe
mimpin
pasmimpin kita diantaranja
toean
Dr, Soetomo
almarhoem dan
Ir. Soekarno
kelihatan dalam album
vja.
Dan tidak diloepakan djoega beliau
kita 'samboet dengan Selamat djalan

boeng dengan perantaraan pers.
Atas kesanggoepan beliau, sesoedah sesampai ditanah airnja, dan moedah
sampai ditanah airnja, akan menoelis moedahan djoega akan mendapat per
dalam soerat kabar bagaimana keadaan hatian hendaxnja.
ditanah Indonesia, dan tidak akan di
loepakan atas samboetan jang sebesar
Pengoerdes PBMTS
besar itoe,
Sebrgaimang kita kabirkan, bahwa
Kemoedian
beliau
menerangkan,
bahwa sesoenggoehnja bangsa Indone PBMTS tjabang Seerabaia periveboesi

Pandia menerangkan, bahwa di 8oe
rabaja hanja tinggal doea hari dan
tidak berbeda
sesoedah itoe akan meneroeskan per sia pada oemoemnja
dengan
adat
istiadat
ditanah
airpja
drasah Ibtidaijah, Koendjoengan besar djalanannja ke Solo mendjadi tamoe dan diakosi, bahwa sesoenggoehnja
ada 500 orang, dengan wakil wakil dari KRMT Sarwoke Mangoenkoesoe ketoeroenannja dan agamanja bermoe
perkoempoelan, pers dan pemerentah mo Regent Patih Mangkoenegaran.
Kira kira satoe ,minggoe lamanja la memang sberssmaan.
lengkap,
Lebih lebih djika mengingat tjeridi Solo, maka beliau akan meneroes
Sebeloem rapat dimoelai soerat dari kan ke Batavia boeat menghadap ke ta wajang, maka sangat terkedjoet be
baik
Dr Aboe Hanifah dibatjakan pernja badapan P KT Gbuverneur Generaal liau mengetahosinja, demikian
nja
permainan
wajang
jang
dikerdja
taan ta” dapat hadlir sebagai pembi dan sesoedahnja kira kira ampat be
tjara pertemoean itoe,
las bari lagi akan kembali ke Austra kan oleh poetra Indonesia.
Setelahnja dinjanjikan oleh moerid lia dengan kapal terbang.
Poen pesenan beliau kepada kami,
moerid Ibtidaijah “ Moehammadijah
Sepandjang pendapatannja toean sesoenggoebnja adalah kewadj ban pe
beberapa 'agoe jang mengandoeng arti Proff terseboet telah memperingatkan mimpin pemimpin di Indonesia ini soe
pembatjaan a! @uran kariem. Djam kepada kita, hendaknja poetra Indo paja memperbanjakkan sekolahan, se
10 koerang 10 rapat oemoem dimoelai, nesia jang tebal kejakinannja boeat bab hanja dengan djalan
banjaknja
Pembitjara pertama sdr, Abdoer menoentoet tiap tiap pengetahoean, sekolahanlah akan dapat menolong
Rahim tampil kamoeka mengoerai- dan dengan kemaoean jang tetap itoe kepada poetera Indonesia kearah ke
kan tentang , Langkah Moehammadi tentoe akan membawa hasil jang me madjoean, “
jab“. Olah
pembitjara diterangkan mogaskan,
Besnedah hampir doea djam kita
riwajat M.D., asis dan toedjoeannja
Lebh djaoeh t, Proff. meminta ke bertjakap tjakap dengan toean pr off.
Demikian asal perkataan nama jang terangan kepada kami, bahwa bagai terseboet maka sebagai penoetoep be
diambil dari Moehammad.
manakah halnja keadaan di negeri liaa meminta soepaja dikirim seboe
Djoega tentang bagian bagian jang kita Indonesia,
ah soerat kabar Pemandangan
jang
dikerdjakan oleh Moehammacijah diie
Semoeanja itoe kita djawab, tentang memoeat leziag beliau waktoe di Solo,
rangkan pandjang lebar sepertivja: Bg. keadaan politiek, economie teroetama dan soedah tentoe permintaan
mana
Pengadjaran, Penjiaran, Taman Poes tentang Agama, dan roepanja keters dengan segera kita tjoekoepi.
taka, Penolong Kesengsaraan Osmoem ngan itoe aguknja memoeaskan, dan
Rasarja dengan tjakap tjakap doea
dan Pemoeda. Dengan bersandar ajat dengan tersenjoeam laloe melahirkan djam itoe beliau koerang tjoekoep
paginja kami dipesan
ajat @ur'an segala keterangan spreker pendapstannja selama di Tanah Indo maka pada
boeat datang lagi meneroeskan pem |
diadjoekan hingga jang mendengar: nesia.
kan merasa poeas,
Menoerost perasaan beliau, bahwa bitjaraanpja tentang keadaan di Indo
agar
nanti dapat kiranja di
Tentang beleid dari HB nja berteli ada di tanah Djawa soenggoeh sangat nesia,
ti bekerdja dengan memperhatikan senang, sebab ra'jat Indonesia demi pergoenakan tambahnja pengetahosan
oendang oendaag
negeri mendapat kian baiknja bseat menerimanja, ber goena menoelis dalam soerat kabarnja.
Sesoedah kita hampir poelang. maka
moela dari Batavia sempai ke Bin
koepasan dari pembitjara.
Dengan begitoe Moehammadijah se doeng, Semarang dan Soerabaia senan toean proff sangat menahan dan di
laloe berdjalan dengan selamat dan tiasa mendapat samboetan dari poetra soeroehpja sabar dahoeloe, dan disitoe

mengganti ketoeanj», disebabkan tosan
S Tjvkrosoedarmo perloe mengasokan

diri boeat sementara

waktoe.

L

Adapoen menoeroet soesoenan “ps
ngoeroes terdiri dari tt: Mohamad

Mierad Ketoea, Tarip Roesdi Penoelis I
toean 8 Tjokrosoedarms Penoelis II,

Pn

Roestam Bendahari dan pembantoenja
tt: Imam Soepeno, Bardji, Soeleman.
5

senja

Siauw

Yus

Hwee

Pada tg 26 malam Rebo jl telah di
langsoengkan pertemoean pemoeda2
Tionghoa dari Zuid Bali bertempat

digedoerg
soednja

bentoek

T.H.H.K.

pertemoean

satoe

Denpasar. Mak
ini oentoek mem

perkoempoelan

sport.

Begitoelah dalam pertemoean itoe me
nogroet socara terbanjak terlahir perk
sport jang dinamai Siauw Yoo Hwee,
Azas dan toedjoeannja perkoempoelan
iai meloeloe tentang sport, sementara
jg telah ada sekarang afdeeling voet

bel Bestuurnja terdiri dari tocep2K ang
Nay Haa voorzitter. The Swies Hong
V Ce voorz.. Lauw Kiem Liong'secreta
ris, Tjioe Hsng Tjisa penuvingmeester
dan toean The Pek Kiong captain.
If)

Tiapstiap hari

Advertentie
INA

,,Patjar”

NI KANAN NAN

Bola
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