Th

“angen

No 233 Rebo

: Diterbitkan
oleh
Eigenaar:

19 October 1938

: Drukkeri) SPEMANDANGA
R. H.O.
DJOENAEDI

PEMBAJARAN: “DI MOEKA
dibajar

boelanan, tetapi

PARTAI AA
BOEROKH
MN
LL
“Dilain bagian

(lembar kaka) di- |!

P.

(Persatoean Pegawai Pega-|

Bunorm gek

dangan

daan Mk nga

bt “mel galat mengena
do SANA “7d

ANE

we Mcm

Ma DS

boeroeh dan po

N.V.V.

dinegeri

Palestina

Arab mendesak,

membawa

soea-|

ti- Pegawai Maskapai listrik ditembak
dak dilarang tjampoer politik. Me-|
Reuter mewartakan, bahwa ketika pegawai-pegawai dari maska". ngdeatkan Pasoendan, Parindra ma- pai listrik kepoenjaan Inggeris sedang asjik bekerdja, mereka itoe di
orah, moengoeatkan Parindra, Ge- tembaki orang. Pehak polisi menembak djoega selakoe djawaban, tetarindo marah dansebaliknja.
Ipi tidak seorang poen jang terkena.
— Oleh karena itoe oleh beliau dian |
Selain
daripada itoe, ada 4 orang Arab
mendapat loeka, ketika
djoerkan, soepaja
kaoem boeroeh lada bom meledak didekat masdjid Omar. Incident jang lain terdjadi
mentjampoeri politik,
diloearnja| di Ramleh, dimana dilakoekan pertjobaan oentoek menembaki seorang
partij-partij politik jg soedah ada. hulp--politie-agent, tetapi tidak berhasil.
E Pada ini waktoe arbeiders-partij
ini | Pehak polisi dengan bersama-sama melakoekan ronda disekitar
masih dipeladjari oleh soeatoe com- kota dan menggeledah roemahnja 300 orang jang ditjoerigai,
missie, LI DP aaterdiri dari wakil wakil P.
Pertempoeran di Juda
&
Di boekit-boekit Juda terdjadi pertaroengan hebat antara patroli
Sekian verslag !
militer
Inggeris dengan segolongan Arab, sehingga ada 3 orang Arab
Terlepas dari soal setoedjoe atau
jang tewas dan seorang opsir Inggeris mendapat loeka-loeka.
tidak, kita poedjikan
tindakan piDi sepandjang djalanan kereta-a pi, dekat Gaza terdjadi perledakan.
hak P. V, P. N. jang telah memKetika dari tempat itoe nampak ada 6 orang melarikan diri, maka
bentoek
seboeah
komisi oentoek
mempeladjari soal partai boeroeh pasoekan-pasoekan Inggeris melepaskan tembakan-tembakan kepada
itoe. Dan kita harapkan, moga moga 'mereka itoe. Tiga orang antaranja mati dan 2 orang lagi tertangkap.
Kommissaris Tinggi, Mac Michael, soedah tiba kembali di Jeruzalem
komisi tsb dapat menjelesaikan pe-

PPP Ag NYI

Hoekoem

entingannja

mendapat
mestinja.

dan

beloem

boel keinginan oentoek mengadakan

E

tembakan dikota lama. Beberapa
orang jang bersendjata menjerboe

|

dan
perwakilan
itoe dipasrahkan
pada kaoem partai politik jang sekarang. Bahwa wakil wakil partai
politik itoe sehingga sekarang tidak
atau beloem membela nasib boeroeh
sebagaimana mestinja, itoe — katanja — boekan salah
partai partai
politik ja ng soedah ada, akan tetapi|
disebabkan
kwaliteit
dari wakil
wakil dalam badan perwakilan ter-

seboet.

ditjapai

Djadi..

diseloeroeh Palestina

sil, ada doea orang “Arab mendapat
loeka ringan disebabkan tembak-

djika perdjoangan dalam badan ba-

BT

perang

Dikota lama.
Menoeroet berita Reuter dari Jeruzalem jang mendapat kabar opi-

partai boeroeh. Dan keinginan ini
| Gigana-sini beroepa daja-oepaja oentoek mempoenjai wakil sendiri dalam badan-badan perwakilan dari
RR. sampai Volksraad.
. Sebagian lagi dari mereka ber| pendapatan, bahwa partai boeroeh
“tidak
perloe
didirikan. Tjoekoep

3
4

tidak

pembelaan sebagaimana|
Oleh karena
itoe tim-

kedalam kampoeng Moeslim dan ma
soek kedalam pos-polisi jang laloe
dibakarnja.
Sebocah bom meledak dekat sekolah Rabbijn dikampoeng Jahoedi,
tetapi tidak
ada jang Man Uaa
koerban.

diloear

maoepoen didalam

sa

Seloeroeh

Jeruzalem
Patroeli.

M.T,

didoedoeki

Djoemlah

Lord Mayor—Fonds

Sesoedah

djam

4.30

Kantoor:

—

sore 2620 WI.

dan 4968 WI.

Senen .107, Batavia-Centrum.

Advertentie,

keterangan

PENTING

Yaman

jang

diseboet

kepada

RINGKAS

“Ataturk

makin

keras

,,pemberon-

Transocean
dari Istanboel
(Konstantinopel) 18 Oct. meng

Pasoekan Inggeris itoe kini ma|
sih merasa lemah oentoek menga
| dakan serangan doeloe, dan ter
paksa memoesatkan diri ditempat-tempat pembelaan bangsa Ja
hoedi didaerah kota baroe, jang
. diantjam djoega oleh fihak Arab.

abarkan,

berhasil,

tentoelah

keroegian

pada

akan

bahwa

ada disiarkan
dengan

siang hari itoe

ma'loemat opisil

mengatakan,

bahwa ke

adaan president diktator Turki,
Kemal

Ataturk,

masih

tetap tidak beroebah. Kemal
itoe dalam malamnja bisa ti
doer dengan enak djoega, sedangkan panas badannja biasa.
Tetapi ma'loemat kemoedian

Merampas kembali kota lama soesah
Oentoek merampas kembali kota
lama jang mempoenjai djalan djalan jang berbelok, dan sempit, amat
soesah sekali. Dan kalau sekiranja

mengatakan,

bahwa

keadaan-

nja kini mendjadi bertambah
mengoeatirkan djoega.

membawa

kedoea belah pihak.

Bey
Fehti
pengganti

Membitjarakan soal pertahanan
Inggeris
Reuter dari Jeruzalem
18 Oct.
mengabarkan, bahwa menoeroet pen
dapat Mac Michael jang mempersoalkan tindakan2 militer goena pertahanan, ia setoedjoe adanja pembenoeman komandan2 militer. Mere
ka ini perloe
oentoek menerima
pimpinan dari kommissaris2 dalam
distrik2,
Selain dari pada itoe dikabarkan
poela, bahwa 2 orang anggauta da
2 RAF telah mendapat
loeka hari
itoe.

Okyar
Kemal.

Dalam waktoe ini oemoem
mendoega, bahwa ambassadeur
Turki
jang kini di Londen,
Bey
Fehti
Okyar, akan
menggantikan Kemal mendjadi
president,
sekalipoen
Kemal
nanti semboeh djoega. Katanja
Kemal
dengan. segera
akan
minta meletakkan djabatannja
sebagai bapak Turki.

| Reorganisasi atau pengloeasan
kabinet Perantjis?

Daerah Inggeris diserboe Arab.
Pasoekan
Inggeris
lemah.
Transocean dari Cairo mengabarkan 18 Oct., bahwa berita? dari, Djeddah mengatakan
serboeannja
pasoekan
Arab
dari Yaman dalam daerah Ingye
sekitar Aden dari sebe-

Naa

Ing

Menoeroet Transocean dari
Paris 18 Oct. dalam roeangan
gedoeng perwakilan Perantjis
teroes meneroes tersiar kabar
angin jang mengatakan, bahwa disana ada niatan akan me
ngadakan reorganisasi kabinet
atau meloeaskan
kabinet Perantjis,

se
Henna,

Seloeroeh
Palestina mendapat
hoekoem perang
Transocean

18

Oct.

dari

sepandjang

soerat

voorzitter

bahwa

kabar

,,Eve

ning Standard” diseloeroeh Pa
lestina moelai hari Rebo telah
dioemoemkan

hoekoem

“bal

:

Inheemsche

olitie-

Bond” t. Sosrodanoekoesoemo
setelah mengadakan perdjalanan goena beladjar diloear negeri dengan berhasil, kini telah
berangkat
terbang
kembali.
Pada tanggal 17 boelan inioleh
dr. Colijn telah diizinkan oentoek mendjadi tamoe dan di
do'akan poela, soepaja pengetahoean jang dikoempoelkannja
ini, bisa berboeah di Indonesia.

Londen

mengabarkan,

perang,

Pasoekan Inggeris
soekan

Setelah

berhadapan paArab.

itoe maka dikabarkan

apakah

' Goebernoer

militer di Jeruzalem.

Dari Jeruzalem 18 October Reuter

doeki dan dikoeasi oleh pasoekan

di Nieuw. Zeeland.

Hadiah

djadi goebernoer di Jeruzalem.

izin

mendirikan

paberik

keras.

Hasil poengoetan soeara oentoek
memoetoeskan izin pendirian pabe
rik minoeman
keras itoe sebagai
berikoet:
501.420 setoedjoe kalau
systeem jang sekarang
ini dilandjoet
kan, sedang 244.189 soeara setoedjoe adanja larangan mendirikan
paberik
minoeman
keras, sedang
94.205 soeara setoedjoe adanja kontrole dari fihak pemerentah.

General

motor meninggikan
duksinja

Roeslan

pro-

bisa

dari Prinses Juliana "59
Prins Bernhard
Haag,

18

October

(Aneta-

Toean

Dr. A.J. Rasker diangkat
mendjadi Rector

Amsterdam,

18

Oct. (Aneta

ANP.) Terdengarlah berita,. bahwa
35.000 orang dalam waktoe 14 hari. toean Dr. A.J. Rasker, hervormerDalam antara itoe gadji gadji a- predikant di Nieuwbuinen soedah di
kan ditetapkan pada peil sebeloem angkat mendjadi Rector pada Hooada penoeroenan jang diadakan da gere Theologische-School di Betawi.
lam

:

boelan

Menteri

Februari

Pp

1937,

Welter tentang
“uitvoerrecht

—

"Dari Den

Haag

ANP

dari

9

—

defensie—

18

TIDAK MENERIMA KORAN ?
Pengadoean tentang
pengiriman koran dan
Advertentie
sesoedah djam 4.30 sore pada
Petodjo Ilir No. 25, Telf. 4968
dan boeat bahagian Mr.-C. pada
Drukkerijweg - 22 Telf. 529
Mr.-C.

Cct. me-

ngabarkan,bahwa dalam membitjara

dan pertimbangan

mongpuaan

dinaikkan,

beloem

—O—

Masih berumboek
dengan Bogor.
di Paris

akan

ANP.): Prinses Juliana dan Prins
Bernhard soedah memberi hadiah
kepada
Zendingsbureau
"”Oegstgeest”.

Reuter dari New York 18 Oct.
mengabarkan. bahwa pabrik general
motor: mengoemoemkan akan lekas
adanja peninggian
produksi. Dan
berhoeboeng dengan ini maka akan
diterima employe2 baroe sedjoemlah

ig.

Ambassadeur

itoe

an Gen

Den

keras

bea

maka menteri Welter
memberi keterangan.

oleh Transocean,
bahwa
2.000 mengabarkan, bahwa djenderal maorang serdadoe Inggeris kiniada joor Oconnor, jang mempoenjai perdidepan pintoe gerbang kota la- tanggoengan memimpin dipisie jang
ma, jang sebagian besar didoe- ketoedjoeh,
telah dibenoemd men-

Menoeroet Havas dari Paris 18 kan defensie —uitvoerrecht, menteri
Oct. menteri Bonnet oeroesan loear djadjahan Welter memberi keterahari itoe telah .menerima ngan, bahwa pada waktoe ini m
ngabarkan, bahwa
lord
Mayor— negeri.
Fonds goena Tsjecho Slowakia kini ambassadeur Roeslan, jaitoe Suritz. dimintakan keterangan lebih doeloe
—O

TELEFOON

Kemoedian dikabarkan djoega,
bahwa seloeroehnja kota baroe
ini Jeruzalim
telah -didoedoeki
Pemberontakan akan dibasmi
oleh patroeli dan jang dipersenInggeris ?
djatakan dengan mobil2 berlapis
Menoeroet
Reuter dari: Jeruzalem
badja.
Dalam antara itoe pasoekan2 18 Oet. dengan opisil telah dioe-l:
jang bertopi badja bersedia-didae- moemkan masoeknja pasoekan Ingrah-daerah loear kota tadi- dan geris didaerah kota lama hari Re- ditanjakan kapan habisnja defensieoentoek
membasmi Uitvoerrecht itoe.
bersendjatakan bajonet dan sena- bo. Perloenja
dan memoesnakan »pemberontak2,,
pan.
Ketika dimadjoekan
pertanjaan
Arap.
2

“ 180.000 sterling
3
Reuter dari Londen 18 Oct. me-

“lada 130.000 sterling.

cent

Redactie: 1440 WI: Administratie 1810 WI,

berhoeboeng
dengan
bertoeroet?nja
kedjadian
kedjadian
jang genting di Palestina.

Kadas Ap tan

ka-|

ngan P.V.P.N. didapati aliran jang
tidak merasa terikat oleh rapport
'komisi jang dibentoek oleh P.V.P.N.

PTT

Naag amat laat keloearnja. Didalamnja termoeat perentah, bahwa
dalam waktoe jang genting ini kekoeasaan polisi
haroes dibawah
kontrole militer.

minggoe.

kata!

hari itoe telah

taatscourant sepesial |

minoeman

dengan mengganti tenaga?|

. Perloe diterangkan disini, bahwa

baik

3, bahwa

memberi

perobahan dapat

10

ngiroda

Menoeroet Reuter dari Wellington
18 Oct. pemerentah Nieuw Zeeland
telah menolak pelarangan oentoek

G

sedang jang lain tidak atau koerang |.
ini dll. kini telah dimoelai. Begitoe
setoedjoe!
djoega demobilisasi pasoekan jang
Bagaimana nanti kesoedahannja, |
dinesnja dalam militer soedah hamarilah kita sabar doeloe dan soedi| bis dalam boelan Sept. Dan pekermenoenggoe poetoesan komisi jang
djaan ini akan dibagi dalam 2
dibentoek oleh P.V.P.N. itoe! '
Achir

Abdoel Raouf Shanti, seorang da|
ri keloearga Moeslim jang terkenal,
di Jaffa terkena peloeroe, sehingga
kini djiwanja dalam bahaja.

Minoeman

tadi dengan mereka jang lebih men-| Demobilisasi pasoekan Djerman.
dekati
pada
tjita tjita boeroeh,
| Reuter dari Berlin 18 Oct. menga
. boeroeh-ideaal.
barkan, bahwa demobilisasi pasoe: Djadi..
dalam garis? besar di| kan Djerman jang djoemlahnja be
dapati doea aliran: jang satoe se- berapa riboe orang serdadoe perse
toedjoe
partai boeroeh didirikan|
|diaan dalam krisis jang baroe laloe

-

NOMOR

ke
Arab,
tak.

Amerika di Palestina mempoenjai hak
amal, agama dan koeltoer.
di Palestina ada 8.000 orang, jang berjang dioesahakan di negeri itoe sebesar

kerdjaannja sebagaimana mestinja. dari Londen.
Seloeroeh kaoem boeroeh tentoe
Be
menoenggoe dengan tidak sabar lagi hasil pekerdjaan komisi, jang sa
toe lebih tidak sabar daripada jang Masing-masing fihak ta'
lain. Poen partai partai jang soedah
maoe
toendoek
ada tentoe
ingin lekas lekas mengetahoei apa dan betapa
ngan
Th orang hogkoeman dikedjar
san komisi.
pesawat
ea
— Disini tentoe boekan tempatnja 2
— oentoek menjadjikan loekisan dan| Dari Haifa diberitakan ole
koepasan pandjang lebar. Mereka ter, bahwa 8
jang bersangkoetan dan jang ber- nakan hoekoe
kepentingan tentoe akan lebih pan toe sore bisa '
dai daripada kita dalam mengoeroes pendjara. Mereka
itoe dikedjar o“oeroesannja.
Disini
kita sekedar leh tentara angkatan oedara. Doea
akan mentjoba mentjari soembernja orang antaranja mati dan jang lagerakan partai boeroeh itoe!
in-lainnja tidak tertangkap.
Sepandjang hasil penjelidikan ki
5 ta doedoeknja perkara begini:
Koerban2 Jahoedi
Sebagian besar dari kaoem boeDoea orang toekang djaga dari
roeh, baik boeroeh negeri dan ba
pihak Jahoedi telah tiwas dan 6
gian bagiannja seperti regentschap, orang beroleh loeka ketika sepasoe
. gemeente
dan provinsi maoepoen kan besar orang Arab melakoekan
boeroeh partikelir tidak senang.de- penjerangan hebat kepada wacht: ngan nasibnja pada masa sekarang post disebelah oetara Tiberias.
Mereka berpendapatan, bahwa
Pn ini.
kep

Lossenummer

geringnja.

fra'jat)

Saad

lembar.

Kemal

Inggeris ta' koeasa

Kepentingan Amerika di Palestina
Ketjoeali tentang oeroengnjaniat

perwakilan, jang senantiasa men-| ada ditentoekan, bahwa burger
dengoeng-dengoengkan soearanja ka oentoek mendirikan pendirian2
Jahoedi-Amerika jang ada
“oem
boeroeh. Di Indonesia
seha-|
sama
sama mempoenjai modal
roesnja ada partij sandaran, jang
terdiri dari kaoem boeroeh, soepa- 10500,000 pondsterling.
ranja boeroeh. Burger

ap

Administratie,

meloeas

Inggeris boeat membagi-bagi
berpolitik, saman anggauta-anggauPalestina
dan
ditanggoehkannja
niat
oentoek
meng-immigrasi orang
tanja sama masoek dipartij
politik
ialah S. D. A. P. Dengan sendirinja 'Jahoedi, maka lebih djaoeh soerat kabar “Daily Herald“ menjatakan,
S.D.A.P. bisa mendoedoeki badan bahwa menoeroet Perdjandjian Inggeris-Amerika tertanggal 3 Dec.1934

ja wakil-wakilnja

tam

Di PALESTINA

Keriboetan

Belanda tidak|

Nge Kd

Directour-Mootdredacteur M. . TABRANI

Agenda penghabisan 3g
tentang. : Ka|

oem

Si

Tarief

berhenti

Gaian Boemipoetera) di Bandoeng.|
“'Disitoe kita dapati oeraian peng-|
habisan seperti berikoet:
Ea
i

eka

1

KEGENTINGAN

|

sadjikan verslag rapat oemoem

“P.P.B.

De maap

haroes diachir kwartaal.

—.

ae

OENAT Pe AN ga
2

.
£ 4.50
£ 5.50”

HARGA LANGGANAN :
Plaoneria satoe Kwartaal.
“
:
Lcear
Indonesia
Boleh

Mes Nana AAN PAN

pemerintah

Hindia Belanda. Poen djoega masih

|

ndustrie katoen Inggeris

Perloeasan

Gouverneurskantoor

Seperti soedah terdahoeloe berita-

nja, maka ada-dikandoeng niat oen
toek memperloeas dan memperbaiki

Gouverneurskantoor di Betawi. Biaja

'oentoek itoe ditetapkanf 250.000)

.Atoeran

djoemiah mana jang separoeh dima

Agama Islam ditanah
Djawa dan Madoera"

aran belandja provincie tahoen 193
, sedang Penoean
dimasoekkan:
anggaran belandja
pada)
ada
jang
Injata kesalahan2
$
1939.
tahoen
Lena ma
sasi industrie itoe.
Dal, Se |organi
Memang
sedjak
lama
orang
mera
Dimana
satoe pihak exportnja
Isakan betapa perloenja diadakan
DAS

oleh RM, Soemitro Djojohadikossoemo

Ai ani

soekkan

an

(Dalam

bahasa

PENOELISNJA:

aik jang mengenai djoemlahnja
maoepoen jang mengenai harganja

perloeasan, tetapi senantiasa ditang |
goehkan
niat perloesasan itoe ber(sangat t merosot, maka dilain pihak hoeboeng dengan keadaan financieel.

—

Pengadilan

PENERBITNJA:
HARGANJA:

-tiap tjabang oesaha (sectie?J

Sebahagian besar daripada pegajoba sedapat?nja soepaja kewai?nja sekarang ini bekerdja da
Iroegian-keroegiannja djangan terha besar, djika moengkin ingin lam roeangan? jang terasa terlaloe

kok,sar jgkedopaeada

|Beredarnja

roda

keadaan

itoe

— Irosot

dengan

sangat,

djoega

guan-

cie masih memakai

Itjoba
Inang

soepaja bisa memborong bedengan harga semoerah-moe

rahnja. Soedah tentoe jang tjelaka
|dalam hal ini jalah pehak spinnerij

Ijang menghasilkan benang itoe, se
hingga ketjelakaan dan kemoedha

ratan

sebahagian

kepada

kaoem

besar

tertimpa

spinnerij

ini.

Sebab

'bagi mereka ini tidak moedah beroesaha berhoeboengan

Pa

pem

beli-pembeli katoen kasar Amerika
dan Egypte.
5
Kalau organisasi industrie-indus

Se

'oean R. M. Soemitro Djojo-

trie ini soedah menampakkan baha
gian-bahagian kelemahannja, maka
masih ada lagi beberapa factor jang
membikin keadaan lebih boeroek la

hadikoesoemo

Selain daripada itoe, Inggeris poen

terbawa

dengan

oleh aroes krisis th. 1929.

ma

| doeloe menerima barang-barang ha|

satoe sama

lainnja.

Jang kita maksoedkan,

sil Lancashire itoe.
Seperti kita seboetkan diatas, ialah negeri-negeri
India,
Asia-ketjil dan Amerika

antara

ialah bah

ya peroesahaan2 itoe lama sekali
tidak serantak bergerak bersama2,

Egypte,
Selatan.

75

ong-

,,Pe-

toe pergi. Kesajangan ra'jat terboek

tilah. Sympathie ra'jat adalah.

mite Wijk Ambon” Toean Moh. Soek-

Orang

jang

Oentoek

sementara

waktoe, sebab

kita mengharapkan baliknja
Abdoelmoerad Nazir!
'

Toean

kehilangan itoe ialah

dakwaan.:k
antara organisasi spinne- kan
pemasoekan barang2 boengan
.
dengi
ganisasi weverij men- berwadjib deng

a.

pehak jang

Tjoeroep-affaire
Orang menoelis:
Orang tentoe masih ingat akan
Tjoeroep affaire pada tahoen jang
|laloe, sehinggabegitoebanjak orang2

antaraan wijk |jang tidak bersalah telah dihoekoem

1 terlaloe banjak

roeh
'tarief-barriere

hal hal ketjil ketjil jang

| delsverdragen).

productie-

(protectie, clearing procesnja bersamaan, jang masingdan bilaterale han- masing masih ingin mendapat laba

toshi hoekoeman

noezoez.

—
O-—
: dan ingin oentoeng sendiri. LebihBapak
,,Kampoeng
- Comites WijkAkibatnja bagi Inggeris, ialah lebih bahagian afzet, sangat pajah
Ambon pindah ke Cheribon
— bahwa kedoedoekannja sangat me- disebabkan keadaan boeroek ini.
njedihkan.
£
P
Disinipoen banjak sekali peroesa Toean Moehd. Soekri Hoesin me| Ketjoeali terpcekoel oleh persai-| haan ketjil ketjil jang atjapkali se noelis :
:

. ngan Djepang, Inggerispoen haroes

Oemoem soedah mengetahoei, bah

roepa perniagaannja dalam hal ex-

berhadapan dengan industrie2 jang port, tetapi bekerdja sendiri (satoe
ada didalam negeri2 jang masing sama
lain
tidak berhoehoengan).
itoe diperlindoengi oleh) Djadi, ketjoeali mereka berkongkoemasing

berbagai2 oendang2.
Di India misalnja—salah seboeah

pasar-export Inggeris jang terpenting (hingga sekarang), makin lama

Industrie Inggeris kalah

demikianlah

keadaannja

lapangan,

dilain-lain negeri.

dengan

Ra,

Kekoerangan-kekoerangan - dan
kelemahan baharoe nampak
dalam

—

zaman

Didalam

kesoekaran.

peri-keadaan jang boe-

roek ini, baharoelah nampak dengan

Vitkeering ,, Per

Kan“.

Keloearga Rd. D. Poerwatitmadja

kan

diperbanjak2 terima kasih, ka-

rena telah menerima oeang uitkeering f 25.— dari fonds ,, Pemandangan

«

:

La

Tb

3

:

Sebaliknja pihak,, Pemandangan“

merasa sjoskoer dan terima kasih
atas kesetiaan marhoem itoe selakoe abonne Pemandangan.
Arwahnja beroleh choesnoel-chatimah djoea

kiranja.

Amin.

Phohi mengadakan siaran-pagi
Pehak P.H.O.H.I. minta kita oemoemkan, bahwa omroep-maatschap
pij ini moelai tanggal 27 Sept. jad.
djoega akan mengadakan siaran-

pagi

dari djam

$

«

PN

-

3

Ba-

Burgemeester dari Buitenzorg
memperma'loemkan, bahwa Laboratorium voor Technische Hy-

gisne di Bandoeng menjatakan
jang

ananaslimonade

neraalwaterfabriek

dari mi,,Alterna”

diBatavia-Centrum dengan memakai stempel tanggal 22 Augustus 1933 itoe koerang baik.
Perajaan

,, Darmawan”.

Sabtoe

22

October

"38.

Berhoeboeng dengan telah 20 ta
hoen berdirinja, maka perkoempoe
lan pegawai-pegawai P.T.T, ,Darmawan” akan mengadakan malam
peringatan pada hari Saptoe malam

Minggoe, tanggal 22/23 October "38
bertempat di IE. V. Clubgebouw,
Vrijmetselaarsweg
No. 1. dan di
moelai pada djam 7.30 malam.
. Programma
1.30 — 8
8
— 845
8.50 — 915
9.20 - $.35
9.40 - 9.55
10.— - 10.20
10.35 - 11l-—
11.05 - 11.30
11.35 - 12.—

sebagai berikoet:
Resepsi
Pemboekaan
Tari Djawa
Ketjapi
Moesik Hawaiian
Tari Piring
Wajang Djawa
Pentjak Minangkabau
Wajang soenda

Didalam

lacetan

api

karena sebagai terdakwanjaseorang
Commissaris van politie J.J. Harlingen jang terang bersalah dimata

,»Flash Gordon” jang nomor 8, tentoe

dibebaskan

sama

sekali.

ma'loem bahwa Flash, bersama-sama
Dale dan dr. Zarkov ada di Corolia:

Lantaran

ini,

toean

ocemoem,

tidak

dihcekoem, artinja
Scetardjo

telah memadjoekan pertanjaan di
Volksraad jang maksoednja, kalau
terdakwa
Harlingen
dibebaskan,
berarti
ia tidak bersalah dan ten-

Barang

Didalam

siapa

telah

membatja

,,Flash Gordon”

No.9

ketiga pendoedoek boemi itoe ber
tolak dengan racketnja meninggal
kan Corolia goena menemoei Prins
Barin, tetapi dikedjar oleh Radja
Ming, moesoeh jang paling kedjam.
Racket Flash dikerojok, dan kena
tembak hingga djatoeh. Pesawatnja
terbakar, oentoeng Flash terlepas,
letapi api teroes mendjilat, sehingga
timboel laoet api jg mendahsjatkan.
Antana lain-lain tiga orang itoe
dikedjar oleh binatang adjaib, seper
ti draak, dan bertempoer dalam air.
Sedangnja berkelahi dengan machloek boeas ini moesoeh teroes men
tjari. Besar nafsoenja oentoek me
noempes Flash c.s.
Tidak itoe sadja. Mereka diserang
oleh andjing bersajap.... pendek:
nomor ini adalah jang paling hebat.

wa Toean Abdoelmoerad Nazir dipindahkan
ke Cheribon, dan oemoem
djoega mengetahoei, bahwa beliau
rensi dengan industrie industrie lain, adalah seorang jang diseboetkan toelah orang jang masoekkan pemereka satoe sama lain bersaing- tiap-tiap hari bapaknja ,,Kampoeng ngadoean itoe adalah semata-mata
saingan mati-matian. Hal ini soedah Comite Wijk-Ambon“. Ternjatalah, pengadoean
palsoe dan boleh di
pendoedoek ,, Wijk-Ambon“ toentoet.
tentoe sadja mempengaroehi golo- bahwa
Pada achirnja kenjataar
ngan kaocem weverij jang djoega sa- menghargakan djasa beliau, seorang siterdakwa tidak dihoekoem, poen
toe sama Jain tidak ada hoeboengan jang soedah tinggal 21 tahoen la- jang mendakwa tidak ditoentoet.
nja. Dan oleh karena tidak adanja manja dalam kampoeng itoe.
Inilah sebabnja maka toean Soetar'(perhoeboengan antara peroesahaan
Dari waktoe masih dipegang oleh djo memadjoekan pertanjaan tsb.
weverij dengan organisasi organisasi Toean Tanah, beliau soedah ada di
Semasa
dalam kabar - kabaran
pendjoeal, maka ada bahaja bahwa sitoe. Dari waktoe kampoeng itoe
ini, tidak sedikit
Tjoeroep-affaire
waktoe hendak mstdjosel kepada masih sebagai hoetan beloekar, roe
di Redjang jg
Marga
kaoem handel dapat tawaran harga mah dapat dihitoeng, djalanan ma- poela kepala?
tanggal
dari
djabatannja
djoega de
moerah.
|
sih betjek dan sebagainja, beliau ngan alasan jang koerang of
soedah menjeboerkan dirinja dalam tidak menjenangkan, Be
beberapa perhimpoenan jang soedah
banjak
kepala? marga itoe telah
ada waktoe itoe.
,
kebadjikan pada negeri,
memboeat
Gemeente Secretarie
Ketika beliau ada ditempat itoe dan berpoeloehan
tahoen dalam
Kabar ,/Penoeioeng Bahaja
Referendaris menda- doea poeloeh satoe tahoen jg laloe, dienst.
Kebakaran” Batavia
beloem
terlihat
persatoean,
beloeran
pat pensioen.
Begitoelah
pada
15
Oct.
38
seosoerau-soerau, beloem maOleh Toean Tjiam Kiem Hoat, di
“Toean A.H. H. Bocken, referen- terlihat
soek dalam kampoeng itoe moeba rang ex. pangeran dari Marga Se- saksikan oleh Toean toean Phoa
daris pada Gemeente Secretarie di High Islam, tetapi kedatangan beliau loepoe Redjang
(A. Hamid) jang
kota ini kelak tanggal 4 Januari membawa obor kepada pendoedoek toeroet mendjadi korban, dengan Kian Sioe, Heuw Jam Seng dan Koe
1939 akan meletakkan djabatan dedibantoe oleh seorang pembelanja Tjin Liong, ddo. 18 boelan ini djam
dikampoeng itoe.
— Kroekoet 44 telah
t, 2. Arifin, telah datang menga- 5 sore di Gang
ngan mendapat pensioen.
Toea
moeda
menghargakan
beliau.
diatoer
pembajaran
amal oeang baJang akan menggantikannja ialah
dap pada toean Procureur Generaal
Perintis
djalan
oentoek
mengedjar
njaknja
f
3,50
pada
Pr. Saani, di
hal
lagi
at
toean mr. J. F. L. Burgemeestre,
disini, goena menggoeg
Pesing, desa Kedaoeng Kali—Angkee
gezaghebber di Paloppo jang akan kemadjoean, perintis djalan oentoek itoe.
moelai
masoek dienst
Gemeente memboeka mata ra'jat. Beliau ada
Disini mereka dapat beberapa ad- dengan keterangan dari Loerah desa
tkan,
tetapi
jg
dihorma
seorang
lah
nanti tanggal 1 December tahoen
vies jang menjenangkan dan soepaja dan Assistent - Wedana Kali - Deres
beliau selamanja tetap sederhana. pergi menghadap pada toean offi- ddo. 10 October 19338 jang menerang- :
lini.
Beliau mendirikan beberapa soe- cier van Justitie.
kan bahwa korban terseboet telah
— 9 —
rau, beliau mendirikan sekolah Aga
Kemaren toean2 tsb telah pergi kebakaran roemahnja.
Examen Middelbaar Wiskundo K-I ma, beliau menjokong gerakan per
— (ja
menghadap off. van Justitie dan ke
Oetjapan
terima kasih —
8orangtidak loeloes. baikan kampoeng.
moedian akan teroes beraudientie
Sek arang beliau
: tidak'ada lagi di pada toean besar G,G. di Bogor.
Dari
pergoeroean
| Goena oedjian ini jang memadjoe- kalangan ra'jat, dipindahkan ke Che
T.
Siswa
Bogor
sekarang
Demikianlah kenjataan
kan diri 8 orang. Mereka ini moelai ribon. Ada waktoe datang, ada wak
afTjoeroep
itoe
dari
ekor-ekornja
Komite'Perajaan
Taman-Siswa
Bo
bedjian menoelis (sehriftelijk gedeelsedahoeloenja
jang
mereka
gor,
pada
tg
12-13
Okt.
jl.
soedah.Ifaire,
te) pada tanggal 13, 14, 15, 16 dan 17
bagai terdakwa sekarang
moelai lah selesai pekerdjaannja, dan oleh
September jl.
FONDS KEMATIAN
kembali mendakwa
karena itoe, maka diboebarkan.
Setelah oedjian bagian menoelis
Moedah-moedahan berhasil!
Berhoeboeng
dengan pemboebaini selesai, maka jang mengoendoer || Abonne's lamanja paling sedi9
ran
ini,
maka
sewadjibnjalah
kami
l,
kan diri ada 5 orang kandidat. Dan
kit 6 boelan, djika meningga
Geneeskundige Hoogeschool.
atas nama pergoeroean kebangsaan
oedjian lesan dari kandidat-kandidat
asal tidak menoenggak, dapat
Telah loeloes dalam oedjian ba- Taman-Siswa tjb. Bogor, mengoeang masih ikoet, telah dimoelaitg.
uitkeering f 25.— (doea poe-

6.45 sampai djam|J

115 Midden-Java-tijd dengan
Jombang 25.57 dan 19.71 meter.

107

| itoepoen|dan kemoedian dibebaskan kembali. 12.05 - 12,20 Krontjong dan Penoet permoho- Dalam perkara Tjoeroep affaire ini
toep.
|L
nan kepada Penghoeloe Tandj ay 1g telak bersidang Raad van Justitie
Ui
La
di Padang, tetapi kepoetoesannja
Priok soepaja isterinja bisa did
»Flash
Gordon“
No.
9
tidaklah menjenangkan bagi publiek,
ster, sedang

1 SANA

Senen

telefoon 1810 WI.

soepaja tidak kehabisan !

ri. Hoesin dan sebagai Secretaris
tetap Toean Moestafa Tamaela Lokollo,

isteri orang lain.

seboeah,

Djangan menoenggoe lama-lama oentoek membelinja,

Seperti diketahoei, Pemandangan

dinjatakan, bahwa ada seorang jg
mengakoe
'alim, tetapi membawa

sen

Pemandangan“,

Akan dikenakan hoekoem noezoez.

padahal mereka terhitpeng satoe seorang toekang sero bernama K.
Industrie2 baharoe dinegeri2 itoe industrie (misalnja: spinnerij ber- dan isterinja dibawa oleh seorang
masing2 ditoendjang oleh pemerin- sama2 spinnerij weverij bersama2 jang mengakoe alim bernama H.M.
Berita jang lajak dipertjaja me
tahannja
sendiri2 dengan djalan weverij). Hal ini beloem poela menjatakan,
bahwa Ktelah memasoek
ngenai
integratie,
artinja:
pergadan
pemasoekan
bea
mengenakan

membatasi

terhitoeng

kos kirim. Boeat abonnee
jang tidak
mandangan"

Beliau meninggalkan kampoeng
jang ditjintai, kampoeng jg dahoeloenja hoetan beloekar, jang soesah
dilaloei, tetapi sekarang soedah ter
Moehammadijah di Kemajoran, dan diri kantoran dari pemerentah jang
dimoelai djam 8 malam.
djadi perhiasan kampoeng itoe.
Agenda :
Be
Dienst memaksa beliau pergi ke
1. Pembatjaan.Al @or'an.
Cheribon, oerrtoek selamanja. Moga
2. Hal Poeasa, zakat dan fitrah.
mogalah tidak. Ra'jat menjoekai,
3. Manoesia terhadap Agama.
dan dienst djoega menghargakan
4. dll.
|
beliau. Dalam waktoe jang gelap
Bagi kaoem iboe disediakan tem- ini, pengharapan ra'jat, soepaja se
pat terpisah.
lamanja dapat nasehat dari beliau.
'
— 0 —
Singkat kata “Kampoeng-Comite
Moetasi
Wijk Ambon“ ditinggalkan oleh baToean Soedira diwakilkan oen paknja!
toek djabatan Iste klerk pada DeOentoek sementara waktoe selapartement der Marine.
ma beliau tinggal di: Cheribon oen
(gm
toek djabat ketoea “Kampoeng Co-

gi. Beloem lama ini, beloemlah di
Lebih landjoet datang poela proces dapat oesaha bekerdja bersama-sa tertanggal 5 Oct. jbl. antara lainlain telah memoeat berita, dimana
rialisatie dinegeri-negeri jang

Griffier

Islam Tinggi"

M. Tabrani, Laan Kadiman4, Bt-C.

tavia-Centrum,

tempat tempat

. Ititeitnja sangat moendoer. Kaoem sewaan, djoemlah oeang sewa bagi
“lexporteurs dan saudagar-saudagar keperloean ini tidaklah sedikit.
mentjoba sedapat?nja memborong
“ Ibarang-barang tenoen-katoen itoe Tabligh oemoem Moehammadijah
Idengan harga moerah, soepaja seGroep Kemajoran
lisih harga antara harga beli dan
Pada hari Rebo malam Kemis tg.
|harga pendjoealan bisa lebar (besar). 19/20 October 1938 Groep KemajoHal inilah meroegikan pehak we ran akan mengadakan Tabligh oe| verij, jang djoega rgantian men moem bertempat digedoeng H.I.S.

Notosoesanto,

sanan haroes diadreskan pada
toean Anwar Tjokroaminoto p/a

mempergoenakan lampoe, meskipoen
siang hari.

iasanja nampak sebagai berikoet :
Menoeroet Java Bode, poen pedja
“Harga daripada eindproductie me batan? jang masoek ressort provin

pa

Mr.

pada ,,Mahkamah

ada
toenggakannja: 50 sen seboeah,
terhitoeng ongkos kirim. Peme-

sempit, dan koerang poela djalan
oentoeng sedikit | jang bia- angin, sehinga atjapkali mereka
dikata |mentjarigagal)
.
ja

e-|San

Indonesia)

Pa

aa

ge- 17 dan 18 October di Bandoeng.
Semoea

|

tidak loeloes.

| Aneta).

|

loeh lima roepiah).
-

gian Arts jang pertama toean R. tjapkan sepatah doea patah kata
»terima kasih“ kami.
Sarwono Prawirohardjo. (Aneta)

v5 senat

GT

LN

KEP ON PORN

an harapan-harapannja

:

Djepang oentoek mendirikan peme
'rintahan baroe didalam tiga boeah
daerah2 terseboet tadi.
1

masing masing mendjadi voorzitter

ei, bahwa

kota

soedah. dirampas

tempoeran hebat didekat Tsanghsing

Atas nama pergoeroean

-

H wngkong, 18 Oct (Reuter):
' Soerat-soerat kabar jang ternama mewartakan, bahwa telah terdjadi pertempoeran hebat didekat Tsangsing, 45 mil sebelah Timoer
| Pemimpin pergoeroean, dari Canton' dimana pihak Tionghoa mempertahankan diri 36 djam
lamanja terhadap serangan-serangan pasoekan-pasoekan Djepang.
SOETARTO.

| kebangsaan Taman - Siswa
001
ARE E::

La Oyanan

Terang Boelan”

bahwa,

menoeroet

me-

Lebih landjoet diwartakan, bahwa Chungmuktao masih dipertahan-

sekarang telah diover kej

Patriot-Demonstratie

me
Sementara itoe banjak orangnegeri

bibit bi

ambah banjak
Serangan
jang bagoes, tetapi soal kapitaal
ak
sedikit
ygtentoe hanja boekan
g.

terpentin

mendjadikan hal jang

Hian Tan Koen Yauw, Othniel dan)
ush Wong dan toean Saeroen.|
oca saudara toean terseboet
celoean, eigenaren dari Rialto Bioscoop Senen dan Tanahabang lantas sediakan oewang setjoekoepnja
membikin film-njanji jg ke

sehingga dienst

“Hankow,

18

Hankow

oleh

Oct. (Reuter):

Pasoekan-pasoekan Djepang jg
berdaja-oepaja hendak memoe-

toeskan

perhoeboengan2

djala-

nan? dan perhoeboengan? djala-

nan kereta-api disebelah Selatan

a, dimana Miss Roekijah jg akar
ang hoofdrol lagi, disamping |
“R. Mochtar, Kasim dari ,,Terang
Boelan“. Lain2 spelers dan speels dari ,,/Terang Boelan“ main
seperti Effendi, si Djahal, Kar

Hankow,
kini soedah bergerak
madjoe
disebelah Barat-Daja
dari Yanghsin, dan soedah mem-

maka
dengan
seketika
itoe
djoega pihak Djepang soedah
berhasil merampas Sanhsikou
sambil diperlindoengi oleh bombardement jang dilakoekan oleh
barisan artillerienja,

e akan dibikin

opname

atau

'tam sebelah Kidoel

Priangan

hari

10

di Ban-

bawahan

Adapoen letaknja Sanhsikou

Koelon.

itoe ialah dipertengahan djala-

— Film jang dibikin itoe dengan tisederhana "Fatimah” akan

| nan antara Yanghsin dan Hsien-

dike

di

Pihak Tionghoa memperta|.
hankan diri.
Selandjoetnja diwartakan djoega,

'oeroes oleh “Lief Java“ poela diba
? yimpinannja toean H. Dumas.

kira 4 boelan “Fatimah” didoe

bahwa

ga akan selesai. (Aneta.)

pasoekan?

Tionghoa mem-

pertahankan diri dibarisan jg baroe
dibentoek di Yanghsincheng, sebelah Barat-Daja dari kota Sanhsikou.

. Seorang perampok ditangkap

Sedangnja
pada
ketika itoe ddi
:
Reda
betterij2
segenap
Yangtze
engai
'Politie dari sectie 3 (Pasar Ba-|so
pihak
jaan
kepoen
an
i-laoet
dipanta
me
oeng
roe), Batavia, telah beroent
an @iri di-

Ta

“Krktetuake Bogor.

nangkap seorang

perampok

jang

4 Tionghoa

mempertahank

tahoen lamanja telah mendjadi boe|dekat Huangshihkang, seboeah kota
dari
ron dan ditjari, disebabkan toedoe |Jang strategisch ditepi Selatam
kapal
kapal
maka
,
Yangtze
ngai
be-|soe
kepalai
atau
bagian
han ambil

g berlajar mgnjoeberapa perampok didaerah Tjiomas, | Perang Djepan
— Kedoeng Halang dan lain lain desa|Soer soengai tsb kearah oedik, sam'bil melaloei alat-alat pertahanan jg
| lagi dibawahan Buitenzorg. ada di Huangshihkang hendak me| Orang itoe
be rnama Djalil alias noedjoe ke
:
3
Hankow.

h, namanja jg betoel

an g 3
laloe masoek

capnja

waktoe

hari Minggoe jang

diroemahnja seorang

Pertempoeran hebat di Huang-

shihkang

Tidak lamakemoediandiwartakan,.

Tionghoa di Gg. Trate, Batavia.
bahwa telah terdjadi pertempoeran
| Selain toedoehan merampok itoe hebat antara barisan barisan artilga Abdoel Azis telah melakoe-|leri Tionghoa dengan kapal kapal

kan beberapa aniaja'an, dan telah|perang Djepang di Huangshihkang.
ada vonnis hoekoeman 3 tahoen la
manja pada dirinja.
Pendoedoek2 Hankow lari dari

Dari sebab melarikan diri ia da-|
pat lolowkan diri dari itoe hoekoe-|
man sampai hari Minggoe tsb.

Djalil alias Doelah of Hadji

me-

pesawat-terbang ke

dienst

penerbangan
lipat

antara

hingga

doea

Hankow

dan

Chungking.
Anggota

Pemerintah

Marionet

diboenoeh.
Domei,

7

bahwa

Oktober

telah

pada

jang

terdjadi

terhadap

:

diwartakan

dirinja

Hankow

Sementara itoe diwartakan, bah-

oleh

tanggal

baroe laloe

pemboenoehan

seorang

ang-

gota ternama dari Pemerintah
Marionet
jang
pada
ketika
itoe sedang
melakoekan
per-

djalanannja

oentoek

annja sendiri di

ke ane -

Nanking-Road

Anggota terseboet pada wakpendjaga-

pendjaganja, sedangkan mobil

nja dipasangi oleh plaat-plaat
jang dipergoenakan
oentoek
memperlindoengi orang-orang
jang ada didalam mobil terseboet.

Tk

ada dengan ia. Assistent We' Kedoenghalang telah terima
terseboet oentoek

5 dibawa ke Bogor (Aneta).
—i

se

Dienst

ketempat

lainnja.

Dalam pada itoe pesawat
wat terbang Djepang soedah

Sana
Rata A

pesamem

kearah

Shek

Chungking, 18 Oct (C.N.A.):
Berhoeboeng
dengan
penjerboean
pihak Djepang di Tiongkok Selatan

lain-lain Djende

terse

hoa ini soedah tiba diterpit kedoe

doekan disebelah Timoer dari djalan kereta-api
terseboet
oentoek
memperlindoengi diri.
Barisan Djepang jang bergerak
madjoe dengan tjepat itoe telah ber
hasil

oleh

dihentikan

,,Maginot- li-

Bombardement dari pihak
dimedan Hankow

soek kedalam mobilnja, maka
doea orang Tionghoa itoe 30e
dah melepaskan tembakannja
kearahnja, sehingga mengenai
nja. Mereka roepanja tahoe,
bahwa katja mobil ini tidak
tertemboes oleh peloeroe.
Walaupoen pada ketika itoe,

djalanan raja penoeh-sesak dengan orang2 jang sedang laloe
lintas, maka tidak ada seorang
poen dari mereka ini jang men
: ag
koerban tembakan tadi
itoe.

Ta

Berita-berita
wartakan,

AAA

Djepang

dari Chungking me-

bahwa

kemarin

seboeah

arm ada jang terdiri atas koerang
lebih 150 pesawat? terbang Djepang
soedah menghoedjani beberapa bom
bom dikota-kota jang letaknja pada
djalanan kereta api Canton—Hankow diprovincie Hunan, sedangkan
pada saat itoe djoega armada jang
lainnja jang terdiri atas 100 pesa-

Ye

ana

Na

mendjatoehkan

Djepang 2
bom

kepadal

kota-kota dan desa-desa jang letak

Kebakaran

goedang

tembakau

oleh perboeatan
pendjahat?
Dari Semarang Aneta mengabarkan, bahwa hari Senen malam j.l.
telah kebakaran . dalam
goedang
tembakau
kosong kepoenjaan onderneming
Gawah didaerah Solo.

Apinja

menoelar

goedang

hingga

kelain

didekatnja

poela

ikoet

doega, bahwa
atan djahat.

goedang-

2 djoemlahnja

Di

terbakar:

hal itoe oleh perboe-

Orang Tionghoa dioesir dari
Indonesia
Karena
tindasan
pemboenoehan.
Dengan opisil dari Bogor
bahwa bekas
dioemoemkan,
i
sauta pimpi

ke

“Kie Ngo” ae

dan

agan

telah
ang:

nja didjalanan kereta api dan dil wa Biau dilarang lebih lama ting“Dari Tokio diwartakan oleh Do- djalanan raja diprovincie Kwantung. (gal di Indonesia. Orang itoe dipanOetjapan

terima

kasih.

mei:

Berita berita jang telah diterima

laloe soedah bertolak dari
baroe
Kalgan menoedjoe ke Djepang de
ngan maksoed akan mengoetjapkan

kereta api terhenti

menofdjoe

onghoa
jang
masing-masing
memegang sendjata revolver.
Ketika anggota ini akan ma

tertemboes oleh peloeroe sena
pan...
Adapoen pemboenoeh-pemboe

itoe nomie, ja'ni daerah-daerah Charar
“hari kemarin-djoega oleh politie | #@hingga (hal jang sedemikian so'al
Selatan, Shansi-Oetara dan Binnen
oelnja
tertimb
abkan
|(Menjeb
Bogor.
an
ke
ie 3soedah dikirimk
mekoet
mengang
oentoek
t
transpor
binipada tg. 14 October jang
ternjata
ap
Mongolie,
ditangk
ia
'aktoe
ini

Chiang Kai
berpidato

boet djoega.
Oentoenglah,
pada
malamnja
orang agak bergirang, oleh karena
pada ketika itoe soedah tersiar beri
ta, bahwa pasoekan-pasoekan Tiong

noeh ini ialah doea orang Ti-

itoepoen tidak

wa riboean orang orang Tionghoafgi 'Tokio menjatakan, bahwa 20
Doel-|Sban hari meninggalkan Hankow, forang pemimpin dari daerah2 auto
reka

bergerak

nie“ di Canton, oleh karena, djika
pihak Djepang ini akan merampas
Canton, maka teriebih dahoeloe pihak Djepang ini haroes menghantjoerkan linie ini.

mobil

Djenderal

pada|itoe, maka antara

ren menoedjoe ke Tokio dan

hai,

Katja

Poen diwartakan djoega, bahwa
kota . Canton
segenap pendoedoek
itoe agak tenteram dan mereka ini
bersiap akan mempertahankan kota
terseboet dengan sekoeat-koeatnja.

hari Kemis pagi jang baroe laloe ral Chiang Kai Shek telah melahir
pemimpin2 terseboet telah tiba di kan pidato sebagai berikoet:
Tokio dengan selamat.
Penjerboean ini ialah ta? lain dan
Dengan segera mereka akan berla? hoekan menandakan, bahwa piaudientie
kehadapan Kaiser dan hak Djepang itoe soedah tidak mem
mengoendjoengi poenjai kekoeatan lagi.
akan
kemoedian
premier Konoye dan minister? lainDari sebab itoe orang mengharap
lainnja.
,
persoepaja dengan selekas2nja
di Tiongkok itoe beratengkaran
Agak tenteram di Tiongkok-Selatan chirlah.
peperangan ini meSesoedahnja
Hankow, 18 Oct. (C.N. A.J:
demikianlah
sajapnja,—
loeaskan
Sesoedahnja pasoekan? Tionghoa
kata Djenderal Chiang Kai £ hek itoe
berhasil membentoek barisan oenmaka hal jang sedemikian itoe ada
toek memperlindoengi diri disebelah lah
baik oentoek Tikesempatan
Barat kota Poklo,
maka
dengan
ongkok bagi mempersatoekan tenasegeralah keadaan militer di Tiong ganja akan mendjatoehkan Djepang
kok-Selatan hingga kini soedah ten
Djepang jang perPengharapan
teram, tidak ada sesoeatoe kedja- tama kali itoe ialah oentoek mengdian.
hentikan peperangan ini dengan SeSelandjoetnja ditegaskan djoega,
lekas2nja, akan tetapi politiek Tibahwa pihak Tionghoa beloem ber
ongkok, sedjak timboelnja peperasiap-lengkap, ketika pihak Djepang
ta, lain dan tas
ialah
itoe,
ngan
mendaratkan
pasoekan2nja di Te- boekan oentoek mengoeloer peperaloek-Bias itoe,
ngan ini oentoek melawan Djepang
Dengan segeralah pihak Tionghoa
mengirimkan pasoekan2nja menoePertempoeran oentoek mereboet
djoe ke soengai sebelah Timoer, ma
Hankow
3
ka pada waktoe itoe djoega pihak
Tokio, 18 Oct. (Domeij:
Diepang dengan tjepat sekali soePada hari Selasa pagi jang baroe
dah menoedjoe keoedik.
pihak Djepang soedah dapat
laloe
Hal jang sedemikian itoe oentoek
merampas kota Yanghsin, seboeah
pihak Tionghoa
ialah hanja metempat penting oentoek pihak Tinoenggoe sa'atnja
sadja oentoek
onghoa jang letaknja disebelah Timendekati barisan jang dipergoena
dari kota Hsienning didjalanan
kan oentoek memperlindoengi diri moer
kereta-api Canton-Hankow.
disebelah Timoer dari djalanan kePerampasan terseboet didahoeloei
reta-api Canton—Hankow, sebeloem
oleh serangan-serangan jang dilakoe
pisoekan pasoekan
Tionghoa jang
kan oleh pihak Djepang dikota San
dikirimkan kearah itoe tadi, kedakikrw. dipertengah djalanan antara
hoeloean oleh pihak Djepang jang
5
Yanghsin dan Hsienning,

di dekat Honan-Road di Shangtoe itoe didjaga oleh

"kan oleh Tan's Film Compag-

dan muzieknja jang merdoe

orang? jang hendak

noempang

. Dari Tokio

dan Pesa-

sesoedah

njaknja

kali

Setelah kemaren mereka me“ lakoekan pertempoeran hebat,

kira

san sebelah Selatan, terhenti.
Kini hanjalah menoenggoe noeng
goe sa'atnja sadja, kapankah sebahagian dari soengai Yangtze jang
letaknja sebelah hilir dan oedik da
ri kota Hankow itoe akan tertoetoep oentoek pelajaran.
Berhoeboeng dengan pertanjaan
jang
menjatakan, betapakah ba-

melandjoetkan arahnja kearah
Barat menoedjoe ke Hsienning

adi nasi: Rebo tg 19 Octoberf
pemain dan technisch

dan

antara

diperbata-

Chungking itoe, maka pembesar?
Tionghoa
kini telah mengadakan

dan Yochow.

dari 35 orang te-

kereta api

dan Changsha,

belokkan arahnja disekitar Yang
hsin. sehingga mereka ini laloe
didjalanan kereta-api CantonHankow jang letaknja dipertengahan djalanan antaraHankow

Si bagian lelakon film baroe in

Kira

seksi jang. ada didjadari pe bombandeer
lanan kereta api Canton Hankow,
Tionghoa

hebat

Sanhsikou dirampas
Djepang

seberapa hari jltelah diadakan
peroendingan antara tt. Tan Koem

rangkat ke Merak

di Shanghai

Pemboenoehan

malah

dengan

malam di Canton soedah diadakan

Patriot-Demonstratie

n pemain pemainnja Boemipoe
ndiri jang kedoea.
tjoekoep,

di Canton

Diwartakan djoega, bahwa tadi

noenggoe film keloearan ini

| diambil "Iocalition”

Sesoedah itoe. mereka
bertolak
menoedjoe ke Hsinking, oentoek me
ngoendjoengi Djenderal Uyeda, kom
mandan tentara di Kwantung dan
Chang Ching Hui, premier dariMand
sjoekwo.
Pada hari Senin jang baroe mereka soedah bertolak dengan menoempang seboeah kapal dari Dai-

pihak jang

setjepat-tjepatnja soedah

journaal films, sehingga ter kan oleh pihak Tionghoa dengan sekoeat-koeatnja, sehingga kota termaatschappy tsb. dikoebra- seboet beloem bisa djatoeh ketangan Djepang.

Ditempat tsb. kira

an.

Chungmuktao dipertahankan pihak Tionghoa

berhentinja:

ang mendapat banjak roe-

iri

Oetara serta pengikoet?nja.
Di Peking pemimpin? itoe soedah
mengoendjoengi Djendral Terauchi,
komendan tentara expeditionair da
pi pihak Djepang di Tiongkok-Sela-

|landjoetkan geraknja menoedjoe ke Canton. Mereka ini mendapat rintangan dari pihak Tionghoa jang tidak seberapa besarnja.

at
ik succes besar jang didap
banjak

' menjesalkan

Selain dari pada itoe diwartakan,

lajak dipertjaja, orang Djepang dengan

| Moelai dikerdjakan.

Pemain pemain

dan Hsia Kung, Hooge-Commissaris
pemerintah autonomie di Shansi-

I2ihak Djepang madjoe ke Canton
|

|.

Cheng, Hooge Commissaris pemerintah autonomie di Chahar-Selatan

20 km sebelah Timoer

Tungkiang,

itepP Oetara soengai

|

Berita- berita Tionghoa

Poklohsien,

vice-voorzitter pemerintah auto

nomie federaal di Mongolis, Yu Pin

diperbanjak terima
Pemerintah Djepang

kasih kepada
atas tindakan

Serangan hebat dari pihak
Tionghoa
Sebagaimana telah diwartakan,
bahwa
pihak
Tionghoa
soedah berhasil djoega meng
hentikan barisan Djepang jang
madjoe kedepan didekat Hun-

chotang, maka pada waktoe itoe
djoega pasoekan2 Djepang jang
pada hari Minggoe jbl. soedah

merampas

kota

Poklo

telah

dang

sebagai

salah

nja pendjahatan

seorang

kepala

di.Soerabaia

de-

ngan djalan menindas, dan mendirikan koempoelan main
djoedi di
kalangan orang Tionghoa dan me-

nipoe-nipoe sambil melako@kan perboeatan
jang
kedji dan boenoeh
memboenoeh diantara pendoedoek
Tionghoa dan lain-lain lagi perboeatan jang tidak dibolehkan.
cew

G9

Sk

dan

isien dirampas oleh Djepang.
ng, 18 Oct. (Trans-Ocean):

Ata

pb

SAN

l

binee”

Xx

Pemimpin? terseboet antara lain?
ialah Prins Hi dan Djenderal Li,

ad

bah.

en

poeran hebat, maka pihak Djepang pada ketika itoe menderita kekalahan hebat.
Banjak serdadoe karam di
sebosah soengai, ketika pihak
Tionghoa memaksa pihak Djepang oentoek memoendoerkan
diri sambil melintasi soengai
itoe tadi dan dari sinilah pihak
Tionghoa dengan sangat moedah sekali mengeloearkan beberapa tembakan? kepada pihak
Djepang itoe.
Agak tenteram di Canton

Dome

doek Hankow soedah moelai pindah
.ke Chungking

toek menjerang kembali kepada
pihak Djepang jg ada di Poklo.
Ketika dilakoekan pertem-

tindakan jang telah dilakoekan oleh

A

“3 Poklohhsien soedah terampas oleh
Oa
Djepang
aa
SE

Haadi BN

Canton, tetapi terhenti

Io

melandjoetkan
gerakannja ke
arah Barat.
Pasoekan2 Djepang mendapat
poekoelan
hebat
dari
pihak
Tionghoa dan dipaksanja oen
toek memoendoerkan
diri sam
pai di Poklo.
Sementara
'itce pasoekan2
Tionghoa menjiapkan diri oen

Pes “ian

kian mendekati kota

lama

Djepang kian

La

Ta

4

—g

dan

MONGKOK-DIBPANG

|ereewancan

CINEMA PALACE
penghabisan

Ini malem

ta

Ini malam

dan

»Rebecca of Sunnybrook Farm
2

2000

(SI LEUTIK

ANAK

Sawah

TANI)

pekerdjaan itoe.

melamar

banjak orang jang

Kemoedian orang jang ditjari itoe terdapat dan orang ini ta
lain, ialah Rebecca Windstead (SHIRLEY TEMPLE), tetapi berhoeboeng dengan kesalahan pembantoenja Anthony Kent, jang
HALEY)

Orville Smithers (JACK

bernama
tirinja
5

(RIWAJATNJA

berikoetnja

MODEL BAROE
harga moelai

ROBIN HOOD)

Pilot

,MR. MOTO GAMBLES |

Lover of Lovers!

SOUVENIER
SELAMA ,POEASA"
Pergoenakanlah waktoe vrij toean
oentoek membatja boekoe2 jang berfaedah. Selama POEASA senyadia kita

" JAVAANSCHE TOONEELGEZELSCHAP
»DARMO
KONDO"
Ini malam

Meester-Corne!
s.
»BABAD KARTOSOERA“

Waiang

Orang

Tg, 20/11-38 ambil terita: , BABAD KARTUSUERA"
ger mendjadi Radja, bertachta di kota Semarang atau

AK

AI

EM

Kartosoera, dan Adhipati Tjakraningrat Contra sama

merehoet
BEE

lamot,

Serie

KARIOSOERA”“

,BABAD

'jenta:

ambil

"38

Rd: Sostedja

Dewi

AAS

EN

ENG

SOAL,

LN BR IE SA

SOERABATA

HOTEL

FILMED

Sari.

IN

-LIFE-LIKE

(13 bsekobe)

Pililah soepaja kami kirimkan
Tiap2 pembeli dapst hadiah 1 al:
manak dinding 1939 jang indah dan
pesanan dengan oeang f11- kami beri
Iigi dengin pertjoema boekoe risalah

TECHNIEOLOR

.Tjara poeasi nabi Moehammad'".
I. Islam doeloe din sekarang. 2. Ta-

R BEE

SA CE

KS ERA

rich agama Isl:m. 3. Merawat anak2
naji. 4. Rogpa2 recept penting. 5. Terembang amhing dalam pertjintaan.
6. B.ekoe masakan. 7 Rahsia Harem I.

Hotel)

(Osman

Batavia-Ceutrum.
Senen 44 Teif. No. 2105 Weltevreden
Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang terbesar dan termasjhoer
didalam: kota

8. Rahsia Harem II. 9, Kasj'm Effendie

PetaWi.

OLIVIA De HAVILLAN
BASIL RATHBONE
CLAUDE RAINS

Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan station
Weltevreden, —
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe boelanan dengan harga pantas.
Tempat bersih jan
rawatan
Perkara
tarief boleh berdamai.
memoeaskan,

—

Perhijasan
jang paling

soerat

dan

tidak

M-in

kalah dengan

akan

barang

mas

perhijasaa

f 7.—
f 7.50

Gelang rantei dioekir kembangan

f7.—

per stuk

Medarilon Compleet (rantei dan mainan)1

Haarspeld (toesoek) roepa2 model
Peniti Kebajak roepa-roepa model

2

£

Rantei Horloge per stuk f4,—
Broch dada roepa2 model

Harga

di

atas

beloem

vrij. Bisa kirim rembours

per siuk

ongkos,

f4.—
f4.—

f 6.—

Hoofd

4

F3

Ke

LAGUNYA MN
p a

:

TA

Merana

“2 , Nana

1367. B.L.

s:mnai hiri

soedah

ROBIN

Kemis

termashoer

tg. 20

& Mili tair

Tida separo

agent

Oct.

sebab

persediaan

sedikit.

5 photo's

1938.

f 090

10
.
f 150
20
2
f 2.50
bersama oeangnja pada:

Pesanan

Klas F 0.20.

sPENABOER”"
Harga

Kramatp!ein

Thaij Ho Boerabaja

Eng

Thai

Thajj

An

Ho

BOEKOE ROMAN ,,KEMOEDI HILANG”
Siapa ingin
Siapa ingin mengetahoei soeasana romantisch di Tjirebon?
kenal dengan tjinta asli? Siapa inyin mendoega perasaan wanita ? Siapa

25 dan

serta akibatnja? Siapa

Bandoeng

tragedie dikota

,,Xemoedi

dan

Garoel ?

Hilang”

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

Semarang.

Siswa

10. Goemilar Taman
Siswa Krawang.

9.

Moh.

Siswa

Sjamsoel

Tjikampek.

Ariflia

11.

kmp.

Pamekasan,

Dhoeko

Taman

Dirdjosoebroto

19

-

Batavia-C,

Djokja

Tong)

Ban-

Tjie
Ho
Tong doenx
Eng Thajj Ho Semarang

Magelang

Eng Nam Ho Poerbolin,
go
:
Ho

Tong

Cheribou

Thsij Ho Tjoen SoekaF1 jie An)

Ta

“Eng Hok An) Bogor
Eng

An

Kongsie)

Mr.

Tong An Tong) Cornelis
Bang Ho Tong) Tanah

Bergambar

'Maandblad
Besiuur

dari

Boemipoetera

Priaji

parsalocan
di

Ijiwangiweg

No. 15.

IS Matramanweg

Restaurant

Meester-Corne-

No. 93A.

MATARAM

No. 2P Batavia.-C

Sawah

Besar

Tjoema satoe-satoe

nja Restaurant Djawa di kota Batavia
makanan

sedia

roepa-roepa

bersih

dan pemandangin

Europa dan laen2 minseman.

Djawa,

Tempat

banjak

me-

Oplaa g 6000 Exemplaren
Dikirim pertjoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibatja oleh langanan2
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa.

toeng

Postweg — Tjikampek

Menyhsdapi hasil besar dan menjenanyhan, tariefnja rendah dan berlangganan dapet rabal banjak berhoeboeng dengan djaman soesa.

Djin An Ho Serang
Ban Ka An Rangkasbe

ber anatnu

Ban Hok SoenTangeran

besarf 3.-

Botol ketjil f 1.75 |

- langganan
Kita sengadja sediaken boeat langganan
ANGGOER DARAH
“ANGGOER DARAH" tida Ijampoer alcohol dan terbikin dengan pake akar-|
'akaran, lokdjong dan djinsom, goena semboehkan roepa-roepa penjakit seperti:
Meloeang, pegel, napas sesek, bersikan darah, tambahkan darah, bikin napsoe
makan dan banjak lagi kagnena'annia.

Penoendjoek djalan di Poe-

Ne

SIAPA ITOE

Belanda

Hindia

Harga abonnement bocat Hindia,
pemf5,— setaon atawa 12 nomer, f 2,50 setengah taon atawa 6 nomer,
nomer.
6
afawa
taon
setengah
bajaran doeloe : berlangganan paling pendek

Tong San Jok Fongabang

Botol

Vingers-Blind-Systeem) Batavia Molenvliet. West No. 105. Soekabnemi

»emandangan.

Thajj Tjoen Ho) Pekalc
Tjie
An
Ho)
ngar
Ho

Buitenzorg, tanggal 24,

Typ-Cursus ,DE VLUGGE TIEN”
Cursus voor Machineschrijven, Tien-

BOEKOE

laja

An

44

26 ini boelan.

lo Djawa bagi: kaoem Soepir kanem
harga hanja
pelantjongan
saudagar
t090 onkos f0.04 bisa dapat di adm.

Ek GoanTong Tasikma

Tha

Postweg

Tiililitan, trima
BERKAH" Groote

8olo

Tjan

Sen

DRIESSEN
di ,TOKO

njenangkan. Trima Abo:.nement boeat
mvelanan. Sedia tempat speciaal bocat
pesta of Vergadering.

Eng Sioe rong Tjilatjay
Djin

PAATJE
tetamoe

agent agent
Eng

Eng

dita-

Boeat tanda mata sama teman sedjawat pada waktoe hari raja Lebaran
kami sediakan briefkaart dari pstret
cota Betawf. Semoea indah Belaka.

HOOD.

Klas F 0.40-3e

Klas F 060—2e

Membelilah roman

Ba HrnTOBE) Betawi

ola

doenia

ingin membatja

Toko
ST
ErO
TOELOENGAGOENG

A1 |

diseloeroeh

ingin mengetahoei hati pemoeda, woekerpraktyken

Tjoba doeloe Anggoer Darah kita|

BalaLUL
AN dalah

hanja

terbit

.

Pe

» sekali

ditambah

Baroe

kirim ocang di moeka ongkos kirim

:

Nauooei Picrare

techniek film dalam tahoen

tjeritera jang

Islam

PATJAR

Siapa bilang di Indonesia tidak bisa dibikin obat mandjoer

:

kepinteran

mengambil

11.

dan jang

f 3.—

di antero tempat.

menoeroet

Anak-anak

stel f 5.—

jang besaran

A Fire

VRIJKAARTEN TIDA BERLAKOE

f 6.—

per stuk
per stel

Wollgrng Korogold

Sjanghai.

van Windsor.
Pesanlah sekarang,

f 8.50

Gelang tangan boeat anak-anak per pasang
Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuks)

Gelang rantei biasa per stuk

ida Iridh

WILLIAM KSIGHLET

Rcillz Rsine and berow &

» Based upon Ancisas
Robin Hood Legenda» Muse

ini, dan

Loge F 0.75—1e

ditanggoeng

jang oemoem

boeat orang toea per pasang

,Origiasi Screen Play by Norman

Perang

nah Tjina. 12. Asal oesoel perempoean
13, Mis Smpson sekarang Hertogin

HALB » MELVILLE COOPER

| Direcred by MICHAEL CURTIZ and

(tes

tO

PALLETTB

HARGA IEMPAT BOEAT INI FILM SADJA NAEK SEDIKIT.

garantie).

lapis mas toea (mas oekon) 22 kifs roepa-roepa model
baroe dengen pembikinan jang tjoekoep aloes radin dan

harga harga mahal.
Gelang tangan

berwarna
1938

&

neljis. Keada'an barang maoepoen kealoesannja pemb.kinan,

ALAN

SUGENE

Ini dia satoe MEESTER WERK keloearan dari WARNER BROS,

Techniek melapis mas kekoeatan 10 tahoen
(Pakai

PATRIC KNOWLES

Presented dy WARNER BROS,

Menoenggoe dengan hormat
De Directie

NB
SePIphevpap

PA

ROBI N HOOD

:

peljahna Keradjaan

2 5 : G

AON
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| Snetledja (Si Koeda poetih), dan moelai djam 8 sampai djam 8.45 ditambah
Extra

OISHI

Batavia-C.
Terima reparatie dan
lain2
graveer
nama
merk vulpenhouders,

LORRE penoeh dengan aksi membongkar perkara pemboenoehan jang serem dan banjak rahasia-rahasia.
Mengherankan
Menarik
—
Serem
——

Unie Theater
ambil tjerta :

station.

Senen 79 Tel. WI. 1623

Rogueof Rogues!

tjerita

service

Toko

Hero
of Heroesi

PETER LORRE

f 1.75

. GRATIS graveer nama
sipembeli Pilot vulpen.

DEMAREST),

Moelai benak. malem :

PETER

—

Rat.-C.

bapak-

Rebecca dan

(WILLIAM
ry Kipper
bernama Harry
K
bekas pemain tonil, dioesir.

dalem

S0

THE ADVENTURES
OF ROBIN HoOoD”"

Anthony Kent (RANDOLPH SCOTT) soedah poetoes asa, sebab
lama ia tidak mendapatkan penjanji jang ia tjari, oentoek pengiriman radio goena ,Krackly Grain flakes“ Maatschappiij.

'Soenggoehpoen

Besar

Mana Mena

malam

Lepangan

bagoes

dan

loeas oentoek

reciame

advertentie

dan

Ingetlah, kalangan Regenischapsraad atawa Reg. Werken jang ferkemoedi
oleh Regenten,
djadi lapargan

jang kebanjakan memimpin
adverlentie djoega.

tjabang P.P.B.B,

" Perminta'an langganan atawa perfjontoan Pemimpin,
fentie alawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada.

bisa men-

moeat

Batavia-Cenirum

(R.

18 Paviljoen)

Telefoon

amat menjesal sekali, orang jang tida
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa
bvekoe sadja di Administratie Peman-

dangan doeloe harga f 1.25 sekarang
f1.— ongkos f 0.06,
Dimana Toean bisa dapat pertjetakan jang rapi dan moerah.
Lain tidak tjoema di Drukkery
Pemandangan.
Rapi, moerah dan tjepat.

adverDIDJOEAL

Administratie,

Salehlaan

No.

PERAMPOEAN?

Menoeroet tilikan lahir dan bathin,
beralasan ilmoe.dan agama, soenggoeh

3071

WI.

Reisschrijfmachine splin-

ternieuw harga f 60.— contant. Boleh
dilihat dikantoor Pemandangan tiap:

tiap waktoe.

:
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Pa 4 MENU

hp Cpio. c

6 No

233 Lembar

Gemandanga

II

Menjamboet congres

P.GI.

jang akan datang

Di Malang,

dari 7 sampai

1938
Oleh: Mha.

Harian ,,Pemandangan“ hari Senin jbl. No 225, lembar II, telah memoeatkan
koepasan
kita dengan
ringkas tentang hal ,,Overdracht
Ttonderwijss.
Dilembaran“ itoe

pernah mendengar
atau mengetahoei, bahwa didesa tempatnja be-

kerdja, ada koempoelan

ra'jat desa

disitoe jang membitjarakan tentang
nasibnja, betapa haroes diatoernja,

djoega, pag. II ada termoeat djoega berapa haroesnja diberi gadji dsb.programma dari congres P. G. I. tsb., nja.
beserta

agendanja

sama

b. Karena tidak diakoei mendjadi

sekali.

Tampak kepada kita, bahwa so'al pegawai negeri, djika mereka dijang kita koepas dengan ringkas pindahkan, meskipoen kepindahan-

itoe, dan kita katakan poela, bah- nja itoe ada kepentingan dienst,
wa so'al itoe masih hangat, masih tidak pada semoea tempat mendaapalagi
menerima
perloe teroes mendapat perhatian, pat voorschot,
kiranja bersetoedjoean poela dengan declaratie.
c. Ada poela kedjadian, djika diP.G.IL., karena didalam rapat terboekanja j.a. diadakan pada hari antara mereka ada jang sakit agak
Rebo malam Kamis 9/10 November lama, sampai 3 minggoe atau lebih,
1938, selain agenda opening dan me tidak diberi gadji, sebab gadjinja
| dedeelingen, ada tertjantoem agen- dipakai jang mesti ia terima, dipa
da ,,Overdracht van het Onderwijss. kai menggadji goeroe penggantinja.
d, Peratoeran onderstand, wachtKita toeroet mengharapkan sadja,
'@noedah-moedahan
dengan 'adanja geld dan pensioen, atau toendjangan
pembitjaraan hal tsb. itoe, congres sekedarnja, djika ia terpaksa hakarena sakit
P.G.I. dapat mengambil soeatoe ke roes diberhentikan
poetoesan jang akan membawa fae oempamanja,.sama sekali tidak ada.
dah besar bagi
pengadjaran
dan Djika ia telah toea, ada jang soepengadjarnja pada choesoesnja, ba dah bekerdja 20 tahoen atau lebih,
gi noesa dan bangsa pada ocemoem ada jang dikeloearkan begitoe sanja,—dan Pemerintah soedi poela dja, nasib hidoep seteroesnja terse
nanti memperhatikan dan menghar rah kepada peroentoengannja sendiri.
gai akan kepoetoesan itoe.
Dalam sidang Volksraad jbl. ada
Sekarang kita landjoetkan koepa djoega tentang
pensioen
kaoem
san kita terhadap :
Volksonderwijzers mendjadi pembitjaraan, oempamanja dari anggota
Nasib
Volksonderwyzers.
jth toean2 Soetardjo dan Otto IsSebetoelnja hal ini oleh penoelis kandar di Nata bertanjakan, soedah
“t&HLA. telah dibentangkan dalam sampai dimanakah dikerdjakannja
harian ini, hari Djoem'at jbl. No. tentang pensioen bagi kaoem Volks
229 lembar III. Disini kita hanja onderwijzers itoe. Menoeroet djawasekedar akan menambah sedikit, soe ban wakil Pemerintah, perkara itoe
paja makin djelas kepada oemoem, masih diselidiki oleh Pensioenfond
bagaimana nasibnja goeroe bangsa sen dinegeri Belanda, moengkin atau
tidaknja pemberian pensioen itoedi
Indonesia golongan ini.
Volksonderwijzer,
dikampoeng- djalankan. Djika ternjata, rantjakampoeng
biasa diseboet.
djoega ngan itoe dapat didjalankan, akan
pertimbangan kepada
.Goeroe desa", ialah golongan goe- dimintakan
Volksonderwijzers
roe bangsa Indonesia jang terendah perkoempoelan
dan
autonomiegemeenschappen
jang
sendiri.
bersangkoetan.
Kata orang, perkataan ,,goeroe”
Bagi kitamoestahil tidak daitoe berasal dari kata ,,digoegoe”
pat
didjalankan,
toch pemberian
“ dan ,,ditiroe”, artinja goeroe itoe
gadji
mereka
itoe
dalam praktijkmendjadi tjontoh kepada
haroes
moderidnja dan orang? toeanja, baik nja diatoer dari atas djoega.
e. Ada anehnja lagi, katanja medidalam, maoepoen diloear sekolah.
reka
itoe boekan pegawai negeri,
Sekarang kita tilik, akan dapatkah golongan goeroe ini memenoehi hingga ketika di Volksraad t. Otto
di Nata
memintakan,
akan arti kata jts. ? Kita teringat Iskandar
soepaja
mereka
itoe
diberi
hak
kepada seorang kenalan kaoem goemenerima
kindertoelage,
makadapat
-bitjara
roe, jang telah berbitjara
“dengan tegas, tidak dadengan seorang pembesar tentang djawaban
pat,
karena
boekan ambtenaar nenasib kaoem Volksonderwijzers ini.
geri.
Tetapi
ketika zaman potongan
bahKenalan kita itoe mengatakan,
gadji
oleh
ambtenaren
biasa disewa pembesar jang diadjaknja berboet
moesim
korting,
mereka
itoe
bitjara itoe soedah mengeloearkan
jang
katanja
boskan
pegawai
neperkataan, jang sekira begini makgeri,
sekali goes diadakan djoega
gadji
terlaloe
betoel?
soednja: ,,Ah,
korting bagi gadji mreka itoe.
goeroe itoe, terlaloe sekali ketjilnja,
Djadi kalau ada atoeran jang se
lebih ketjil dari gad'i djongos saja kira memberi keoentoengan kepada
sendiri”.
pegawai negeri, daoem VolksonderBenar atau tidaknja, bahwa ada
wijzers tidak boleh toeroet, tetapi
pembesar jang telah meseorang
djika ada atoeran jang meroegidemijang
ngeloearkan perkataan
Tetapi tjoba kita kan, boleh toeroet.
entahlah.
kian,

dengarkan keloeh kesah mereka kaoem

Volksonderwijzers

itoe:

a. Mereka itoe tidak diakoei men-

djadi pegawai negeri, katanja terTetapi bamasoek pegawai desa.
jg beloem
oe
mereka.it
njak diantara

RE

f. Kita ambil tjontoh lagi adanja

B.B.L. '38, jaitoe

peratoeran

gadji

pegawai negeri jang berlakoe. Golo

sedang

amendement

toean

Oto Iskandar di Nata di Volksraad,
jang minta, soepaja ditambah men
djadi Volksonderwi'zzrs b/h Inl, en
Volksonderwijs, tidak atau beloem
terdengar betapa kepoetoesannja.
Kita ada batja djoega dalam Harian ini, telah ada beberapa tempat
(regentschap|
jang
sedang atau
soedah membitjarakan tentang peratoeran gadji baroe bagi kaoem
Volksonderwijzers. Moedah?an sadja
tindakan
demikian itoe
diikoetad
poela' oleh locale gemeenschappen
jang lainnja, hingga gadji mereka
itoe didapat perbaikan jang sekira
sepadan dengan kedoedoekannja di
dalam masjarakat dan dapat dipakai
goena memenoehi segala kewadjiban-kewadjiban
orang
jang mendjadi goeroe.
Sekian
barangkali
tjoekoeplah
kiranja
kita kemoekakan
keloehkesah mereka itoe. Kita pertjaja
congres P.G.I. j.a.d. berikoet Groepsbond V.O.B. tidak akan mengabaikan perkara ini.:
Soeatoe golongan goeroe jang tidak sedikit djoemlahnja, jang tidak
sedikit poela djasanja bagi ra'jat
dan

Pemerintah,

tetapi

nasibnja

se

demikian boeroeknja, hingga tidak
mempoenjai rechtspositie sama sekali.
Kita

landjoetkan

perkara:

Nasibnja

poela

kepada

:
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Molendiet oost 73
Batavia-C.

MOLENVLIET OOST 78|
BATAVIA-C.

DEWALIN atawa MINJAK RAMBOET ada meroepaken OBAT boeat
KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET ,,TJAP DEWA" di TANGGOENG

TIDA

BISA TENGIK

OF ROESAK,

lamanja. Kleur ada roepa-roepa,

HAROEMNJA

ada

TJOTJOK

Bisa dapet beli di Toko-toko
bisa dapet rabat bagoes.

maskipoen tersimpan

1 of 2 taon

seperti: IDJO, POETI, KOENING enz.
sekali Harganja menoeroet djaman.
dan waroeng-waroeng. Orang dagang

Memoedjiken

dengan hormat

jang bekerdja pada gesubs. scholen

Fabriek

Jang mengenai golongan ini teroetama tentang beloem diadakannja
peratoeran-peratoeran
pensioen ba
gi mereka itoe. Bagi goeroe bangsa
Eropah jang bekerdja pada sekolah
sekolah jang bersubsidie itoe telah
lama berlakoe peratoeran pensioen
nja. Tetapi bagi goeroe-goeroe bang
sa Indonesia sampai kini beloem
djoega diadakan.
Djika kita tidak chilaf, perkara
ini soedah Jlama mendjadi pembitja

Molenvliet Oostno.73 Bat-C.-Tel.no.i019Bat

raan,

baik

diloear,

maoepoen

dida-

lam Volksraad. Poen dalam sidang
Volksraad jbl. poen hal ini ada di-

bitjarakan djoega.
Dalam orgaan ,,Persatocan Goeroe“ boelan September 1938 No. 9,
pada

halaman

demikigm ena

93 ada

an

kita

batja

gian pembagian pekerdjaan dalam
Parindra, dengan
pandjang lebar
serta sebagaimana biasa mendapat
samboetan jang amat gembira.
Djam 12 siang rapat oemoem ini
poen ditoetoep dan dilandjoetkan
dengan rapat anggota goena menjoesoen pengoeroes.
Soesoenan pengoeroes
Parindra"tjb.
Serang.
Mr, J. Adiwinata, ketoea.
Dr. Soetardjo, wakil ketoea.
Soeriakoesoema, penoelis.
Z. Ariffin,
Rafioedin.
Perbatakoesoema, pembantoe?.
f Antara)

Adapan tentang hai peratoeran SOERABAJA
pensioen bagi goeroe2 Boemipoetera Pemimpin P. N. IL. dalam tahanan
pada sekolah2 jang mendapat subpreventief
sidie, jang dimintakan keterangan
Djagoeng
dan
djoega oleh anggota jang termoelia
wedang
poetih
t. Oto Iskandar di Nata, dapat diMenoeroet berita jg sampai dari
terangkan, bahwa baroe diselidiki
fihak
jang lajak dipertjaja,
toean
tentang bagaimana djalannja akan
Soepiman,
jang
mendjadi
kementjapai hal itoe.
toeanja Pimpinan Oemoem P.N.I.
Selandjoetnja ada noot dari Ver- jg ditahan preventief di Soerabaia,
bondsbestuur P.G.I. jang demikian:
keadaannja dalam sehat
walafiat
Dari dahoeloe masih diselidiki sa
dan dalam ketegoehan iman.
dja ...Bilamanakah akan selesainja
Dalam pada
itoe t. Soeparman
penjelidikan itoe ? Dan akan didjadi- jang mendjadi penoelisnja,
masih
kan ?
dalam keadaan sakit, hingga kira2
Rasanja tidak perloe kita tambahi seboelan soedah berpindah
keroelagi noot tsb. Rasa keadilan telah mah sakit C.B.Z.
menjeboetkan patoetnja peratoeran
Adapoen jang mengenai diri toean
itoe diadakan, penjelidikantelah ber Soepiman boleh kita toetoerkan
tahoen tahoen didjalankan, jang ber lebih landjoet sebagai berikoet: ia
sangkoetan telah lama menjampai- didalam cel boei jang bertali besi
kan segala gegevens jang perloe dan dan didjadjarkan dengan
lain-lain
telah bersedia poela oentoek menang-

goeng segala jang mendjadi kewadji-

ban,

Djadi

pada

tempatnja, kalau

ngan ini tidak masoek roepanja ke
dalam peratoeran ini,-djoega boleh
djadi karena boekan pegawai negeri

congres PGI. sekali lagi mendesak
kepada jang wadjib, soepaja hal tsb.

sekitar
Banten.
Pimpinan selandjoetnja meriwajatkan tentang hilangnja nama Tirtajasa jang sendi
rinja soedah masoek kedalam Parindra dan sebenarnja tjabang Par-

Tentang persatoean kebangsaan
jang soedah lama sekali dikobarkobarkan dan soedah diakoei bahwa keadaan kebangsaan kita ini,
memang berbangsa satoe, karena

indra soedah berdiri di Serang, ha-

193

mmm

goeroe2 bangsa Indonesia

segera didjalankan. Sekian dahoeloe.

.

|G

19 October

itoe,- sebab adadjoega schasai gadji
bagi Volksonderwijzers b/h Inl. Onderwijs,

12 November

Rebo

tetas“

'Tahoen

satoe

toeroenan,

satoe bahasa dan

nja karena keadaan
pengoeroes2 gatoe nasib dengan beberapa tjonTirtajasa banjak jang pindah tem- toh dioeraikan. Perkoempoelan goe
pat, hingga pada masa ini hanja roe atau perkoempoelan sekerdja
SERANG.
terdapat anggota tersiar sadja, jang|tidak membatasi oesahanja hanja
Propaganda Parindra di Bantam,
sesoeatoe
golongan dari
ini hari atas dorongan
Parindra kepada
bangsa
Indonesia
seperti Djawa
Bogor,
bermaksoed
akan
menghiRapat
Oemoem
di Sedoepi semangat
persatoean jang dan Soenda sadja akan tetapi merang.
:
lipoeti seloeroeh kebangsaan.
Demendjelma mendjadi Parindra.
Pada hari Minggoe, 16 Oktober
mikian
djoega
tentang politik di
Kemoedian dipersilakan
t. Mar- kepoelauan ini, semoea sama sadja,
'38, moelai djam 10 pagi soedah di
adakan rapat oemoem bertempat zoeki Mahdi, oentoek menerangkan tidak berbeda-beda, dan hanja sadisekolah Tirtajasa. Sebeloem rapat tentang riwajat dari moelai berdi- toe kepolitikan belaka.
saat
dimoelai
maka pimpinan memak- rinja Parindra sampai pada
Dengan ini kata
spr.. terboekti
loemkan bahwa pemboekaan dilam- ini dengan pandjang lebar, semoea
batkan, karena menoenggoe kedata- keadaan Parindra dan oesaha oesa dengan keterangan jangnjata, bahngan toean M.H. Thamrin, jang hanja. Toean O. Sanoesi, kemoedian wa Indonesia ini hanja berpolitiek
sampai saat itoe beloem djoega da- membentangkan azas dan toedjoean satoe-satoe bangsa-satoe tanah air
Parindra, beberapa bahagian dite- dan satoe bahasa. Pembitjara achir
tang.
hal kebangsaan, nja mengoepas tentang kewadjiban
Kemoedian pemimpin rapat, toean rangkan seperti
Mr, J. Adiwinata dari Pande- kedoea keagamaan dan keboedajaan kita masing masing soepaja dengan
glang, mengoetjapkan terima kasih dengan mengambil bermatjam ma segera mewoedjoedkan dharma jang
:
sebagaimana
biasa dan teroetama tjam tjontoh, bahwa kita sebagai menoedjoe Persatoean.
Toean M.K. Wigoena
melankepada Parindra tjabang Bogor jg. manoesia ada mempoenjai hak goe
soedah mengirim wakilnja, terdiri na menoentoet kehidoepan, sehing djoetkan pembitjaraan tentang serdari t.t. Dr. Marzoeki Mahdi, Sa- ga sampai pada deradjat kemoelia ba djenis oesaha Parinira jang soe
noesi. dan M. K. Wigoena goena mem an, jg kemoeliaan dan hak itoe men dah dan sedang serta jg akan diker
bangoenkan semangat Parindra di djadi hak masing masing machl oek. djakan. Diterangkan tentang pemba-

ba TAKE

AG

tahanan dari P.N.I.
Sekalipoen makanannja nasi djagoeng dan laoeknja ikan asin, dan
mincemnja wedang
poetih
fjang

,,TJAP

DEWA"

Jang diadjarkan pada cursus ter
seboet ialah Paedagogie oleh toean
A. Zachri mendapat Hoofdacte sursus. Methodiek
oleh toean Oewen
H.K.S, goeroe schakelschool Tjiandjoer.
:
"Alg, Fsychologie oleh toean Damanhoeri dari kweekschool goeroe
Holl. In!. School Tjiandjoer.
Kinder psychologie oleh toean Soe
tedjo pemegang Hoofdacte cursus
goeroe pada Holl. Ini. school 'Tjiandjoer.
Staatsinrichting oleh toean Soehardiman lid Reg. Raad Tjiandjoer.
Dari hal bajarannja, melihat ke
pada pengadjarannja jang pentingpenting boleh dikatakan moerah ja'
ni f 0.50 tiap boelan, djadi bisa ter
tjapai oleh kaoem rendah.
Voertaal jang dipakai jalah bahasa Indonesia dan Soenda. Poedjian haroes disampaikan kepada goe
roe2nja
jang soedah membanting
toelang, tidak pandang oepah, goena kepentingan oemoem, moedah2an
Toehan jang maka Esa akan mem
balasnja.
Soepaja cursus terseboet bisa ter
dengar dan bisa dibatja oleh mere
ka jang berkepentingan diseloeroeh
Indonesia,
maka
dikeloearkanlah
madjalah jang bernama ,,Pergoeroe
an“ boeat sementara waktoe dike
loearkan
satoe
boelan sekali dan
dikemoedikan oleh tt.Joesoef diban
toe oleh goeroe-goeroe dan moeridmoeridnja. Moedah?an sahadja cursus
terseboet langsoeng
oesianja
dan hendaklah ditiroe oleh perkoem
poelan-perkoempoelan lain.
——.iy

——

ATJEH

Daroel Moeallimin
Salah
satoe dari
pada ichtiar
dan segar. Poen
dalam
keadaan
oentoek
memperbaiki
pengadjaran
gembira
ketetapan
iman, sedang
rendah
jang
didirikan
oleh ra'jat
mereka poen
diidzinkan membatja
pada
kebanjakan
kampong
kampong '
boekoe-boekoe sekedarnja.
di
Atjeh,
doea
tahoen
jang
laloe,
Dan perkaranja ditahan itoe ialah
soedah
didirikan
orang
di
Koeta
karena ditoedoeh melanggar artikel
169 dalam boekoe hoekoem siksa, radja, soeatoe leergang jaitoe akan
tetapi sampai kini beloem ada poe- mendidik pemoeda pemoeda jang ba
kal mendjadi goeroe pada madrasah
toesan atas dirinja itoe.
jang didirikan oleh ra'jat. Besok
sen Oh
boelan Sjawal
madrasah itoe aTIJTANDJOER
kan beroemoer 2 tahoen dan akan
Satoe tahoen oesia ,,Oursus Pendidi meningkat tahoen ketiga. Namanja
ditoekar dengan jang lebih tjotjok
kan” Moehamadijah candidaat
dengan keadaan
jaitoe Daroel
tjb. Tjiandjoer

tawar), mereka dalam keadaan sehat

Atas
andjoeran
t. Damanhoeri
voorzitter Moehamadijah candidaat
tjb.Tjiandjoer, maka berdirilah pada
tg. 15 October 1937, seboeah pergoe
roean

jang

diberi

nama

,,Cursus

Pergoeroean”- Maksoed dan toedjoe
an cursus terseboet ialah oentoek
mendidik goeroe-goeroe jang beloem
loeas pengetahoeannja tentang pen
didikan dan mereka jang memboe

Moeallimin,

moerid
min

ditempoehnja ialah menoeroet aliran

?

dengan

»moderne

Paedagogiek”.

djalan

Toedjoean

nja ialah soepaja mereka mengadjar
tidak dengan semaoe-maoenja sadja,
dan menoeroet theorie-theorie jang
soedah ada, jang ditoelis oleh achli2
poedjangga2
dalam
,,Pendidikan”
soepaja
tidak
meroesak
pikiran
anak-anak.

baroe pada

pe-

pada toean
Penerimaan

Daroel Moealli

itoe, besok boelan Sjawal.

! LIE KIOEN BOEN

toehi kepada pendidikan. Djalan jg
sesoeai

pimpinan

00000000:1210000000012200000000
KLEERMAKER
e
?
?
&

djaman,

dan
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Moehammad. Hasbi.

9

$$
$

Panaragan

Mengoendang

$

—

Buitenzorg

pada

sekalian

Toean2 langganan datang di saja
poenja toko, disediakan roepa2
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lain-lain.

Memoedjikan
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| Emmabloem-collecto dapat f 32.56
Pembantoe menoelis:
Pendapatan

Aktie

|

Emmabloem-collecte

didalam

regentschap

Pamekasan

djoemlah

semoea ada f 32.56, ialah

dari 200 boenga jang
didjoeal diloe
jar kota ada f 9.69dan dari 200 boe
nga jang didjoeal didalam Ing
Pa|mekasan ada 22.81. :

3

P.G.R. K.
baiki

oentoek
V.O.

memper-

Pembantoe meneoelis :
Doeloe soedah pernah kita kabar/
kan disini bahwa poetoesan dari
conferentie
pembesar-pembesar di|
Keboemen jang membitjarakan begrooting Volksonderwijs, diantara

lain-lain memoetoeskan djoega akan |

Tetapi menoeroet aktie P.G.R.K.
memberi tambahan gadji pada ka-|
“diatas itoe, ternjata tidak
terseboet
Moboli! perhatian. 1
''oem V. O., jang tadinja f 10 hingga sama dengan apa jang terseboet
atian oppelette £ 22,50, mendjadi permoelaan f 11 dalam BBL. Boleh djadi hal ini di
Ditempat- pemb
| kita melihat tjahja lampoe
:
zuurstof
na
Pamekasan, penoelis sering- sampai f 25, ditjapai dalam 27 ta- sebabkan PGRK tidak menjetoedjoei
oleh adanja
ab
mendjaenama
ali mendapatk:
orang2 minta- hoen.
dengan alasan pehak VOB, sebab
$
Kita mendapat kabar dari pehak kita mendengar kabar, bahwa jang
minta, baik orang Loea, maoepoen
itoe haroes janak-anak. Harapp
hal ini dapat per- P.G.R.K., bahwa tambahan jang dimaksoedkan Volksonderwijzer jg
— bola None
n
djanga
sekali
hatian
jang
wadjib,
apakah
orang- hanja £ 1 pada permoelaan dan bekerdja disekolah kelas II didalam
skan sama
terdapat lagi hawa dida- orang itoe ta' perloe ditolong, apa f 2,50 pada penghabisan gadji itoe BBL 38 itoe Kweekelingen, jang
Atau boleh kemasoekan poela penoelis in
han di Pa- sama sekali beloem memoeaskan. sekarang djoemlahnja hanja tinggal
Lagi poela pehak P. G. R. K. mende
g tidak bisa menjebabkan mekasan ada A.S.
(3 orang ditanah Djawa
9 orang,
Ingar
kabar,
bahwa
dalam sidang 6 orang diloear tanah Djawa). Lain
ar. Dan dengan ini maka jg
R.R.
jang akan datang ini akan dari pada itoe alasan itoe dapat
jadi -merah (gloeien) tjoema
Pengoeroes ASIB Nae baroe.
dibitjarakan
begrooting regentschap djoega menimboelkan perselisihan
wat haloesnja tadi.
IB dikota Bangka Keboemen.
faham dengan golongan lain oem“Soal ini jang mengenai lain2nja |
Pada sidang R. R. boelan Juli jang pama dengan golongan PGB.
lan sekarang. mendapat perobahan
akan kita landjoetkan nanti.
telah laloe ada salah seorang angsebagai berikoet:
t
wak
sk
gauta R.R. jang mengoesoelkan per
Conferentie P.G.R.K.
: dkroom listrik itoe bisa mendja- Adviseur: R.A. R Si Akraning baikan kaoem V. O,, mendapat dja21
NN boepati
ana
waban, soepaja hal itoe diadjoekan
kan kawat merah. Tidak hanja|
Kita mendapat kabar djoega, bahde litoe sadja, bahkan lebih lagi.
(Presidente: Rd. Ajoe Boepati dalam sidang R.R, jang akan da- wa dalam boelan Poeasa jang akan
Oentoek mengarti hal ini haroesj
tang jang membitjarakan hal be
“ : djoega mendapat bantoean dari fan Vice-Presidente.:. Nj onja Bollee grooting regentschap. Sebab meski datang P.G,R.K. akan mengadakan
conferentie dengan tjabang?nja se(chajalan),
misalnja
PNY,
|tasi
kita
2 2 hai Dwars
di Ka- poen begrooting Volksonderwijs itoe
te Istroom listrik bisa mengangkat
boekan tanggoengan
regentschap, moea bertempat digedoeng Tamanmal.
djembatan
dengan sendirinja, me
tetapi regentschap mempoenjai ke- Siswa Karanganjar. Ketjoeali pem
, Inerangi kota, menggerakkan tram etetiris- Deninbasitar : Toean wadjiban djoega memberi sokongan bitjaraan dalam conferentie itoe hal
nasib
anggauta-anggautanja, jang
G. Bousguet.
al.
bila ada kekoerangannjak
teroetama
tentang roemah tangga,
$ Tiap orang tahoe, bahwa kekoea Commissarissen : Njonja Muller,
Berhoeboeng dengan kedoea hal
dan
tentang
pertolongan kepada ang
Itan oentoek mendjalankan apa jg.|
njonja Sjarif Hida terseboet diatas itoe, maka semoea gauta anggauta jang kesoesahan.
terseboet diatas itoe, letaknja dida
tjabang2
P.G.R.K.
jang
sekarang
jat dan toean Tay“|lam stroom listrik jang tidak keli
lor Kraay.ass. resi soedah ada 8 tempat, jaitoe di Ahatan. Ada djoega kedjadian jang|
tjeh, Rowokele,
Boeajan,
Poering
Orgaan Soeara P.G.R.K.
dent.
1| ,gaib«
dalam stroom listrik itoe,
Karanganjar,
Pedjagoan,
Klirong
P.G,R.K.
soedah
dapat menge.
ialah bahwa stroom listrik dalam|
dan Premboen, soedah
memboeat
Ketjelakaan ngeri
loearkan
orgaan
hingga
nomer 3,
sanja ASAm AD
“didekat.Aoa
kawat koeningan itoe mempoenjai
rapat anggauta bersama-sama, dan
atau didinding, maka dengan: segera pengaroeh kepada apa jg. diloear:
Seorang poelisi desa mendapat kepoetoesan, diantara lain jaitoe boelan September jang baroe
kawat haloes itoe mendjadi merah, kawat tsb.
mati.
5
lain, mengadjoekan permintaan per laloe. Adapoen orgaan nomer 4 jai(gloeien) karena kawat koeningan
baikan nasib V.O ada tiga matjam, toe akan dikeloearkan dalam boe|. Tiap-tiap orang jang masoek ke
lan October, Rabarnja speciaal berisi
(Akan disamboeng.)
itoe (aa
ENA: stroom TR KAN
jaitoe:
dalam kota Soemenep dari djoeroehal nasib kaoem V.O. Kalau betool
san Lenteng, Manding atau PameI. Mohon perbaikan gadji V.O. begitoe,
kita rasa
patoet sekali
kasan, tentoe melaloei gapoera jang moelai f 15, hingga f 35, ditjapai da kaoem V.O. seoemoemnja mengeta'djoekkan di Soerabaja. Disitoe me- soedah toea, jang dahoeloe boleh lam 20 tahoen.
hoei
dan
membatja
orgaan itoe,
TIILATJAP.
|
ak
Apabila mendjadi kepala ditam- soepaja
mengerti kedoedoekannja
es nerangkan, bahwa peranakan Arab: djadi mempoenjai bentoek dan roe
aa Arab peranakan dan Han
|
1. Mendjel€ekkan bangsa Arab to pa jang bagoes dan menarik. Ga- bah f 5.:
dan nasib-nasibnja jang digambarpoera gapoera ini diatasnja diperhi
kan dalam orgaan itoe.
|tok seoemoemnja.
Toean Sajid Saleh bin Mohar | 2. Akan merobah adat Arab totok asi dengan 2 boeah Nanang
II. Mohon V.O. soepaja djoega
mendapat kindertoelage seperti lain
| mad Baasir di Tjilatjap minta di.jang menoeroet agama Islam,
perhiasan.
Disoeroeh cursus tetapi tidak
.
renang
Pesen ana 'sebagai|
lain. Meskipoen mereka boekan amb3: dan lain-lainnja.
diberi bekal
negeri
atau
regentschap,
Berhoeboeng dengan pemasangan tenaar
Mereka sama sekali tiada teringat
tetapi
dapat
djoega
kalau
duurtekawat
kawat
Aniem,
maka
telefoon
bahwa adanja Arab peranakan djoeNona Sadinah, goeroe pada Meiseri Fe 5 Oct. ”38 di ga dari Arab totok.
dienst haross memindahkan kawat- toeslag seperti lain lain pegawai,
jes
Vervolgschool Karanganjar, soe
n, jaitoe berhoeboeng
Bapa akan dibikin sewenang-we nja dari sebelah djalan kesebelah djadi sepatoetnja djoega kalau VO. dah mendapat perintah soepaja beLemoean
dan perajaan
nang oleh si anak.
Apa gambar lainnja, dan mengerdjakan pekerdja mendapat kindertoelage.
soek didalam liboeran boelan Poeasa
I. di gang Kenari Betawi. Di jang menerangkan begitoe.itoe baik?: lan itoe dengan tanda bendera merah.
pergi ke Betawi lamanja kira-kira
III.
Mohon
declaratie
apa-bila
diterangkan, bahwa tiada tjo- | Dari moentjoelnja toelisan saja
20 hari oentoek cursus jang berpindah.
Waktoe
esai
tahan
kawat
itoe,
ja bangsa Arab totok sama jang sesingkat ini, moedah-moedaSegala poetoesan itoe sesoedah hoeboeng dengan pengadjaran hal
sebab Arab perana han bangsa kita itoe djanganlah maka salah satoe kawat jang tertangga. .Tetapi kabarnja
dikirim
kepada Hoofdcentraal P. G. roemah
gantoeng
agak
rendah,
mengenai
ei sebagai bangada rasa jang tiada enak terhadap salah satoe djambangan perhiasan R.K. di Karanganjar, laloe diteroes nona Sadinah tidak mendapat oeang
tanah Indonesiadengan anak-anak ma Nan
Djoega oentoek keperloean itoe.
'itoe, jang mendjatoehi kepala seo- kan kepada jang wadjib.
Sedang bangsa
Ne
Hoofdcentraal
mengirimkan
itoe ke
rang
poelisi
desa
jang
sedang
berdi
a
ane
Hal ini tentoe akan memboeat
ri didekatnja. Dengan seketika itoe pada anggauta? R. R, dengan peng- sangat keberatan kepada orang jg
ne
LOR
BANG
djoega poelisi desa jang malang me harapan soepaja soeka mengoesoel mendapat perintah, karena tentoe
kan hal itoe dalam
sidang R.R.
ninggal.
1
jah. “Mendjadi kalau Hap
akan
mengeloearkan oeang tidak
Menoeroat penjelidikan ternjata, jang akan datang apabila membi- sedikit.
. Comite halal bihalal
eranakan menjeboerkan dirif
bahwa pegawai telefoondienst itoe tjarakan hal begrooting.
ebagai bangsa Indonesia. akan |:
Baiklah hal ini diperhatikan oleh
Pembantoe
menoelis
:
tidak
bersalah.
Karena sekarang
abikin merosotnja deradjat bang |
jang
wadjib.
P.G.R.
5.
dan
V.
O.
B.
Besok hari Minggoe 27 Nov. '38 soedah terang bahwa gapoera itoe
sa . Arab seoemoemnja.
membahajakan:
maka
tentoe
akan
digedoeng bioscoop Alhambra akan
Sebeloem P.G.R.K. memboeat actie
— Alasan jang dibikin oleh bangsa| diadakan halal bihalal oemoem. Kini disingkirkan.
Oedjian pegawai gadai
oentoek perbaikan nasib V. O. itoe,
Arab peranakan jang begitoe ma- sedang dibentoek comite, dibawah
Berobat sesoedah sakit !
kabarnja dari pihak pimpinan P.G.
Baroe-baroe ini di Keboemen di
tjam itoe, saja rasa, sama se ka- Voorzitterschap
toean HardjodarR.K. soedah dikirimkan soerat ke- adakan oedjian oentoek mendjadi
“litiada betoel. Mereka mem- sono Comite mana bekerdja bersaMutatie Inl. Onderwijs
pada Hoofdbestuur V.O.B.
di Ma- pegawai roemah gadai (pandhuisbilangkan begitoe, soepaja bangsa ma-sama
dengan
beberapa
perdioen,
menanjakan,
menoeroet
poe- dienst). Diantara 22 candidart ka1. Toean Moljodipoetro Kepala verArab totok tiada disenangi dan di 'koempoelan dikota Magelang.
toesan atau jang soedah didjalankan barnja jang loeloes ada 20 orang
volgschool
Lenteng
reg.
Soemenep,
—. djaoehkan | oleh bangsa
Indonesia|
Dalam pertemoean, akan disadjioleh
V.O.B. tentang
permohonan
— seoemoemnja. Sedang bangsa Arab kan chotbah-chotbah
1. Islam de- dipindah ke Ardjasa Kangean reg. perbaikan gadji kaoem V. O. itoe Boeat oedjian jang telah laloe kabarnja
soedah banjak jang dihe“ totok djcega mengakoei,. bahwa ingan economie, 2, Perempoean dil | Soemenep.
2. Toean Asnawi Kepala vervolg- berapa. Hal ini oentoek mendjaga, noemd.
“bangsa Indonesia itoe jang terba- dalam Islam.
school Ardjasa Kangean Soemenep, soepaja djangan timboel perbedaan.
” njak memeloek Pena ia samadipindah ke Lenteng Soemenep.
| sama mereka.
Tetapi kabarnja,
djawaban dari P. M.O. memboeat tentoonstelling.
. Maandbiad pinatayak
—. Mendjadi terangnja, sama sekali
pehak
VOB,
moelai
timboelnja
bro
3. T.M. Wirjoasmoro, SchoolopzieP.M.O.
singkatan
dari
Poetri
bangsa Arab totok tiadamemandang
Dikota Magelang diterbitkan soechure
djaman
PGHB
hingga
kini,
ner Soemenep,- dipindah ke Bondo. bahwa bangsa Indonesia itoe bangsa rat kabar boelanan »Penoendjoek", Woso.
VOB beloem pernah memadjoekan Mardi Oetomo, jaitoe perkoempoejang lemah dan rendah deradjatnja, dibawah pimpinan redactie toean
gadji boeat
kaoem lan kaoem poetri di Keboemen, di4. Toean Oemar Wachtgelder dari angka-angka
bawah pimpinan njonja dokter Goe! Soewigujo, Kaceman.
tambah-tambah sebaliknja.
kepala sekolah le Catagorie di Bkl. VO. Tetapi setelah BBL '38 keloear larso, pada hari Saptoe malam meSekarang kami terangkan sedikit
jig
menerangkan,
bahwa
gadji
VO
no. 2, dibenoems Schoolopziener di
tiada
| dari sanoebari kami. Jang
dipersamakan dengan
Volksonder- ngadakan tentoonstelling digedoeng
Monument Li Banyak goenoeng
Soemenep.
$ mendjadinja tjotjoknja Arab totok
wijzer jang bekerdja disekolah kl 2, bioscoop Keboemen. Ketjoeali disidar
PERAN
2
: Se
peranakan itoe, ialah sehaoleh karena sama -sama
bernama toe dipertoendjoekkan barang-baMALANG
na
0 hari“ soal Fatimah
| . Ocntoek Dean dak regeeringsVolksonderwijzer, menoeroet pehak rang hasil pekerdjaan anggautanja,
Api digoenoeng Ardjoeno
perlomJubileum, maka oleh perkoempoelan
1 ari akan Pe
VOB. soedah sepatoetnjalah bahwa djoega dipertoendjoekkan
baan memboeat taartjes.
Magelang Vooruit dioesahakan di
VO.
jang
bekerdja
pada
VolksonDiwartakan bahwa pada malam
poetjoek goenoeng Tidar, ditaroeh Senin, ketika awan agak petang di derwijs djoega mendapat gadji sama
Sebagian dari keoentoengan akan
Tai
| bangkoe-bangkoe, sehingga orang sekitar goenoeng Ardjoeno, maka dengan itoe.
didermakan kepada t.b.c. bestrijding,
Ijang berpelesiran naik boekit itoe |dengan sekonjong-konjong terlihat

|dapat

melepaskan lelahnja,

| melihat-lihat pemandangan
(molek:

#Posam Dirgemeoster

sambil

akan verlof

Besok boelan Febr. 1939 ini, toe
#lan Burgemeester Ir. Nessel van Lis-

ilsa akan

verlof

kenegeri

Eropah.

'IDidoega jang akan mewakili Wet: houder bangsa. HaopAn jg, tertoea.

Wethouder

| KWALIT BIT, aan

PATRIAAgen

sebah

PATRIA No. SATOE

toean Djajoesman

kepentingan. Banjak diantaranja
mendapat

kepoeasan

jg

olehnja

Misalnja tentang: mendirikan dan
membongkar roemah.
ig

terseboet.

Api

'letaknja kira-kira 1500 meter dil€reng goenoeng
hoetan-hoetan

tadi.
jang

Sebagian
terbakar

dari
itoe

dengan njata kelihatan dari Lawang.
Angin
ngamoek
tadi,

jang pada saat itoe medisekitar
goenoeng itoe

menjebabkan

nja kebakaran

akan

agak panas ini kebakaran ini meradjelelai daerah-daerah disekitar
goenoeng Ardjoeno itoe.
Adapoen jang menjebabkan soekarnja memadamkan api terseboet
ialah
ta? lain dan ta' boekan hanjalah angin jang sedang menga-

moek itoe.
—O9
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LEDIKANTENHANDEL

THAY AN
KONGSIE

mendjalar

ini.

Roepa-roepanja pada waktoe jang

Hampir tiap-tiap hari Wethouder
4 terseboet dapat koendjoengan dari
pendoedoek
Gemeente
jang
berItelah

lah api digoenoeng

jang ini menandakan, bahwa tertimboel
lah kebakaran dihoetan-hoetan jang
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Harga pantas-kwaliteit baik.
Pintoe
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PEP

KANG
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Zen sisi Anna

at tadi Kalau Sisik lampoe
ida zuurstofnja, maka ta' la-

mna AENaN:

Setelah

P In

i aloe membitjarakan
bawah ini:
moer, Ha Pa
1. Membatja
938 Ki La
telah|
ICPB.

eh

tanggal

jai-

Naa

toesan toean toean K. Soerorelebar dan djelas.
ato Ki Hadjar jang djo dan M. Martowisastro,
onkost djalan di tetapkan
. djam, maka diada- 'boeat

Sedia katja dan montuur kwaliteit No. I, boeat
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PUNKTAL

Aa
DUR OR FICIEN
Ne YEN NP
EK
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Pertandingan

—.

Pasar

Betawi

Yoe Hwee Badoeng.— Pen
Goela pasir: per karoeng 102
pendjoealan
kartjis kg.
terima
atas, maka berhoeboeng dengan ke- dapatannja
digoedang
pendjoeal
f 10.40.
sehatannja Toean R. Brotoamidjojo oentoek Fonds Amal Tiongkok.
— O —
Tepoeng terigoe: tjap KoVice Voorzitter P. P. B. meletakan
Akan
bertamasja
ke Bali.
dok f 2,15, Koeda merah f 2,10,
1 p' tanjaan kedoea toe- djabatannja, dan di pilih boeat dja|Boeroeng kaleng f 2,10 dan lain-lain
Pembantoe menoelis:
didjawab oleh Ki Hadjar, di gantinja toean A. Danoesoediro.
Kalau ta' berhalangan nanti boe- tjap dari f 1,90 sampai f 2,— per
4 rapat ditoetoep pada djam1ll
lan November ini kesebelasan sepak bantal.
— (siang.
Minjak
raga NIAS combinatie STOVIT Soekelapa: per
blik
Penerimaan kedatangan
KE: DD:
rabaia
akan
bertemasja ke Bali. 148/, kg. bruto bo€at roepa-roepa
: di roemah t. Taman, anggauta
Dan
akan
melakoekan
beberapa merk dari f 1,50 sampai f 152'/,.
2 | Madjelis tjabang T.S. dengan seder
Bawang
pertandingan
dengan
djago-djago
merah:
Toaliap
- hana dan tjara nasional.
f 14,50, Tiongtoa f 13,25, Tiongliap
koelit boendar dipoelau ini.
Rantjangan pertandingan, di Ne- t 12,75 per 100 kg.
ar Tag
gara main 2 kali dengan Bond NeKatjangtanah:
dari f 8.—
“Taman Siswa Djembrana :
Voetbal
gara dan Tionghoa v. v. Negara. Di sampai f 8.25 per 100 kg.
saga
pernah dikabarkan jang
Emping
belindjo: Laboean
SPORTWEEK
IN- Badoeng main 3 kali dengan v. v.
di|di Djembrana (landschap Negara) ALGEMEENE
TAM,
Bond
Badoeng
dan
revansche
no.
1
f
31.50,
no. 2 f 26.50, Tjilegon
DONESIA DI SOLO
telah terkibar bendera T. S. Soedah
lagi dengan v.v, TAM
kampioen no: 1 f 30.50, no. 2 f 22.50 per 100
'tentoe kabar mana diterima dengan Kesebelasan Djawa Tengah Djawa Bali en Lombok. Di Singaradja main kg. netto.
Barat (2— 0)
ja kalau nggak boeroe2 gembira oleh tiap-tiap poetera Bali.
2 kali dengan v.v. TOL dan Bond
Kentang: per 100 kg. darif 7.
alau nggak boeroe boe Tetapi sajang hingga kini pergoeDari Red: Sesoedah sport pagina Noord Bali.
50 sampai f 8,—
erlain en
ana
Tea
3 asi
Iroean terseboet beloem bisa djalan kemarin selesai ditjitak, maka daHarga-harga terseboet menoeroet
sebagai jang diharap. Ini disebab- tang verslag ini. Harap sedang pem
pendjoeal
di Pintoe-ketjil.
Badminton
kan oeroesan roemah pergoeroean batja ma'loem.
gan
Copra:
melihat kwaliteit dari
Ne
moesti Tan
Pada hari Senen sore tanggal 17
Badminton di Djatisari
dimana letaknja penghambatan Jini,
f 5.65 sampai f 6.10 per 100 kg.
itoe bisa megan
keterangan pasti beloem didapat.— Oktober ini di Stadion-Sriwedari te
Pembantoe S.A. menoelis:
London noteering 10/11/3 pondstr.
-|lah dilangsoengkan pertandingan sePada hari Minggoe ddo. 16-10-'38, per ton nom.
pak raga jang ketiga selama sport telah dilangsoengkan pertandingan
HCTNH Tooneelopvoering:
Katjang kedele: Gendja Teweek Indonesia Oemoem di
Solo, persaudaraan,
antara Badm.
club gal fob Tegal lev. Oct./Nov. f 7.04!/,,
Pada malam tg 10 dan 11 jl te3 tapi sebangsa
jalah
antara kesebelasan P.S.S.I. ,Insjaf” Djatisari contra Combinatie mata hitam Djember franco atas
lah dilangsoengkan tooneel oleh per
diloea ran memba
Djawa Tengah dengan kesebelasan badm. club Tjilamaja dan Gempol perahoe Djemberlev. Jan./Mrt. f6.
koempoelan tsb di Denpasar dengan
P.S.S.I. Djawa Barat, jang masing dengan
berkesoedahan 3—6 boeat 23!/,, Panaroekan fob Panaroekan
mendapat perhatian tjoekoep medja
an
ini NA.
masing madjoekan soesoenan seperti kemenangan Combinatie terseboet. lev. Nov./Dec. f 6.64 nom. per 100 kg.
moeaskan. Pendapatannja ini per
t kabar dari Djeddah, beberikoet:
Setelah selesai permainan, laloe
Tapoica meel: kwaliteit Metoendjoekan 100 pCt oentoek Fonds
ngan Arab dari Yaman
Djawa-Tengah:
didjamoe
makan, dan kemoedian sa- dium boeat roepa-roepa merk dari
Amal Tiongkok. Djoemlah pendapa
djadjahan Inggeris
lam perpisahan dari kedoea pihak- f 2.95 sampai f 3.15, AA f 3.50 nom.
Soebowo
tan pendjoealan kartjis dan derma
dari selatan of kidoel
nja.
Djokja
.
per 100 kg.
lain2nja bruto F 1556,08.- (seriboe
n ti
doedoeki kota Schau—
DH —
Lada
hitam
Lampoeng:
Hadjir
Marjo
lima ratoes lima poeloeh enam roepia
ua. Baiknja pasoekan- pasoekan
e.k.
Telok kemarin ada djadi lev
Djokja
Solo
Idelapan centj ini beloem terhitoeng
Inggeris nggak melawan,
October—December f 14,80 dan f 15
pendjoealan kartjis jg beloem dise
Warno Moerbadi Handiman
Perlombaan Balapan-Koeda di Solo.
“Nah, apa? Menoelar Tn
November—December £ 15 dan Derahkan pada bestuur HCTNH.
Solo
Djokja
Solo
14 dan 15 Oct.-38. cember—Januari f 15,25: ini hari
—O—
Parto Tenggi Djawad Diro Jazid
Pemb. M. menoelis :
lev. October—December djadi f 15,50
eIpanormas.
Djokja Solo
Djokja Djokja Solo
Sebagaimana jang telah kita ka dan dengan itoe harga masih pem—
Conferentie wilajah
barkan
disini,
hari
Saptoe dan beli, pendjoeal f 15,60, November—
—. Moehammadijah.
Minggoe
15
dan
16
Oct.
ini ,,Ren December
Moestaram
Oentoeng
f 15,50 pembeli, £ 15,75
s0 | Pembantoe menoelis:
Soerakarta“ mengada pendjoeal, December—Januari £ 15,75
Tjirebon Vereeniging
Betawi
Pada hari Saptoe malam Minggoe
kan
adoean-koeda,
bertempat
di pembeli,
f 16 pendjoeal, Januari—
Ojon
Tolib
Amadia
115—16 October '38, di gedoeng seko
race-terrein
di
Manahan
Solo.
Maart f 16 nom. Ek. Batavia keTasik
Bogor
Tjirebon
tillah Moehammadijah
telah dilangSebeloemnja itoe,pada malam-Sap marin
ada djadi f 15,25 lev. OctoKoetjid
Dasman
Soemarmo
'Isoengkan Conferentie
Moehamma
toe di sociteit Harmonie telah diada ber—December
ini hari f 16 nom.
Bandoeng
Bandoeng
“Betawi
Ra
tjb. Banjoemas jang dikoenkan keramaian dan pesta, dengan per 100 kg. London noteering naik
£ . BANG BEDJAT.
Dia
Gani
joengi oleh groep-groep Banjoemas
roulette dan bacarrat jg sangat ra Yes 2/3 Ad. p. Ib. djadi pembeli.
Bandoeng
Betawi
Ea libagor dan Peneroesan, jang ha
mai. Pada malam itoe djoega diada
Ladapoetih Muntok: fob
Enang
dlir 35 orang, Adapoen- jang terkan leden-vergadering, jang selain Pangkalpinang lev. Oct.—Nov.f21. —
Zaakwaarnemers Bond |
Bandoeng
Ipenting dibitjarakan, jalah akan
nja membitjarakan keperloean roe pembeli, f 21.25 pendjoeal per 100
adanja perajaan 10 tahoen berdiri Djawa-Barat:
mah-tangga
perhimpoenan
itoe, kg. London noteering 3 9/16 d. p,
akwaarnemers. Soe nja tjb
MD, diharaplah semoea
diadakan
installatie dari Ib. pendjoeal.
Djam 4,45 sore pertandingan di djoega
dalam La
kaoem MD soeka memerloekan me- moelaikan, dengan aftrap dilakoe- voorzitter R V.S. jang baroe, toean
Koffie
Robusta
Lamngoendjoengi dan menjaksikan per kan oleh Toean Ir. Soeratin. Pada G.S. Donker van Heel, sebagai gan
po eng: 15 pCt. e.k. Telok lev,
|toendjoekan dan permainan moerid 'permoela'an kelihatan, bahwa pihak- tinja almarhoem toean G. Rijken.
Oct. — Dece. f 12.— pembelif 12.25
moerid, kedatangan mereka akan/ inja Djawa-Tengah ada lebih koeat.
Pada malam itoe di Harmonie ti pendjoeal per 100 kg.
menoendjoekan persatoean
jg ada Sampai waktoe mengaso stand ada dak begitoe ramai kalau dibanding
Citronella
olie:
kemaren
di dalam perasaannja.
1—0 boeat kemenangannja Djawa- kan dengan keramaian jang soedah ada djadi lev. sedia f1.02'/,, ini hari
Fang PA
Lp maTengah, (oleh Djawad).
soedah,sebab banjak kaoem bangsa- ada djadi A-olie plus 35 0/, sedia
5
Ken:
Ni akan NN
per
pertandingan wan dan kacoem pembesar
mengaso,
jang ti f 1.02'/,, “harga ini hari boeat se
Setelah
Pada hari Ahad tanggal 16 Octomakin
sama
koeatnja,
dan
pada
dak
bisa
datang,
karena
receptie
di moea lev. f 1.02'/, nom.
ber 1938, di gedoeng Roekoen Wawaktoe
penghabisan
stand
mendjadi
Poera
Pakoealam
di
Djokja,
jalah
Karet:
sedia Java Std. Sheets
nita Banjoemas, telah dilangsoeng
div
2—0) boeat kemenangannja Djawa- perkawinannja B.R.A. Koespina de 28?/,, Java Std. Crepe 29/, cts. per
kan
algemeene
vergadering
dari
P,
Ba Mba laos
ngan Mr. R.M.Ng. Hapsoro Wresni
Tengah.
3 Kg.
di Rowokele, Penningmeester toean P. B. oentoek membitjarakan, dan
Penonton
banjak
sekali,
koerang
wiro Soedirdjo Djaksodiprodjo.
(di poetoeskan:
2.
“Achmad di Karanganjar.
HNebiha
4000
orang.
Hakim
pemisah
Pada
hari Saptoe pagi 15 Oct.,
1. Mengesahkan Statuten P. P. B.
Mr.
Widodo,
toelis pembantoe M. adanja perlombaan balapan koeda
rRechtspe
mohonkan
di
akan
jang
Tergilas “kereta api.
hari jang kesatoe. Djoega keramai
9001£
Pertandingan
sepakraga
an ini tidak begitpe banjak jang me
actienja
lid-lid
Pada hari Kemis malam jbl. ini| 2. Menjetoedjoei
Hari Sabtoe: 15-10-38 Ile P.S.I. lihat. Z.V.H. Sri Soenan dan gouv.
kabarnja didekat station Gombong | 'P. P. B. di Jogjakarta, goena moepensioenkorting M. (bond Mataram lawan Tjahja— Beyleveld tidak bisa datang, sebab
ada orang tergilas kereta api, hing hoen kembalinja
ga badannja roesak sama sekali. Di 1 Ct dari boelan Mei hingga De- Tidar. Pertandingan ramai, sama-sa berhalangan. Hanja Z.H. Prins Mang |
koenagoro dengan permaisoeri ada
kira kirakan orang itoe digilas ke-| cemk er 1938, dan meridlakan satoe ma koeatnja.
berhadir.
Kesoedahan
stand
23,
reta api barang jg datang dari We boelan 1TpCt itoe kepada P. P. B.
Djam 9 pagi lebih sedikit perlom
Hari Minggoe 16-10-38
4
tan djam 3 malam.
Sekarang hal oentoek mendirikan gedoeng P.P.B.
Peng.
Chung Hua contra W.M.—H.K.S. baan dimoelaikain dengan:leden prijs
»Pendidikan Islam“
itoe sedang dioeroes lebih djaoeh| di Jogjakarta dan Pen P. P: 8:
Soesoehoenan-beker, Djombangweg,15 Tg. Priok.
(Comb. ejokjal. Permainan Chung sport-beker,
oleh pihak jang wadjib.
di 'Banjoemas.
Hua koeat, samenspel tjoekoep ra- Oranje Hotel prijs, Mangkoenagoro
Soerat
toega telah kami terima.
'pih. Tetapi banjak menerima hoekoe prijs, Suiker-prijs dan Leden-prijs II. Menoercet peglapatan kami lebih
Sehabisnja itoe hampir semoea baik soerat itoeWisampaikan kepada
man sebab bermain kasar dan roeVersc' enen :
sak. Sebab itoe ia sebeloem pauze sama menoedjoe kesocieteit Harmo madrassah jangWersangkoetan itoe
nie lagi,toean? bestuursleden R.V.S. dan tidak di s.k. oemoem. Harap
dapat kemasoekan 1-0 pinalti.
Maulana Muhammad Ali, M.A. LL. B.
ke
Hotel-Slier boeat makan bersa- toean memperma'afkan, dan tidak
Antara beberapa menit lagi kasih
ma?,
oentoek
menghormati
toean salah paham.
— DE RELIGIE VAN DEN ISLAM
Stand
masoek.
bola
:
&
balasan pinalti
Van de Stadt bestuurslid R.V.S. jg
djadi
1—1.
Een breedvoerige verhandeling van de Bronnen, Beginselen, Wetkoerang samen- akan meninggalkan Soerakarta.
W.M. — H.K.S.
ten en Voorschriften van den Islam.
Malam Minggoe 15/16 Oct. dalam
sehinggaia
kalm,
spel, dan terlaloe
580 pgs. in keurige linnenband met gouddruk. Tot 31 December
ra moelainja perlombaan, ada kedjadi
kerap dikoentji oleh lawannja. Ha- societeit Harmonie ada sedikit
a.s. distributie uitsluitend onder de reeds geboekte inteekenaars.jang dipoekoel
bis pauze ditambah lagi doea kali mai, karena Sri Soenan dengan pe an toekang koeda
Gelegenheid tot inteekenen tot dien datum gehandhaafd a f 6,50 bij
oleh
kaki
koeda
sampai
keloear da
ngiringnja
berkenan
mengoendjoeoentoek
3—1
sehingga stand djadi
vooruitbetaling, franco thuis —
ri
stal,
dengan
sedikit
loeka
berat,
ngi
Soos
itoe.
Jang
lebih
ramai
ja
Sementara
Hua.
Chung
kemenangan
| Haast U!- Maakt van deze voordeelige aanbieding gebruikt!- Met
lagi dapat mengembalikan hoetang lah zaal jang diperoentoekkan boeat tetapi setelah dipelihara dokter, ter
njata tidak TAPE
sakitmain roulette dan bacarraat.
1 Januari 1939 wordt de prijs belangrijk verhoogd.
nja, karena pinalti.
Perloe
diterangkan
disini,
bahwa
nja.
oen3—2
Djadi kesoedahannja
pada hari Saptoe pagi ini, sebeloem
—0O—
toek Chung Hua.

Patjoe

|.

Amal

Baroe baroe ini sebagai memperingati hari berdirinja republiek. Tiongkok, Tionghoa Voetbal Club Negera mengendon ke Badoeng - ber
'tanding dengan Siauw Yoe Hwee.
Djalannja pertandingan tidak mememoeaskan
sebab njata Negara
di pihak
lemah dus ta' sepadan. |
Kesoedahan 0—7 boeat kemenangan

ang masing-masing bertanja
ang an P3 yengangateran dan

5

terdapat

dipakai oleh toean2 dan Njonja2 serta Anak sekola. Harga tida mahal. Terima recept Dokter mata

sempatan oentoek memadjoe semoea lid P. P. B. bajar oceroesan
tanjaan. Kesempatan ini di a f 0.20, vergadering moefakat.
Setelah selesai pembitjaraan di Siauw
oleh tt. Doersi dan Soejat-

—

sekali

beri advies serta membenarkan goena keperloean
toean poenja katja mata.

-|toe hatsil peperiksaannja PB. Ba'bertemy at di njoemas pada tanggal 11 dan 12 Oct
npek.
Rapat '38 vergadering menerima baik.
t. Satija, ketoea | 2. Menerangkan berdirinja P.B:
T.S. Koendjoengan Banjoemas, moelai 1 Oct. '38 artinja
/akil pers dan per- PB.di Banjoemas soedah boekan
ng hadlir tjoekoep. Agentschapnja PB, Jogjakarta, ver
angen lebih da-| gadering menerima baik.
3. Begrooting PB. .moelai October |
“| hingga December 1938 dimoefakati.
4. Akan pisahnja pekerdjaan Boek
Ihouder dan Kashouder PB. Banjoemas diter.ma baik,
5. Akan mengoetoes ke Congres

banjak

. Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di Kramat
4 B —BATAVIA-C. tel. 1949 WI, sanggoep mem:

verslag Instructeur
13 October 1938,

toean2. ada

memakai katja mata, boekan oekoeran boeat oemoernja lagi (temponja soedah keliwat).

PB. seperti di

mengoeraikan tentang pen- P.B. tanggal 25 October 1938 di
di Taman-Siswa dengan moefakati, jang di pilih djadi oe1x

Diantara

selesai pembitjaraan PPB

@UR/ANFONDS — BATAVIA-C.

koeda

12.
I0.80:

V.O.R.O.

5.— sore
5.30.

KAA

2 —

pin oleh t. Tan Tek
Kioe dinjanjikan oleh
Miss Poni dan t. Emil
Toetoep

8 golflengte 105

Agama Islam, dioesaha

PMH
45 M,
Batavia
Bandoeng II 103 M.

kan oleh perkoempoelan ,,persatoean Islam“

ag

Sore

KEP

. Iaeha dalam lagce.Gam

6.30

Toean Masdoeki
Berhenti

GAN

20

Oct.

Band,

t. Tan

poelan Shiong Tih Huit
Bandoeng
Gamelan Dolanan Dja.wa
Soeara Nji R. H. Djoe-

boel soeara dari Louis
Koch dan Miss Roekiah
Gamboes orkest ,,Sinar

Kemis

oleh

M

Ek Hoo, dari perkoem

Moh, "“Djajahadirata Fa
Memang
Orkest Belloni
6.30
.,
Pembatjaan s.k.
P2
7.— malam Lagoe Soenda
GO,
Krontjong dan Stam-

Kramats, dipimpin oleh

II 190

Mondharmonica

dipimpin

tjabang . Mr.-Cornelis,
dipimpin oleh toean R.|

B0

sore

6.—

y,

7,30 malam
|:

boes.Arab
:
Adzan diwaktoe Magrib, dilandjoetkan
de
ngan Chasidah
Mengadji @oer'an dari
plaat gramofoon oleh
H.A. Moein

Plaat?

lagoe

dalam

bahasa Belanda dan be

pagi Lagoe Soenda
',.
LagoeMelajoeSeberang

bonagoro
Harmonium-orkest

10.—.,,

kongan

so-

perkoempoelan

W. SA.
Toetoep.

12—

Djoemat
21 Oct.
siang Samboengan dengan
Mesdjid Besar
1.—lohor Toetoep.

12.—

5.— sore

Plaat?

Ig.

bermatjam?

soko

Hawaiian-muziek

,,

6.—

ngan The Loh Hwa
Band
7.30 malam Berita pers dab chabar
chabar dalam bahasa
Belanda
. Radio toneel Walang
8,—
orang Sriwedari tjeri
tera Alap-alapan Setija
Boma bertempat dipen
dapa padoeka
KRMT

«

Lagoe2 Tionghoa
Dihoeboengkan dengan

e

penjiaran SRI. di Solo,
» emperdengarkan

TA ai sae Gabah
12,—

:

”

compleet |

IA,

9—

PROGRAMMA

pimpin oleh t. St. Perang Bcestami dinjanji

2

kan oleh Boeng Sjaugie,
Nona Soeltje dan Nona
Rosani
Toetoep.

Kemis

20 Oct.

PMH5
PMH
45 M, Batavia Il 190 M.
Bandoeng II 103 M
945

2

Tu
$$

Ext

2 Pat Im

KrontjonMaan

agikan,

10—

,,

KUE

Ti

Bandoeng dan

H. Dumas

Gamelan

5.—

Soenda

Lau“

marangll 111m, Djokja Il 128m
Sololl 12 m
5.— sore Lagoe krontjong
dan
stamboel

dipimpin

5,30 "3g

8.—

”

1.—

10.—

y,

2.—

Tjlempoengan compleet
dari Studio, lagoe-la
| goenja
menoeroet
ke
hendak Srianen
Toetoep.

Kemis20

Oct.

siang

Klenengan dari Keraton

220

waka
Toetoep.

Sri Baginda mijos

sini

tembang

oentoek
anak2
dipim
pin oleh t. Soediono
6.—

Belanda
7,15 malam Plaat? Ig Santiswaran
Ka
Pidato peri hal keseha
tan oleh padoeka toean

Dr. R.
Saleh Hofarts
Keraton Soerakarta

Peladjaran

y

Njanjian dan Dongengan oleh dan oentoek
anak-anak dari oemoer
9 — 13 tahoen, serta
pembalasan - soerat-soe
rat oleh Tante Han

B&—

TO

wa, disamboeng dengan

nasehat peri kesehatan
oleh t. dr. Saleh, Hof-

arts Kraton Soerakarta

KE

BROUWERIJ

me-

FM“

WB

BATAVIA

Melandjoetkan
siaranj
dari Studio Nirom di|

8.10
9—

,,
,,

Oraroep Orkest
Cinema Orgel

Soerabaja dan memperj

9.15

,,

Harmonie

dengarkan

lagoe-lagoe|

9.58

,,

concert

Berita koers

Tionghoa, dan gambang |10.—
,,
Gramofoon muziek
kromong
dimainkan
10.15
,,
Foorman's Orkest
oleh Yang Khiem-orkest | 11.—
Toetuen
dipimpin oleh toean
'K emis, 20 Oct.
Oei Tiang Kiet
9.— pagi
Pemboekaan
Lezing tentang hal Na|
9.03
,,
Gramofoon muziek
bi Khong Tjhoe oleh 1019
5,
Serieus concert
t Tan Sioe Hie
2 KEROD
03,
Gramophoon muziek
Melandjoetkanprogram (11,40
,,
Chotbah Agama
ma Yang Khiem Orkest |12.— siang
Nirom @uintet
Dihoeboengkan dengan|
1.—
Schrammelwijsjes
Zender S.R.I. di Soera|
1.20 lohor
Perkabaran
karta
ag,
Gramophoon muziek
Toetoep
22
Mengoelangi pekabaran
1
230,
Toetoep

8380
8.50
10—
Teh

Kemis

20 Oct.

5.— sore

Soerabaja 11 Golflengte 68m
9,—

9.45

',

Lagoe

2.—

krontjong

8:30

Memperdengarkan Wa-|

1,20

23

siang

Pemboekaan

,,

930
6.—.

dan|

stamboel

10.30,
AT pon

5.03

dan IV 129 m
pagi
Lagoe Tionghoa

Viool-virtuozen

"3

Golden West”
Tentang kepandoean

»Strict tempo”

7 — malam

jang-Orang dari perh.
»Panti-Matojo”
Genderan
dan
Tjlem

7.23
TO
BE

poengan, dipimpin oleh|

845

,,

Perkabaran

Pemand. programma

»
3

“ Mana soeka fpopulair)
Pemand. loear Negeri
8 kali Amsterdam

,,

t.M. Kartosoedarmo di! 9-46
dalam Studio Nirom
MB
10—
Toetoep

Omroep Orkest

,,

Saxofoon solisten
Berita koers
»A musical switch”

Agra,

Werken

Soerabajall 68m, dan1V 129m, Se|,, —
marangll 111m, Djokja1! 128m
Solo1l
5.—

sore

8&.—

,,

B.R. V.

dima-

inkan
oleh ,,The Hawaiian Syncopaters”
030
5,
Lagoe Malay dari
Singapoer.
7.-— malam Berita soerat kabar dan
kabar dagang
KAI
2g
Membalassoerat-soerat
dan rapport-rapport
T20
ia
Lagoe Arab
CG
Tafsir @oer'an oleh t.H.
Machfoed Sidik
8,15. «,
Lagoe Arab modern
8303
Mengadji @oer'an oleh
anak - anak Abdulbari
dan AbdulkadirBaradja
I—
Krontjong Orkest ,,De
Nachtegaal”
dipimpin
- oleh t Harry Lapat di
dalam Studio Nirom
2—
Toetoep

PROGBRAMMA
Penjiaran

NIROM

Batavia

61,66

5.— sore
MO,
930617,
5
AD

,,

(— pagi
(aa
1 20
2.30 lohor
O.— sore
6.—..,
0157,

6:30

19 Oct.

Pemandangan program
ma

1281,
TO:
ya

Mana soeka (populair)
Causerie Dr. E. Jansen

ena

ate
sa

pers

Piano-Concert
Viool-Concert
Pada
waktoe
boelan
Toetoep

,,

20

terang

Oct.

Lagoe gramofoon
Berita pers
Melandjoetkan lagoe
gramofoon
Toetoep
Lagoe dari berbagaibagai negeri
B.R. V.-Draaiorgel
Cinema-Orgelsoli

Lagoe jang menjenang

kan
645
Berita pers
(-— malam Programma serieus
—
Njanjian Nelson Eddie
dan Jeanette Mac Donald

OI
Yeh
Ym,

7.— malam Perkabaran

120

Oct.

Cinema Orgelsoli

030,
9.59
10.35
,,.

181, Solo 188,

Pendoedoek poelau
Instrumentale sterren

,,

19

Berita

9.20

25 m. Soerabaja III 196, Semarang

6.—
6.30

II

m. Soe-

(.— malam Yodelsolie
180,
' Ferdy
Kauffman dan
Orkestnja
Na
Pemand. Loear Negeri
oleh.t. Dr L.F'. Jansen
BD,
Operette
830,
Lagoe Dansa oleh The
Musketeers of Swing
I-—
Phohi Relay
Oki,
Melandjoetkan Igdansa

mi 192. Oost dan Midden-Java: Soerabaja 131 dari 1.30 sampai 2.— atas

Pemboekaan
De Rumba!
"Sweet Music”

Batavia

. Pemboekaan
Gymnastiek dengan
muziek
Lagoe piano oleh Charlie Kunz
Djam oentoek anak2 di
pimpin oleh Tante Mies
dan Tante Ans

Kemis,

5.— sore
Dody
NU
ai

m.

156,25

m.

Rebo,

ribon 108, Pekalongan 92, Soekaboe-

Rebo,

157,89

12,18

1—

Barat

Djokja

I

m. Buitenzorg

kaboemi

Archipela. 99 dari 11l— t.m. 12 5
atas 205 m. Waest-Java : Batavia 126,
Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che-

122, Malang
Tjepoe 186.

dan

LEeN

129 m

Lagoe Hawaiian

v. Haydn

en

:

Extra Patlem memakai trompet oleh Pat
Jem-Orkest
Memperdengarkan soea
ara Miss Eulis
Lagoe Arab

:
Don,
,
540
,,

kabar dagang

Membalas soerat soerat
dan rapport-rapport
Dihoeboengkan dengan
zender S.R.I. di Soerakarta
dan memperde
ngarkan gending2 Dja-

tidak

ainken harganja paling “X5
moerah
sendiri, : tapi il
kwaliteitnja djoega FLY X

4

ARCHIPEL

7.-— malam Berita soerat kabar dan
Telo,

Bier

KRIS BIER

Toetoep

Rebo, 19 Oct. :
Soerabaja Il 68m, dan IV 129m, Se

pimpinan Tante SITI
“Plaat? lagoe Soenda
Berita pers dan chabar
chabar dalam bahasa

8.30”...
O35

Gambang kromong ,,Sin

Hwa

An

Rebo
19 Oct.
sore
Kinderuurtje dalam

dinja

ainkan oleh

Achmad

fie oleh t Ong-oe
Lagoe Hawailian
Toetoep.
,

ar

Kris

paling baik, boektinja
saben hari lebih lakoe.

S. R. V.

11 128, Semarang II 111,
“2
Solo II 120

Pidato tentang Theoso

9.303
10,—
2

PMN 29 (M)

Haa

,

S.R.IL.
,
Golflengte 86, 96.
orkest.
Hati“ di

|
N

Toetoep.

12—

Toetoep

11,— malam Harmonium
»Penghiboer

Fi

Widhaningrat

6—
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5 ts mere r ajakan
. ye

mematikan koetoe? jang

berbahaja

'itoe dengan tidak mengenakan badan

sendiri. Darisebab itoe

Ka

dari mana asalnja koetoe koetoe
litoe. Peratoeran kesehatan tidak da
Dari pemeriksaan ini ternjatalah, pat dilakoekan pada anak negeri,
yahwa banjaklah toemboeh?an jang karena mereka sering membantahdipergoenakan sebagai daoen obat, nja,—Mematikan koetoe koetoe itoe

'tetapi sama sekali tidak memberi dengan memakai peratoeran seperti
Ada

Ihasil,

djoega

tetapi

jang memberi

berlainan

sekali

dja- pada keterangan? jang biasa

menimboen sarang2 koetoe koetoe
dari 'itoe, djalan air dll., ta'dapat diladiberi koekan oleh karena besar dan loeas

oleh ra'jat, tentang kerdjanja daoen

nja tempat jang

poela keadaan
gitoe dapat orang mempeladjari tempat itoe berlain-lainan. Hanja
0eroet penda- menjisihkan
barang? jang palsoe dapat dilakoekan pada beberapa
dari jang baik serta mengetahoei tempat sadja.
poela tentang pekerdjaan ,,obat?Laboratorium
,,Bayer“ tempat
itoe: Betapakah banjaknja orang memeriksa tjampoeran
obat-obat
jang menderita kesengsaraan oleh atau barang-barang jang lain-lain,
an|sebab memakai obat? jang demi- boleh dikatakan jang mengambil ke
kian, misalnja Cocaine, karena tidak megahan atau memperoleh kemena
“Imenoeroet peratoerannja.
ngan, karena laboratorium itoe daOrang jang ahli-ahli telah beroeIsaha mentjari zat jang dapat me-

misahkanpekerdjaan jang berbahaja

at-|dari toemboeh-toemboehan

itoe. Ma

iper-| ka disini njatalah bahwa alam jang
|.

tan manoesia

melingkoengi kita manoesia adalah
saorang goeroe oentoek melakoekan

dengan k

5

| lan, adalah baginja seba

Ipemeriksaan

"2

|. Kira? lima
poeloe
. silam tabib itoe telah
n

obat?

jang

menoe

dalam

Maka pendapatan tabi

t

sil. Boektinja: Banjak

. dahoeloenja

z

jg. keselamatan kita bersama-sama.

meniwaska

Salah satos dari obat2 jang pertama didapat dengan melakoekan
atoeran seperti terseboet diatas ada
lah Phenacetin, hasil pemeriksaan

noesia, sekarang dapat
obat jang modern itoe
koerang

menghar

Ijang pertama dalam tahoen 1888
ab | pada tempat pemeriksaan (laborato

| saha tabib jang berh:

mereka ito berpegang ke
dir Toehan sadja. Maka

rium)

hargakan

|

akan

akan mendirikan satoe

afdeeling

jang pharmaceut terasing dari jang lain.
ber Dari sitoelah asalnja firma ,,Bayer"

| jang

sekarang,

soedah

lebih

lima

kita orang dapat meng- poeloeh tahoen oemoernja, jang soe

oesaha-oesaha itoe,

kita haroes
kepada

kleurstoffenfabriek

me- an itoe ditoeroet oleh jang lain. Aldan hasil firma ,,Bayer” menetapkan

berfaedah oentoek keselamatan

' Soepaja

dari

8
ada| Friedr. Bayer Co. dahoeloe kala. De
idak menjoe ngan segera poela hasil peroesaha-

| keliroe, sebab Toehan
roeh menoenggoe sabar sadja,
lainkan disoeroeh berichtiar
. beroesaha sehabis-habis
tenaga
2s mendapat sesoeatoe barang
sama-sama.

menengok

djalan,

pat menolak penjakit penjakit

sam

maka

dah

kebelakang

jang sockar

terkenal

Karena

ditem-

sekeliling

telah

doenia.

dapat

keinsjafan

banjak sekali. Tjabang2 dan

groe-

23 tempat. Sehabisnja oetjapan te
rima kasih disampaikan kepada jg.
hadlir, maka pimpinan rapat
diseIrahkan pada Toean
Drijowongso,
wakil H.B.

Toean

Drijowongso

memberikan

verslag
pekerdjaannja
semendjak
boelan Agoestoes 38 sampai sekarang. Tidak koerang dari 8 gewes-

telijke conferentie soedah diadakan
diseloeroeh tanah

Djawa.

Oleh

be-

par pada tempat jang panas, se- liau diterangkan. bahwa masjarakat
hingga penjakit itoe ta' dapat lagi Indonesia itoe sebagian besar terdi
meneroeskan penjerangannja kema ri dari perbogroehan. Katanja sadja
tani, sebetoelnja tani boerosh, jang
na-mana.
Bagaimana kepentingan dan arti djadi korbannja idjon system. Pepekerdjaan jang seroepa itoe, telah
terboekti dari
“perkataan
Prof.

'“ Pemboekaan dan penambahan fir Huxley dari sekolah tinggi di Oxma ,,Bayer“ adalah diperhoeboeng- ford jaitoe seorang achli besar da
'Ikan kepada pemeriksaan itoe. De- lam hal kehidoepan manoesia.
ngan senang hati ,,Bayer“ melihat
Katanja: ,,Pendapatan obat Gera-|pada tahoen ini kepada hasil peker manin :,,Bayer“ 205) barangkali
e.Idjaannja jang
lima
poeloeh ta bagi orang jang sepersekoetoean
Ihoen jang soedah berdjalan oentoek (sekawan) (geallieerden) ada ber-

. jang tidak dapat diharga
— meriksa

terseboet.

Hari Minggoe jbl. P3.B. gewest
Djawa Barat mengadakan openbare
verg. digedoeng Himpoenan Soeda
ra. Band, Sebeloemnja rapat dimoe
lai, nama wakil perhimposnan dan
diseboetkan oleh Secretaris.
pers
Perhatian dari vakbonden ternjata

dihinggavi koetoe pen P3B. sendiri ada djoemlah ada

'obat itos. Djadi dengan setjara be- koetoe itoe. Begitoe

pada pera

haikkan,seperti

timboel pi-|

kiran bahwa tidak ada harapan jg Operbare vergadering PPPB. (Persekalian penjakit ditanah jg panas
pegadaian
satoean pegawai
bakal djadi baik. Orang tidak tahoe
boemipoetra)

Tr

(hasil.

koopkracht, sepi perdagangan, sehingga masjarakat moendoer. Nasib
boeroeh
rendahan
sampai begini
djelek, karena tidak ada jang mempertahankan.
Sebeloemnja B.B.L. dibikin, sugges
tie? dari fihak madjoekan soedah di

Banjak penjakit
disebabkan oleh
koetoe atau koeman? jang lain jang
tidak dapat dilihat dengan mata kita
jang masoek kedalam badan manoe
sia. Moela? ada amat soesah sekali

harga

sekali lebih2

moea

pembajaran

minta

dari

jang

oentoek membikin

dagang, sebetoelnja djoega hanja
boeroeh belaka,
karena
ambilnja
perdagangan dari tusschen handelaar, Importeur-exporteur dipegang
oleh lain orang.
Nasib kaoem boeroeh, baik jang
kerdja di Goebernemen, maoepoen
jang
partikoelir djelek
matjam2

B.B.L. diadakan, ganti berganti,
pada se- sampai beliau sering menerima soe-

moela2

di

rat

dari

anggautanja,

berapakah

betoel ke gadji jang diterima olehnja.

P.P.P.B. senantiasa mengandjoerandjoerkan berdirinja vakbond lain,
karena ia jakin kaoem boeroeh jg
berorganisatie,
bakal lebih
tidoer, Atebrin dan Plasmochin oen tidak
nasibnja.
Sikap
P.P.P.B.
toek penjakit malaria, Yatren oen tjelaka
toek mengobat boeang? air, boleh akan mengirimkan oetoesan kenedikatakan banjak lagi obat ,,Bayer“ geri Belanda ternjata dapat persejang sekarang telah mendapat na- toedjoean dari segala fihak teroema jang haroem dari segala tempat tama P.V.P.N.
Delegatie P3B,
tidak akan metempat dalam doenia ini.
Sering-sering njata bahwa obat2 mentingkan keperloeannja sendiri,
ini perloe sekali dikirim dengan ka tetapi keperloean kaoem boeroeh
pal terbang kepada tempat-tempat seoemoemnja. Sehabisnja t. Drijojang dihinggapi eleh penjakit sam- wongso bitjara, toean S. PrawiroSecretaris H. B. dipersipar. Oleh sebab itoe ,,Bayer“ telah wihardjo,
mengadakan kapal terbangnja sen- lahkan bitjara tentang:
adaan
kan“.
nanja

djadjahan2 jang diroesakGermanin (Bayer“ 205) goe
oentoek mengobat penjakit

pemeriksaan jang mengan- diri jang dinamakan ,,Bayer“. Pada
Kesempitan
atoeranga. poeh oleh obat-obat itoe, dari tem- "bahwa
penerbangan jang pertama kali ma
pat pemeriksaan jang tidak terke- doeng pengetahoean sadia jang bo ka pers didalam dan diloear negeri djih B.B.L. 1938

nal sampai kepada

leh mendjadi alasan oentoek mentjampoer zat-2 jang demikian itoe telah memberi kapal terbang itoe
sebagai obat, maka dengan segera nama jang loetjoe seperti ,,De Vlie
poela firma ,,Bayer“ mendirikan tja gende Apotheek“ dan ,,De Vliegende Tropenhulp“.
:
bangtjabangnja sendiri jg banjak
Pemeriksaan
tentang
perkakas
pengetahocan.Sekalisn soal soal ten

bahagian-baha-

| gian dari ilmoe ketabihan itoe.
0... Soenggoeh-soenggoeh ilmoe
5

ini

. dalam waktoe sepoeloeh tahoen jg.
- kemoedian telah mendapat kema-

djoean jang amat besar. Tidak da-

“pat dikira-kirakan berapa besarnja tang obatobat diperiksa pada labo
| Pada zaman sekarang tabib-tabib ratorium di Elberfeld kepoenjaan
“ dapat mempergoenakan obat-obat | »Bayer“ sendiri. Nama dari laborang

ta'

dapat

eselamatan

torium

lagi meroesakkan

manoesia,

ini. jg dipimpin

oleh

orang

besar besar, soedah termasjhoer sam

keroesakan

mana doeloe disebabkan oleh hebe- pai meliwati batas Duitschland.
Sesoenggoehnja obat ,,Bayer“

rapa roepa penjakit. Berapa penjakit jang sekarang dapat disemboehkan, jang doeloe disangka tidak
— ada harapan

akan

semboeh!

Djikalau orang menoelis

dengan teliti, baharoe obat itoe da

sosatoe

pat disiarkan. Tentoe sadja pemeriksaan ini tidak sehari doea hari,
tetapi bertahoen tahoen lamanja ba
roe ia sempoerna.

boekoe riwajat tentang segala pe. njakit, maka pekerdjaan ini sama
. djoega artinja dengan meriwajatkan
' keadaan manoesia seoemoemnja. Be

rapa banjak penjakit2 oempamanja

“penjakit
#5

sampar

(epidemi)

Hasil

telah

pemeriksaan

seorang dj

da pabrik-pabrik

taranja jang ada kekoeat

ini jang ber-

goena oentoek keselamatan kita seoemoemnja baroe dapat dikirim pa

meniwaskan beberapa djiwa manoe
sia jang tidak

jg

baroe keloear adalah hasil dari pe
meriksaan laboratorium itoe. Apabila obatobat ini soedah diperiksa

di Leverkusen,

El

melawannja. Sebenarnja
lapan poeloeh tahoen j

berfeld, Hoechst, Marburg dan Bit
-|terfeld. Pada pabrik inilah obat itoe
diperbanjak memboeatnja.
Bilamana silang ,,Bayer“ pada be

barang galian (minera

ilberapa tempat jang besar-besar da
lam doenia ini dan pada tiap-tiap

sedikit sekali pengetah:
tentang obat-obat jang

“boeh-toemboehan

atau

roemah obat menjiarkan tjahjanja
ng |pada waktoe malam, maka teringat
-Ilah oleh mereka jang laloe lintas
-Idisitoe kepada obat-obat ,,Bayer”

Sedangkan itoepoen b
. jang masih ragoe-rago
kerdjaan obat-okat ito

. Beralasan pada poet
san dari pengetahoea

O
oe|jang
berarti besar itoe.
#banjak . Sebagai permoelaan maka

dan penting jang dikoempoelkan se

yer”

telah beroleh

,,Bahasil jang besar

mendjak abad kesembilan-belas, ma sekali jaitoe obat Phenacetin jang
ka orang
dalam tempo terseboet te pertama
oentoek
menghilangkan
lah moelai mengasingkan zat-zat sakit.

jang mengandoeng

obat-obat dari

Seringkali didapat obat-obat jang
menjemboehkan tiap-tiap penjakit.

bermatjam matjam toemboeh toem
boehan. Tidak lama kemoedian da- Aspirin, Gardan, Pyramidon
dan
ripada itoe maka dapatlah orang banjak lagi obat ,,Bayer” jang lain
membikin morfin dari getah kem- |jang sekarang telah mendapat ke
bang (papaver)
(sematjam
bang sepatoej, kinine
dari

kem- |sohoran doenia. Bermatjam-matjam
koelit poela obat jang doeloe-kala oentoek

pohon kina dan cocaine dari daoen menghilangkan sakit gigi. Tetapi ke
coca. Waktoe memeriksa zat zat rap kali tidak berhasil. Boekan obat

itoe tentang

nja, maka

kebenaran

dengan

seg

lah pada mereka itoe
toek memperbanjakan
dengan mentjampoerk

lain kepada zat zat ja

ma, soepaja mendapat
. jang benar.

soesoenan-

m

boel

gigi sadja jang ada sekarang jang
ekas menghilangkan sakit gigi itoe,

n tetapi

ada djoega

selain dari pada

litoe obat-obat oentoek menghilangkan sakit pada tiap tiap dipotong
(operatie), apa djoega matjamnja
operasi itoe, besar atau ketjil, de-

“ngan tidak merasa sakit.

Sebeloemnja mengoeraikan agenda, beliau menghatoerkan maaf, karena Dr. Soekiman dan R.M. Wiwoho. berhalangan, tidak dapat mengoendjoengi rapat B.B.L, 1938 da
moela dikoepas habis-habisan.
jang didalam badan kita, bahagian ri
Semendjak timboelnja crisis, jang
hormonen, jang berarti sekali oentoek alangan2 dalam badan
kita, main korting 5pCt,—10pCt. 17pCt.
—25pCt., diterimanja oleh kaoem
ada amat dalam sekali.
Soepaja dapat mengetahoei bagai boeroeh dengan tenang, karena per
sepenoehnja,
sehabis crisis
mana keadaan bahagian hormonen tjaja
itoe dan vitaminen jang perloe oen basal tidak ada kortingan lagi.
toek mendjaga keselamatan
kita,
Tetapi ternjata B.B.L. '38 boeat
»Bayer“ telah melakoekan pekerdja kaoem boeroeh rendahan koerang
annja oentoek keselamatan kita, se adil. Banjak pegawai jang doeloenja
oemoemnja. Rachitis, penjakit anak in vasten dienst, sekarang masoek
anak jang berbahaja, beri-beri dan djadi maandlooners,
artinja koeli
penjakit jang lain-lain, disebabkan boelanan, tidak poenja hak pensioen,
oleh kekoerangan vitaminen, seka- hak
verlof
dikoerangkan.
Kalau
rang dapat disemboehkan dengan sampai bisa kerdja 35 tahoen, hanja
vitaminen jang ditjampoer dengan dapat doorloopend onderstand, dan
vitaminen jang didapat sendiri. Pa masih haroes diperiksa doeloe, kaja
da pengabisan abad jang laloe penge apa miskin, djadi tidak ada ketetahocan
tentang koetoe?
adalah tapan.
soeatoe peroesahaan
jg
loeas, soe
B.B.L. soember penghidoepan kaatoe so'al jang amat penting sekali. oem boeroeh. . Toeroennja gadjih,
Memperloeaskan bibit oentoek me- koerangnja koopkracht. Koerangnja
njoentik adalah soeatoe pekerdjaan
jang berpoeloeh-poeloeh tahoen lamanja.
$
3
. Pada nama Emil von Behring« loe dan penjakit djamoeran pada pe
adalah disangkoetkan pendapatan roesahaan kebon dan anggoer boleh
tentang obat soentik Dephterie. Se dipergoenakan
dengan hasil jang
soedah obat ini dipefgoenakan da- menjenangkan. Djadi ,,Bayer” ada
lam tahoen 1894 maka djoemlah lah bekerdja dengan sesoenggoehanak
anak jang meninggal tiap- soenggoehnja serta pekerdjaannja
tiap tahoen di Duitschland dalam memberi hasil jang sepenoeh-penoeh
tempo jang sedikit sekali ada seper nja oentoek mendjaoehkan sekalian
lima koerangnja. Banjak obat soen penjakit, penjakit apa djoeapoen:
tik oentoek penjakit Tetanus. TyDengan kebesaran hati jg berala
phus dan djoega banjak lagi oen san, dengan memoekoel tangan ditoek penjakit2 hewan jg. didapat dada firma ,,Bayer“ boleh memandan banjak memberi keselamatan. dang kemadjoean peroesahaannja
Memeliharakan hewan dari seka- pada penghabisan 50 tahoen jang
lian penjakitnja dan mematikan pertama, sekianlah lamanja firma
atau melenjapkan sekalian binatang? itoe berdiri.
jang
soeka meroesakkan
tanamAchli2 pengarang riwajat tentang
tanaman adalah bagi laboratorium pengetahoean obat-obat tidak akan
soeatoe' pekerdjaan jang
penting meloepakan periode ito3. Mereka
sekali.
itoe haroeslah menghargakan beDi Duitschland oempamanja masih nar-benar pekerdjaan firma ,,Bayer«
banjak djoega tanam2an jang di dalam waktoe 50 tahoen itoe.
roesakkan oleh binatang2 jang ber
Silang ,,Bayer“ jaitoe tanda kebahaja itoe, ada seharga lebih dari masjhoeran sekalian obat ,,Bayers

2", riboe milioen R.M.
Zaadbeitsmiddelen dari ,,Bayer“ dan begitoe
poela obat-obat oentoek melawan
koembang-koembang padi. oeler boe

adalah oentoek sekeliling doenia ini

soeatoe tjontoh (model)
sempoernaan obat itoe.
mega

dari ke-

niale studien,
koerangkan

nampak

dalam

kolo

bahwa jang haroes di
gadjinja itoe sebaik-

baiknja gadji

boegroeh boemipoetera

karena mereka biasa hidoep ketjil.
Sehabisnja
pemandangan oemoem
diberikan,
maka nasib beheerder,
schatter dan beambte pegadaian di
perbintjangkan dengan djelas poela,
sampai jang mendengarkan merasa
pocas, dan applaus.
Kedoedoekan
pegawai
pegadaian
di medan
masjarakat oleh T. Drijowongso.
Doeloe pegadaian itoe peroesahaan
partikelir, jang memberikan crediet
pada ra'jat dengan pertanggoengan
barang. Laloe diover sama pemerintah, maksoednja masih tetap meno
long pada ra'jat.
Tetapi pegadaian bisa kasih keoentoengan sampai 13 millioen setahoen, Jang tadinja sekedar memberi
pertolongan pada ra'jat, sekarang
mendjadi bedrijf biasa, jang mentjari
centoeng. Instructie jang diberikan
pada pegawainja, haroes bisa menolong publiek, dan kerdja tjepat,
Publiek
jang
datang dipegadaian
itoe orang boetoeh, dan sering-sering berderek-derek.
Kalau djam
2 siang masih ratoesan orang pegadaian

tidak

boleh

ditoetoep,

haroes

kerdja teroes. Sering terdjadi schatter bekerdja pakai lampoe karena
kegelapan. Menaksir barang dilakoekan
setjepat-tjepatnja,
gampang
salah. Keadaan publiek tidak bisa
dicontrole,
mengandoeng spenjakit
apa tidak. Koekoesnja salpeterzuur,
jang bosat memeriksa emas djoega
bisa mendatangkan bahaja.
Pernah terdjadi, seorang hoofdschatter,
dan soedah
27 tahoen
dienst, conditie staatnja dari leerling moela djempolan, soeatoe wak
toe taksir brilliant dan diberikan
pindjaman, ternjata brilliant itoe
palsoe. Apa jang terdjadi? Hoofdschatter itoe di ontslag.
Hak beheerder bisa
menaikkan
pangkat dan gadji
pada pegawai
bawahannja, djoega berbahaja, ka
rena dalam
sesoeatoe pekerdjaan
moengkin terdjadi perselisihan per
soonlijk, jang dibawa? ke
conditie
staat.
Gadji beamte jang f 11,50
seboe
lan dikoepasnja poela dengan njata.
Nasibnja kassier tidak diloepakan.
Tidak ada kassier dipegadaian jang
3 hari teroes-teroesan klop. Selama
nja te kort atau te veel. Kalau te
kort, kassier tombok. Kalau te veel,
masoek kas.
Agenda
penghabisan
tentang:
Kaoem
boeroeh
dan politiek. N.V.V. dinegeri Belanda tidak
berpolitiek, tetapi anggauta-anggau
tanja sama masoek dipartij politiek,
jalah S.D.A.P.
Dengan sendirinja S.D.A.P. bisa
mendoedoeki badan perwakilan, jang
senantiasa, mendengoeng-dengoengkan soearanja kaoem boeroeh.
Di Indonesia seharoesnja ada par
tij sandaran, jang terdiri dari kaoem boeroeh, soepaja wakil-wakil
nja membawa
soearanja boeroeh.
Burger (ra'jat| tidak dilarang tjam
poer politiek. Mengoeatkan Pasoen
dan: Parindra marah, mengoeatkan
Parindra,

Gerindo

marah

dan

seba

liknja. Oleh karena itoe oleh beliau
diandjoerkan, soepaja kaoem boeroeh mentjampoeri politiek, diloear
nja partij-partij politiek jang soe
dah ada. Pada ini waktoe arbeiders
partij ini masih dipeladjari oleh
soeatoe commissie, jang terdiri dari
wakil-wakil P.V.P.N,
Vergadering jang amat gembira
ini, ditostoep pada djam 12 siang
dengan selamat.
sn
MY —

SOERAKARTA
Werkloosheids-en ongevallenverzekering

Openbare
Solo,

dacteur

blad

lezing

oleh

di

hoofdre-

Bat.Nieuws-

dan

voorzitter

Suikerbond.

Pembantoe

M.

menoelis:

Di gedong Loge
Batangan
(Solo)

Vrijmetselary di
telah diadakan?

openbare lezing oleh ,,Suikerbond”
jang hanja didatangi oleh ko"

lebih 35 orang sadja. Setela'
temoean diboeka oleh vox
hoofdbestuur toean J.H. Sm:
ka toean J.H. Ritman hoof'
teur ,,Bataviaasch Nieuwsblad"
ri Betawi laloe dipersilahkan
lai

lezingnja

tentang

nm.
moe-

,,werkloos-

heidsverzekering“ jang poko' maksoednja sadja kita terangkan dengan pendek seperti berikoet:

aa

Pemb.

koeat

dan

teratoer,

verze

maka

|
|

'

maka berbareng dengan hari

niging,

| ring itoe haroes dibawah super-visie dari pemerentah, agar soepaja
K kaoem boeroeh jang terpaksa me—

M. menoelis:

Atas oesahanja vereeniging voor
lebih dierenbescherming dan Ren-Vereeke-

er Soep

. terpaksa mengangg

be-

'beloem ada

|. pemerintah dan kaoem madjikan 'ming tjabang Soerakarta dengan
tentoe akan menjetoedjoei maksoed | dr.A.Schoorts gouvernementsveearts
RAK
dont

jang moelia Ini:

|

IToean J.H. £mit jang laloe berpi

,,ongevallenverzeke-

daio tentang

dari burgelijke

inspecteur

fd.

dan

Jan selama itoe posela bagi tt: jang
berhag memilih di Tapanoeli, pilihan
nja itoe beloem ada jang meliwati

veeartsenijkundige dienst daerah gewest Soerakarta dan toean G. de

3angpai di grens Tapanoeli— Atjeh,
walaupoen pilihan itoe sekedar boeat

jang poko maksoednja mene |T: ang adjunet hoofdcommissaris van
ring“
rangkan, bahwa adanja pena
politie.

candidaat sadja. .
Karena tidak ada hag oentoek me

bagi kaoem boeroeh itoe “ Dari beberapa kereta-persewaan
ke (Andong) jang toeroet ambil bagian
i in
tahoen
beber
soedah
pemer
a olehdirasa
ja,apadjoeg
pentingann
dalam concours itoe, jang mendapat
tah sendiri. Sekaranz ini pemerin- prijs seperti berikoet:
tah soedah membikin rentjana pe
Kereta jang ditarik koeda doea

demikian

ratoeran

baroe-baroe ini

itoe dan

milih, soedah pernah djoega dilakoe-

ingkat

itoe.

Sepintas

:

nganlah hendaknja ditjela-tjela sadja, melainkan kalau ada kesalahan dalam kitab itoe,
sebaiknja dibantah dengan mengemoekakan alasan jang koeat (gefundeerd argumenten). Katakanlah jang
hag, sospaja hilang jang bathal!

keliha

diharoeskan memberi 80- rosoemarto di Kidoel-Batjem Grotjarakan soal negerinja (in staatkongan uitkeering kepada kaoem gol, andong G.K.S. no, 54, terima tundige en economische zin). Lihat
boeroeh jang menderita tjelaka itoe. oeang f 15.— dengan diploma, dan misalnja seperti orang di Betawi
Kalau tidak demikian, si kaoem- kain dengan kain kepala, 3e. pr. membitjarakan soal Minangkabauboeroeh bisa memadjoekan klacht Djojosoemarto di Karanglo, G. K. S, raad, di Tapanoeli soal Groep Ge
djalan civiel-rechtelijken weg. |
no. 401, f 10.— dengan diploma,
sraad.
Begitoelah koerang lebih pidato- kain dan kain kepala, 4e. pr, Kar- meenscha
apakah tidak ada soal
Atjeh
Di
nja 2 tocan toean terseboet diatas sodihardjo di TjindSredio. K. M.N.
jang haroes dibitjarakan 2
dengan pendek, jang laloe vergade no. 323. £ 5.— dengan diploma, kaBoekankah soedah masanja, misal
ring ditoetoep dengan selamat.
in dan kain kepala. Jang mendapat
Stadsfonds Koetaradja
nja seperti
liganti dengan Gemeenteraad ?

troostprijzen : Santrodimedjo di Poer

Gelombang kegentingan doenia
'woredjo, K.M.N. no. 273, oeang
f5.— dengandiploma, Sastrowiharir.
ng
Lezi
Openbare
di Daleman, B. K,S. no. 131.
djo
A.J.H. van Leeuwen di
Solo.

14—15 Oct.

Pada malam—Sabtoe

' ini digedong Loge dari perhimpoenan
Theosofie di Solo telah diadakan
lezing oleh ir. AJ H. van Leeuwen
voorzitter dari perhimpoenan Tan
»N0e
“ sofie di Indonesia, tentang
werkt de wet van oorzaak engevolg

bij Rassen en Volken ?” jang dioetjapkan dalam bahasa Belanda jang
disalin

laloe

dalam

bahasa

Djawa

oleh R. Soekarso. Jang hadir kl 100
orang,

diantaranja

ada

beberapa

kaoem poetri.

di Karangasem,

Dj.

Soedah sampai kegedong Pedjamyon dimadjoekan orang soal Sulta-

naat At'e'. Tetapihal inidi Atjeh,
kelihatan dingin, beloem ada menijadi pembitjaraan.

Sastroband

diploma,

dengan

£ 5.

no.

400,

£ 260

dan diploma: Mangoensoehardjo

d'

Bakidoewoer,

Kereta

B,K.S

jang

no.

350,

d'tarik koeda

di Djadjar,
Dr. Hardjopawiro
Tj. no.
kain dan
dihardjo
Tj. no.
kain dan
dihardjo
Tj. no.

kedjadian

soeatoe

toeada

sebabnja,

| kan

itoe

dan

dikemoedian

akan berboeah

itoe

ten-

satoe

tinda-

1: le

M.N.

483, f 25 dengan diploma,
kain kepala, 2e pr. Karto
di Wonosari-Kretin, M.N.
237, f 15 dengan diploma,
kain kepala, 3e pr. Karto
di Wonosari-Kreten, M. N.
295, f 10 dengan diploma.

hari

tentoe

djoega”.

Kertosemito

no.

340,

f£

di Penoemping,

2.59

dan

jang mendapat

poen

diploma.

:

Hasan

koe

hantoekan

Ada

Perle

Pineueng, sekarang

Gouverneur

pada

Dalam koepi dari 90 sen dan f. 1.50. Pada roemah obat dan toko”.

sama.

Ec

melakoekan

di-

'enjai din

tocan t:ean memneli.
Pe seiiaan hanja sedikit.
Djika t-ein tidak membeli

Lecas
2

Toentoenan

Ad

Kenari

particulier.

soedah hampir datang!

Hasan

Tjoet

Poeasa

Bekne

kasa,

Sagiehoofd

Meuraxa,

di Atjeh

toe perentah

dike'oeaken

f 1.50

GW.

I No.

akan

tentoe

oleh:
1

hari

menjesal.

Moehammadijah

Pereconomian
28

ATAU

66

Kativia

Ceutrum,

Dagang

dan

Poeasa

Kita soedah sediakan kain2 Tenoenan serta

Saroeng? dan kain pandjang, jang Toewan2
dan Njonja2 tida akan ragoe lagi memakainja, sebab kita soedah pilihkan tjorak
dan kwaliteitnja jang speciaal.

Seri Moeda Per

XXII

es

ini

Karena

Pada hari Ahad jang baroe laloe
atas oendangan dari padoeka Teukoe Panglima Polim

membatja:

OPERATIE"

Hargania moerah sekali jatoe I exemplaar

Suma

bekerdia

ah :
mingandoeng (pengatcan
1. ORGANISA11£
TECHNIEK
2
3. PExXSEDIAAN KAPITAAL
4. KRIDUT.

in: bo.koe

Tjara

sErsiAP

-

Ocntvek mnt apai maksoed harne
»Boekoe
SARIKA

moekims,

S3
Afdeeling

Pakket

Pakket2.

LEBAKAN.

Kalau Toewan dan Njonja pesan
sate

pakket

Harganja

.

.

jang.

.

lembar

f 15.—

g

3
2

Nona Moeda
Orange tuelis

Tera
reg

5
ia

Tiap Go Meh
Klengan toelis

rig
Frt3
ht

“
1
1

Tambal toelis
Okel toelis
Combinatie blan-

»

Kembang toelis
Boenga Tjempaka

Ll.
l,

30.

—

PALEMBANG

r. Ten.

con

.

Il»

»—

Donggala
Samarenda
Tjap padi kleur

2

Madjalaja

s.
».
«
»

5Ghentome
Tjerime poetih
Tiap Kasri
Modern
Cheribon

» .

Madjalaja

Hn

RE

10

10 Lembar

Prijscourant

»RADJA
SENEN

f

10 lembar kain tedari roepa-roepa

terisi
M8
$'noenan

aa

agama.

00...

kakwa : akan terima satoe pakket

Blangkon toelis

key

pesan ini pakket

dengan

Harganja

dari roepa roepa.

| Kain pandj.

Toewan

Kalau

Toewan dan Njonja akan terima
SA1UE PAKKET, jang terisi 10

Ramai soedah dibitjarakan orang tiga dan seteroesnja oentoek meBegitoelah koerang lebih poko
pidatonja ir. A.J.H. van Leeuwen dalam pers tentang perwakilan ras roendingkan bermoesjawarat bagai
jang pandjang dan mengertikan ba jat jang akan doedoek dalam raad mana tjaranja melakoekan sesoeaVolksraad,

Dengan BEDAK PUROL

r dan

»Badan

Permoelaan

(Gemeenteraad,
raad
Minangkabauraad, Groep Gemeenschappenraad di Tapanoeli).

Hidoep

PER

mempe adjari POLI IEK

b -rsama

tera”.
: soedah diadakan satoe moesjawara
Perpida, Moeham
Nanti pada tanggal 22 October tan dikantoor
jang dihadliri oleh
Djamweg
mad
persedepan ini paberik poenjanja
Oelama-Oelama d.
dan
ang2
,,Pertanian Boemi- Oeloebal
Lebih djaoeh spr. menerangkan, rikatan dagang
s»1joemlah Ik
Rajeu,
Atjeh
sekitar
gelombang poetera” akan diboeka dengan opisil. 70 orang hadlirin, oentoek bermoebagaimana gentingnja
di
Paberik padi itoe letaknja
waktoe ini,
pada
politiek doenia
fakat menentoekan bila permuelaan
h.
Soempioe
semoea
jang
Eropah,
teroetama di
Fithrah.
raja
Perloe diterangkan disini bahwa Ramdlan dan harirapat soelah m2sangat menjedihjang
kedjadian
sosara,
Boslat
di
tsb.
'itoe, djoega sebab2nja, jang directie dari perserikatan
kan
- nentoekan permoelaan poeasa jaiDwidjose
R.W.
toean
oleh
pegang
keada'an,
soeatoe
memaksa pada
toe pada hari Selasa, 25 Oct. '38
haroes mengalami kegentingan jg wojo, bekas anggota Dewan Ra'jat: dan hari Raja Fitbrah pada hari
R. Roedjito, R. M. Notonegoro dan
sangat hebat sekarang ini.
, ketjoeali ka
toean R. Sindoetomo diangkat djadi Chamis 24 November
nja.
sebeloem
roe'jah
ada
lau
5
Dalam hal ini perhimpoenan Theo pembantoe-pembantoe.
karena initjatet,
kita
Sengadja
me
sofie, jang berazas satoe, jalah
Rentjana begrooting, oentoek mem
pertama
jang
langkah
baroe
lah
tjita2
dasar
dan
dan
,
nakoer benih rasa
beli mesin-mesin ada f 25.000,—
dengan
jaitoe
Atjeh,
di
an
pada persaudaraan oemoem funiver- paberiknja sendiri memakan bea k.I. dilakoek
sama
agar
awarat,
bermoesj
tjara
sieele broederschap), dengan tidak £ 25.000,—. Mesin berdjalan dengan
oentoek
faham
an
persatoe
didapat
igama,
atau
memkedakan bangsa
listerik.
kan awal poeasa. Diantara
adalah ia mempoenjai anggapan dan
Pada tanggal pemboekaan nanti menentoe
dalam rapat itoe kita lihadlirin
perasaan, oentoek mengembangkan 'akan diadakan receptie. Sampai kini
iganja Sagiehoofd, Oe-|
ketiga-t
hat
azas jang loehoer itoe, karena ha- perserikatan tsb. beloem bisa meietraja, wakil wakil
Meusig
nja dengan dasar persaudaraan jang njewa sawah akan tetapi pengoe- leebalang
Teung koe Han,
mpoela
perkoe
sedjati, dapat kiranja doenia men- roesnja berichtiar akan menjewa
gkali, Teung
Kroen
n
Hasa
dji
ka
ja,
djadi padam. Tetapi sebalikn
sawah sehingga tjoekoep. (Anetaj.
atau jang
rah
Lambi
r
koe Djaafa
—9 —
lau sebagian kesar dari manoesia
di Atjeh
orang
et
disebo
ir
popula
jang hidoep didoenia itoe sama se- ATJEH
bat.
koe
Lamdja
Yeung
laloe membesar besarkan
nafsoe
Wakil ke Volksraad
Moedah-moedahan dengan adanja
dan hangkara,
selamanja
doenia
langkah jang pertama ini, akan me
mendjadi morat-marit.
Muslim menoelis:
njoesoel poela langkah kedoea, ke

gi semoea jang berhadlir itoe, Djam
9 sore pertemoean dibikin boebaran
ngan selamat.

rang, akan membawa kemakmoeran
kah bagi ra'jat ? Dibelakang nanti
kita akan ramalkan lagi.

bintang.

Mentjapai

eere diploma

Poenjanja
,Pertanian Boemipoe

. ...

tra di Medan.
Mr. Teukoe Moehammad Hanafiah
Ji Koetaradja.
Mr. S. Amir Koetaradja.
Teukoe Tjhi' Moehammad Daoed
Sjah Idi.
Teukoe Moehammad Hasan Gloempangpajong.
Teukos Tjhi' Moehammad Thajik
ervaringen doejang soedah ada
loek di Volksraad.

Teukoe

L.W.

TJIKAMPEK
Fabriek Padi
Pemb: S.A. menoelis:
Didaerah Tjikampek, kini sedang
didirikan 8 boeah Rijstpellerij baroe,
ang kepoenjaan bangsa Tiongoa.
:
Orang boleh menebak dari seka-

Dalam penerimaan bintang pada
Augustus jl, roepanja beloem
Loemboeng Cooperatie
djoega dapat dimasoekkan dalam
Toean A. dari Tjilamaja, seorang
voordracht, nama beliau toean H.
Jahja Adjunct Hoofdpenghoeloe di beroesaha, akan mendirikan bebera
pa loemboeng terseboet, di desa
Kbetaradja.
Rasanja soedah patost, kalau be Djatiragas. Gempol dan Krasak Peliau itoe diano2gerahi sozatoe tan toendjogknja telahdidavat dari Dept
:a'un. Moedah
moeda oleh pemerintah agoeng, mengi Ecooms231
danan
tertjapailah
tjita2
moelia
itoe.
ngat kepada lamanja beliau itoe ting
gal di Atjeh dan djasanja terhadap
Minta berhenti dari djabatan
pergaoelan hidoep teroetama di Koe
s1
1 Zelfbastuurder
taradja-. Kiranja nanti boelan April
Dg da
Potjoet Oemar
1939, tidak lagi akan diloepakan si
Ane
dari Bogor mengabarkan,
ma beliau, seorang toea jang penja
bar dan gemar memberikan perto- bahwa/dari fihak opisil diterangkan
iitaan
dengan
hormat
oleh
coagan dalam segala hal.
otjoet Oemar, jang menJoebilioem 50 tahoen marsoese.
kil zelfbestuurder dalam
Keumangan (onderaf. Si
Tidak lama lagi, tahoen depan di
eh dan daerah ta'loeknja)
Koetaradja
akan
diadakan poela

lidaten jang dibawah ini: Mr. Teu

Djojosoewirjo di Djadjar, M.N. Tj.
a
dasarnj
no.
319.
ngkan
menera
| Setelah
—O—
Ba Ea
. poko wet diatas itoe sampai terang,
etera
Paberik
padi
Boemipo
bahmaka spr. laloe menerangkan,
wa masing2 bangsa atau golongan
bangsa sampai negeri atau kepoelauan-negeri itoe poen djoega tidak
loepoet dari ikatannja wet jang di
namakan ,,karma" itoe. .

Anoegerah

mendatangkan faedah, kalau didaroeloekan oempamanja membitjara
tan Stadsfonds Koetaradja lekas
Jiganti dengan Gemeenteraad.
Kembali kita, kepada soal perwa
kilan di Volksraad. Kiranja dalam
voordracht jang dimadjoekan kepa
la Pemerintah Agoeng, soeka kira
1ja orang akan melihat kepada can

Djam 7.15 sore pertemoean diboe
ka oleh toean E. Moody sebagai kain-dan kain-kepala, 4e pr. Poesvoorzitter di Solo, dengan mengoe- posardjono
di Timoeran, K.M.N.
tjapkan selamat datang dan terima no. adl, f 5 dengan diploma, kain
kasih, laloe ir. A.J.H. van Leeuwen dan
Jang mendapat
kain-kepala,
jang memperloekan datang dari Ban troostprijzen:
d'
Tjokrodihardjo
doeng dipersilahkan moelai lezing- Daleman, B.K.S. no. 412, f 5 dengan
nja, jang pokok maksoednja dengan diploma,
Soetodihardjo di Tjindependek menerangkan, bahwa didoe- redjo, K.M.N. no. 129, f 5 din
dinia ini ada satoe wet jang tetap, ploma, Djojosardjono di Pasarpon,
| jalah ,,karma” jang boleh diartikan K.M.N. no. 344, f 2.50 dan diploma,
»bahwa

Moedah-moedahanlah

Kita merasa rasanja akan banjak

kloembangsari, K. s. no, 433. f 2.56
dan diploma. Jang mendnpat eereAmatjasir di Daleman.
diplkma:
dia Res9s2diro di
B.K.s» no. 261

djaksa van Koetaradja. tidak akan

jang akan

hingga roemah huis van bewaring,
straat itoe dengan
ko»? alim oelama, jaitoe kalau kelak kalau dinamai
Arifweg”,
»Moehammad
dja
t,
terbi
soedah
kitab itoe
Se
an

tan intelectueelen di Atjeh membi-

m:djikan

50 tahoen

rang kepada jang terhormat Teung-

dimadjoekan

laloe, tidak poela

oentoek

di Atjeh.

jg
satoe boekoe sebagai 'diloepakan memperingati, jaitoe
menerbitkan
sangat
berdjasa
besar
dalam
hal
ini.
leiddraad (toentoenan) tentang pem
Orang ingin akan mu lisat diKoedan penerimaan zakatoelbagian
taradja,
misalnja
dari
oedjoeng
:
fithri.
Buitenweg,
simpang
ke
Peunajong,
seka
dari
ai
moel
Kita pohonkan

wakil ke Volksraad, candi- 31
dalam pe-

jang

laten
titie

ada orang

Koetaradja

1oekkan petitie kepada Pemerintah
agar Pemerintah akan me
Tnggi,

di Tempel-

e. prijs M. Atmotenojo

marsoese

Jang

Konon kabarnja sekarang soedah
penerimaan
tentang
semoestinja
ada
satoe commissie van redactie
di
rah
-fit
toel
zaka
n
dan pembagia
jang
diserahi mengatoer satoe geoenangoend
t
eroe
meno
ekan
lako
denkboek.
dang agama Islam.
Kira harapkan sadja,, djasa toelaloe kita tjatet djoega
Sambil
an
Moehammad
Arif, toenmalige
di
lagi
lama
k
tida
a
disini, bahw

dangan djalan mema-

jaitoe

patan

satoe keramaian

menda

oelama2, bagaimana

tangkan

kan orang dengan mengambil kesem-

telah dimadjoekan kepada volksraad 'redjo, andong M.N,Tj. no. 88 menda
jang di kemoedian hari mewadjib- pat oeang f 25.— dan mendapat
kan kepada kaoem madjikan, kalau diploma, si koetsier mendapat kain
ada kedjadia ketjelakaan si kaoem dan kain kepala: 2e. prijs M. Tjok-

ka

jang diperbintjangkan

balapan koeda, pada hari Saptoe- orang.
pagi 15 October ini di race-terrein
Bagi Atjeh, karena di Atjeh tidak
Solo, telah diadakan ada raad, tidak ada pemilihan di
Manahan
di
ngangguer jang boekan karena ke concours dari ,,andong” jalan kreta- lakoekan.
Aa
salahan akan tentoe menerina uit- persewaan di Solo, dengan dipoe
satoe kiesmendjadi
adalah
Atjeh
keering. Peratoeran demikian .itoe toes oleh jury, jang terdiri dari kring
Selama
Tapanoeli.
dengan
haroes moelai sekarang lekas dimoe| toean M.F. See sebagai voorzitter volksraad berdiri, hanjalah di Talaikan, karena ia pertjaja, bahwa dari vereeniging voor dierenbescher- panoeli sadja dilakoekan pemilihan

sama

oempamanja

moekim

163

TELF.

3909

WEL.

Lembar

gratis

PLAAT”
BATAVIA

- CENTRUM

Alangkah baiknja kalau tiap-tiap

toeam

2

ba

soetji

sehat,
Ma

mem-

fonds, jang diperoentoekkan

wai jang
beri sokongan kepada pegaaja

oeang

prijs

Dengan
sar.

satoe|

. djoean oentoek mengadakan

Tentang perwakilan ke Volksraad,
setahoe kita hanja sebahagian besar jang soedah dibitjarakan orang
dalam pers jartoe tentang pemilihan
siapa siapa jang akan dipilih. Tentang soal anggota jang diangkat
oleh pemerintah, boleh dikatakan

Concours Kreta-Andong di Solo

dan kaoem boe|
|. Kaoem madjikan aka
n persetoe-|
gad
men
es
haro
roeh
|

