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Menoeroet berita Reuter dari Hongkong, 21 Oetahag dari poesat

jang boleh dipertjaja diterima berita,

bahwa

. ICanton djatoeh

Kai

Hankow.

an

berangkat dari Hankow ke Changsha, sebelah

2

ana |

DjenderalF Chiang
Ch
x

poedjikan
p
aa
nee 3
Lebih djaoeh Reuter mewartakan, bahwa pihak Ba
ena meNabek, menjempoernakan| wartakan, bahwa semoea amtenar-amtenar tinggi soedah meninggalkan
a menoedjoe Bestuursher- (ko
kota Canton. .
Decentralisatie. |

a

moga-moga berhasils 1-3
sepandjang
kita:

orang

Paberik-paberik

dan peroesahaan?2

osmoem

paham diletoeskan. Didoega bahwa Djepang sebentar lagi
Sah kota itoe.
Berita lebih landjoet mewartakan

(openbare- bedrijven)

akan mendoedoeki.

dari Shanghai, bahwa menoeroet

kabar dari pihak kekoeasaan pasoekan? bermesin dari 5 sang

karena sekarang menjerboe kedalam kota Canton.
karena |
Tidak lama 'antaranja, maka United Press ma

gor | Tah
kan eta umpan
La
2

res- ton, dan dari Shanghai

soedah
an (oa

bahwa

Pang Wei meme

dari|

stadsBis!

“00

angan

dari Chungking

begini :“

Ine

-ergeraknja Djepang
ke
. Canton menjebabkan
. Hankow lepas dari
pembelaan ?

| Shanghai

21

Inggeris

Oct. (Reuter):

| Indonesia jang koeroes| Diwartakan, bahwa segenap pen
Kn
decentta- 'doedoek jang ada didalam kota

|Canton

pada

oemoemnja,

hari ini

-Imasih tenteram. Pembesar? conces
an Nda
DAA
sie Inggeris di Shameen pada. sa'at
mberikan keoentoe-' itoe telah bersedia oentoek mentjepe beroepa pemba- gah, djika sewaktoe-waktoe timboel
Nan
jang pemberontakan, keriboetan dan ba
njak orang2 jang lari hendak maAE

soek kekota terseboet dan lain2 jang

T

gan loepa, decentrali-

koerang

menjenangkan.

baik, tetapi.... ma-

anjak. Dari itoe, djika|
hendaki

?nja, maka orang haroes
memoelai dengan pemberian kedoejoekan berdiri sendiri pada Indo-

kesia. Hanja Indonesia jang berdiri |
dapat membelandjai
karena

ia agak

decen-|
leloeasa

rengatoer oeroesannja senkoeroes

dan

kering

In-

£ berdiri sendiri itoe
jadi
oek dan segar,
politik-kemakmoeran dan
igannja tentoe akan

jaoeh dengan sekarang.

itoe:

berikanlah lebih da-|

hoeloe kedoedoekan

berdiri sendiri|

pada Indonesia dan setelah itoe ba-

.roe pada

Masoeknja

Djepang

di Canton

Gecentralisatie

bagian-bagiannja !

ibalik (seperti jang seka- |
maka pemberian autonomie

Lebih landjoet
diwartakan:
Pada

djam

dari

2,30

Canton

siang

sajap

depan dari barisan Djepang me
masoeki kota Canton.
Tak lama kemoedian daripada
itoe dari Shanghai diwartakan
djoega:

“Pihak jang boleh dipertjaja
mewartakan, bahwa pasoekan2

. Djepang jang bersenapan mesin
. soedah
Kini

masoek
orang

di Canton.
beloem

mengeta-

hoei, apakah orang hendak mem

pertahankan diri terhadap ma
soeknja pasoekan2 ini, sehingga
kabar2
lebih landjoet hingga
kini beloem terdapat.

entschap, gemeente, provin- |

: beta

nja itoe tak lain dan tak|
seboeah taktik dari: me-|

entah centraal oentoek memikoel-

Sectie2 sebelah Timoer
3

Canton

. terampas.

semoea kesoesahan dan beban
Menoeroet communigue opisil dari
ada locale ressorten. Djadi kalau pihak Djepa:
, pada djam 4.40 30
apa-apa, pemerentah centraal re voorhoede lari barisan Djepang
at bersikap: boekan salah saja, soedah berhasil merampas sectie2

Liga Lha em saja,

Ae

boekan jang ada disebelah Timoer dari ko
sei
ta
Canton,
sehingga kini
ma
sih menoenggoe-noenggoe

M.T.

bala-bala

bantoean lagi, sebeloem mereka itoe

bergerak madjoe teroes.

Sungfow,

Hobochan,

mana jg
di dalam
Tionghoa

mengambil bahagian
barisan pertahanan
didaerah Hupeh.

toeroet2

““Ingoeng

2 TN

DI TIONGKOK TENGAH
Meninggalkan
Hankow.

Hankow,21 Oct. (Trans-Ocean):
dahoeloe jang di

angkoet dari kota ialah orang2 jang
mendapat loeka dan anak2 piatoe.
Selandjoetnja Agentschap perkabaran dari pihak Tionghoa mewartakan, bahwa segenap soerat-soerat
kabar
soedah
berhenti
mengeloearkan pekabarannja.
Karena

kekoerangan

maka persediaan2

air

dent

steenkool,

soedah

ter-

henti djoega.

Djepang madjoe teroes.
Hankow, 21 Oct. (Trans-Ocean):
Dengan opisil pihak Tionghoa mengakoei, bahwa pihak Djepang sam(bil menjoesoer tepi Oetara dari soe
ngai Yangtze soedah bergerak kearah Timoer dari Hankow, sedangkan pihak Djepang jang ada ditepi Selatan soedah berangkat poela
dari Yangtshin.
Disebelah Barat-Laoet pasoekan?
Djepang hampir mendekati Tajeh,
dimana didekat kota ini ada paberik2 besi besar dan disebelah Barat pihak Djepang kini soedah ber
diam
didekat djalanan kereta api
Hankow—Changsha.

dari

Radja

djoega, divisie2

Angin

Tokio,

tofan

pasoekan

bi-

mana jang

21 Oct.

telefoon

roesak

terhenti. Sebahagian
sama

sekali.

10,000

kacoem boeroeh tidak bisa pergi ke
tempat oentoek bekerdja.
Selandjoetnja hari ini di Yokoha
ma djoega
tertimboel
keroesakan
besar, sehingga segenap pelajaran
dikota ini dihapoeskan boeat semen
tara waktoe.
7 boeah
kapal,
disntaranja
terdapat djoega
kapal
,,Antenor"
jang hari ini ditoenggoe kedatangan
nja di Yokohama tidak djadi berla
Gerak ke Hankow
boeh ditempat terseboet.
Shanghai, 21 Oct. (Tr. Ocean)
Domei mewartakan lebih landjoet:
Oleh karena pihak Djepang telah
Seboeah kapal Inggeris ,,Battermerampas
doea boeah kota jang lock“ jang besarnja 5138 ton soe-.
penting, Tayeh dan Kishui maka dah terdorong kembali, oleh karena
'ternjatalah,
bahwa
dengan hasil kawat-kawat kabel poetoes, sehing
itoe barisan Djepang pada sa'at ini ga kapalterseboet kandas di Tsuru
Isoedah madjoe dengan tjepat kea- mi, seboeah pelaboehan jang berde
rah kota Hankow.
katan dengan Tokio.
Adapoen letaknja Tayeh itoe ia#lah ditepi Selatan dari soengai Yang
tze, kira-kira 80 km. dari Hankow
Terampasnja ialah tadi malam.

Simpanlah

FONDS. KEMATIAN
Abonne's lamanja paling sedikit 6 boelan, djika meninggal,
asal tidak menoenggak, dapat

uitkeering

f 25.—

loeh lima

(doea poe-

roepiah).

George Joenani ke Londen dan Paris

bahwa
ma'loemat opisil mengoemoemkan
akan perginja
radja George Joenani
(Grie.kenland) seboelan lamanja. Ma
na jang akan ditoedjoe itoelah
beloem terang, Tetapi kabar
angin mengatakan, bahwa radja itoe akan bepergian dalam
samaran (tidak seperti seorang
radja) ke Londen dan Paris.
Komoenis
di Tsjecho
Slowakia
Dari

Praag

dikabarkan

oleh

Zeesen, bahwa
ngan larangan

berhoeboeng de
atas partai-par

tai

di Praag,

komoenis

maka

sekarang didengar kabar akan
melepaskan diri dari Moskou.
Lain dari pada itoe pemasoe
kan-p”masoekan film dan boekoe-hcekoe dari Voskou dilarang. Poen djoega dilarang ke
pada orang-orang partikoelir
oentoek tinggal lama di Tsjecho

Siowakia,

dak toendoek
ran

kalau

kepada

masih

ti-

peratoe-

baroe,

(Reuter):

besar
dari
sekolahan? tertoetoep
djoega. Dienst dienst kereta-api dari
Tokio

jg selaloe

di Kagoshima

Kagoshima prefectuur soedah di
amoek oleh angin tofan, sehingga
ada 226 orang jang mati, 592 orang
jang mendapat loeka dan 227 orang
jang hilang. Selandjoetnja 2368 roe
mah telah roboh oleh angin tsb.
Pada saat itoe djoega ada koerang
lebih 35.000 orang jang soedah tidak.
mempoenjai roemah lagi. Tadi pagi
Tokio diamoek djoega oleh angin
tofan ini, sehingga ada 2000 roemah
karam dan sedjoemlah besar roboh.
1000 pohon tertjaboet dari akarnja.
Sebahagian besar dari dienst tram

dan

Turki,

kemadjosannja.

Menoeroet
Transocean
dari
Athene 21 Oct, mengabarkan,

pasoekan

soedah

diktator

nampak

(Reuter):

Centraal

RINGKAS

. Oesoel-oesoel. Praag kepada
Boedapest.
Transocean dari Boedapest
(iboe
kota Hongaria) 21 Oct: mengabar-

kan, bahwa oesoel2 Tsjecho Slowakia jang baroe telah disampaikan
kepada Hongaria dan telah ada di
oeroesan loear
tangan ministerie
negeri. Oesoel2 itoe ialah mengenai
daerah2 jang akan diberikan kepada
Hongaria. Tetapi sampai kini beloem
terang sampai keketjil-ketjilnja.
—

9

Melepaskan perhoeboengan Sovjet
— Tsjecho Slowakia
United Press dari Praag 21 Oct.
bahwa
menteri
oemengabarkan,
roesan loear negeri Tsjecho Slowakia, dr. Chvalkowsky, malam itoe
telah menerima ambassadeur Sovjet
Alexandrowsky.
Dari kalangan-kalangan pembesar
dikatakan,

bahwa

dr.

Chvalkowsky

memberi tahoekan kepada ambaussadeur itoe, bahwa Tsjecho Slewakia
tidak lama lagi akan mempertahan
kan perhoeboengan persaudaraan de
ngan Sovjet Roeslan jang menge- .
nai pembelaan negeri.

pada:

,Algemeene Centrale
Hoofdkantoor: . Merdikaweg

13,

-—..

Banks
Bandoeng,

N, V.
| 2558.

Kantoor Batavia-C. Noordwijk No. 8, locaal no 5 tel, 5 2308,
Mintalah

|

mat opisil mengoemoemkan ke
adaan Kemal Ataturk, presi-

hendak
memoendoerkan
diri dari
medan peperangan sebelah Oetara
Gari.soengai Yangtze akan menoedjoe Hankow.
Telegram Djepang dari Hongkong
|mewartakan, bahwa koerang lebih
I miijoen pendoedoek
pendoedoek
telah meninggalkan kota Hankow.

Orang2 jang meninggalkan Hankow kini kian hari kian bertambah

Terlebih

Oct.

datangnja

pemerintah

jang pesat

banjak.

21

-

Kemal
makin koeat.
Reuter dari Istanboel 21 Oct.
mengabarkan,
bahwa
ma'loe-:

kota-kota

diantara pasoekan
Tionghoa

Tokio,

kita. Kitapoen tidak per.

ke Hankow

dsb-

Tokio,210ct. (Reuter) Com
munigue dari Kwartier - Besar
Djepang
menjatakan,
bahwa
gerak Djepang ke Canton itoe
pada oemoemnja menjebabkan
moendoernja
pasoekan - pasoe
kan Tionghoa jang memperlindoengi Hankow.
Communigue jang didasar kan
atas penjelidikan- penjelidikan
dari oedara menerangkan, bah
wa pasoekan - pasoekan 'Tionghoa itoe memoendoerkan diri
kearah Hankow dari Macheng,

oleh
Wang

EA

PENTING
m2

Tionghoa

Telegram dari medan peperangan
Tiongkok-Tengah mewartakan, bah
wa koerang lebih I miljoen pasoekan Tionghoa jang memperlindoengi Hankow itoe soedah riboet hing
ga menjebabkan akan soekarnja ma
djoenja barisan barisan terseboet.
. Selandjoetnja berita terseboet me
wartakan, bahwa divisie jang ber-

akan mendjadi badan perantaraan”.

Pembesar? concessie
bersedia

Dari

Reuter,

enak ma

Pa

atie,

(jang terlambat

pembantoe

nah menoetoep pintoe bagi negeri mana sadja jang

Gerak

: ndiri

Canton

Pasoekan - pasoekan
moendoer ?

Riboet

intervioe dengan

dalam

bahajakan kemerdekaan

|.

Pa

Nas

Can-

»Kalau Djepang menawarkan Sjaraka ga
per
damaian, maka Tiongkok tentoe soeka, asal sadja
sjarat-sjarat itoe tidak menghalang-halangi kehidoepan nasional Tionghoa. Kalau
tidak begitoe,
maka tidak ada sesoeatoe alasan boeat mengada—.
kan roendingan tentang hal itoe.
Kita sewaktoe-waktoe bersedia oentoek damai,
—..- tetapi semata-mata dengan sjarat jang tidak mem

.y..
demikian
“itos, maka
aa boekan anta
:

bagian-bagian

ma'loemat

dari

damai asal tetap merdeka.
Sepandjang berita Reuter

El Tenan

menoeroet

dilpndueki oleh Djepang.

'kerasnja censuur),

d an

Djepang

Kana

Pen

ha SA

Chiang Kai Shek ke Gnaidana
dil

Lt

Ni V.

keterangan

tentang atoeran

kita poenja

Ditjari Agent jang actief.

Spaarkas
!!

ok |

datang dekat T

ili-|ta”

k peladjaran-p

jang

akan

dengan

5

diadakan

akan

kakas

keloearan

e-|briek (N.I.) N
Hari
persjHa ini ada ANN
Ti
nja jang mengai
oeng

berh

mentjoba

pertahanan

jang

an

| Dari sedikit-kesedikit

prisvraas,

oentoek mana bagi le prijs disedia

embe
garjl., |
n Septbn

madjoe. Inja pembagian Palestina dan djoega
Dari Jeruzalem dikabarkan, bah- tidak setoedjoe adanja Palestina
wa pasoekan Arab makin lama ma- mendjadi nagara jang dibawah pe|kin terdesak moendoer, hingga kota nilikan Inggeris.
Hama dapat dirampas kembali oleh
Inggeris dari sedikit kesedikit.
Koerban jang banjak sekali
Pasoekan

finale mereTT beker Ju-

hari Saptoe 22-10-38.
Malay club —

win. A.

s.v. Setia —s.v. Lego

bikin

Pasar

datang.
Biasanja

pa

siapa

hatian

jang

Gambir
jang

jang

akan

oentoek

Diantara

akan|

dapat

membikin

per

soedah

Air

tjoekoep 10 tahoen.

kata-kata poenja
orang

Selandjoetnja masih ada beberapa

Arab

Barisan

sebab, doea

ditoentoet.

Di
Landgerecht kemaren
di
kesoekaran
dengan toean Deppe.
ai Menoeroet berita telah diambil ke periksa doea orang Arab, tt. Saleh
oentoek memberitakan bin Abdullah bin Chatib dan Ali
Ipoetoesan
ditoedoeh dengan
bersenpada toean Deppe dengan kawat Adam

D

beliau sebagai pendiri dari djata

pa-|bahwa

tadjam

hendak

menganiaja

Pasar Gambir diberhentikan. Beliau tt, P. Valk, J.M. de Pauw dan R.C.
sekarang berada di Amerika ber Th. H. Kaie. .
Sebabnja, pada beberapa hari jg.
hoeboeng dengan toeroet ambil ba
gian

San

Orang

| Kantor-kantor T
Kongmo n, s
Pakhoi, Hoikow dadan
ri perhoeboengan

2. sInja

dan

beloem

mempoenjai ganti-

a

—

9

-

$

ES

Sokongan kopi

|

dihapoeskan.

Ah

Dengan ketentoean dapat diberita

ah memesan ke Eu- kan bahwa sokongan oentoek kopi
ene, bekal oentoek pa

oleh dikata dihapoeskan.

dan pakaian peladjaran,
iten, dan 150 perkakas

— Minister van Steenberghe, sesoe-

Hinipcien,
ek dengan:
Woktos per IAI
hen1 4boeWapen:
akan Derema
memadjoekan
rantjangan di
lan. Disi

restaurant

Tiong-

di Sawah Besar tt. Saleh dan
bersama
lain-lain
kawannja

Hadraulmaut djoega, doedoek di itoe restaurant dengan minoem-minoem bier.
- Dari sebab kebanjakan air kata2
jang diminoem, kedoea toean itoe
mendjadi mabok, kebenaran dimoe
ka restaurant itoe toean P. Valk
berdjalan. Ini toean laloe lari ke
restaurant Mataram ditempat itoe
sedang doedoek toean-toean J. M.
de

Pauw,

R.C.

Th,Kaie

dan

lain

kota lama

itoe,

ka

Inggeris
Arab.

diterdjang

Dalam antara itoe fihak Arab ma
sih selaloe berani mengadakan serangan-serangan baroe diseloeroeh
Palestina. Hingga terabakan tembakan selaloe kedengaran sadja. Poer
dengan ini tempat tempat bangsa
Jahoedi mendjadi oempannja.

Pahlawan Arab dihoekoem mati
Sekalipoen
dari fihak Inggeris
diadakan poela tindakan2 jang teli
Mahkamah militer tinggi Inggeris
ti, tetapi fihak Arab dapat djoega di Jeruzalem menghoekoem seorang
menerdjang barisan Inggeris.
pahlawan Arab jang ditangkap mem
Lain dari hal demikian itoe fihak bawa sendjata api dengan hoekoeArab dapat djoega meloloskan diri man mati.
dari pegangan orang Inggeris dengan melaloei tangga2 jang dipasang
Pasoekan Arab jang masih
didinding-dinding.
berani menjerang.

Ijoema

bagian ketjil jang dilawan
Inggeris ?
Kemoedian setelah itoe maka di
kabarkan djoega, bahwa kebanjakan
dari bangsa Arab itoe (95 prosen)
tidak mempoenjai kesalahan apa2.
Tetapi
tjoema
sebagian ketjillah
jang dilawan Inggeris. Lain
dari
pada itoe mesdjid2 tidak akan diserang oleh Inggeris kalau sekiranja
gedoeng2 itoe tidak didjadikan oleh
pahlawan2 Arab oentoek menempatkan poesat pertahanannja.

wannja. Kedoea orang jang mabok
itoe poen mengedjar teroes hingga
toean2 jg berada dalam restaurant
itoe berlarian masoek kedalam.

Pers Jahoedi memperdengarkan
soearanja
en Wage
Dalam pers Jahoedi diperdengar
| ondang didapat alasan2 jang dapat
dipakai.
AN
Tapi ini pemeriksaan ditanggoeh kan soeara jang menoendjoekkan,
Dalam tahoen 1936 ondang2 jang kan hingga tgl. 3 November j.a.d.,| bahwa Jahoedi tidak setoedjoe ada
ner|memberi sokongan f 800,000 telah karena masing masing tidak meng|dihapoeskan dengan tjara jang koe hadap. (Rep.|
rang memenoehi kehakiman, Minis—0—
Katjoeng rokok, korban
elter tidak akan meneroeskan soal| |.
Pehak Gemeente sojogianja
metsb. tetapi hanja rantjangan soko'toekang tempel.
njelidiki siapa toekang tempel itoe,
djika ondang-ondang membengan
Markt meesterPasar
3
apalagi salah seorang marktmeester
. rinja. Dan ternjata tidak dapat.
Senen
perloe
tahoe. di Pasar Senen soedah kita telefoon.
“Oleh karena itoe tinggal mengPagi tadi ditempat pemberhen |. Poen pehak polisi hendaknja me
me-|harap dari oeang pendapatan
tian autobus moeka station Pasar njelidiki agen jang mana
oejang ber
moem sebagai pindjaman, tetapi ini Senen telah terdjadi satoe hal jang
djaga depan autobus antara djam
djoega ta'akan mendapat persetoe mengenai
pasar
bedryf
atas ke 1.45 dan 8 pagi.
djoean, sebab dapat menjebabkan tjongkaannja seorang pegawainja.
Kalau doeloe katjoeng rokok di
lain-lain peroesahaan jang dalam
Di tempat
itoe sedang banjak Bandoeng teroesir, sekarang moelai
kesoekaran toeroet djalan ini.
Ipenoempang autobus jang hendak mendjalar, dan dimoelai dengan
20. Permintaan dokters bagi
- Dengan pendek kata maksoed tsb, berangkat. Seorang penoempangnja
main djegal.
ta' dapat didjalankan..
telah memanggil seorang katjoeng
Siapa jang melindoengi katjoeng
a
n
ag
“am
Tiis
Kru
de
Roo
| Pemimpin dari
pendjoeal
rokok
jang
sedang
ber
rokok
di Betawi, jang kini moelai
Dr.
kok menjoerati kepada
djalan. Di. tempat
itoe memang tidak aman lagi?
“politie
contra
pentjalang
Pentjalang
)
ana
dim
,
awi
a Tjoan Sioe di Betkep
banjak pedagang, dan waktoe itoe
“dan spion
ada para :
djian
i
seorang pegawai sedang menempeli
dia
- Landraad Mr. Cornelis kemaren toekang-toekang dagang, ia melihat BOGOR
ambulance Hin
Selainnja itoe telah periksa perkara penganiaja'an katjoeng itoe berhenti. mengham Pembantoe menoelis:
“di Tiongk. ok,diandj
oerkan per dikampoeng Tjiboeloes Bekasi. Jang piri orang jang hendak membeli
im soerat tsb
Moehammadijah
jg lebih dianiaja nama Djailan dan Mads
ter
dok
n
ima
kir
n
taa
min
itoe
hendak
dil:
rokok,
katjoeng
Sebentar malam Moehammadijah
banjak dan personeel jg memelihara masing-masing spion veldpolitie Pa- tempel oleh pegawai itoe. Ini ka tjabang Bogor akan ntengadakan
sir Koentji Tjibaroesa. Dan jang tjoeng laloe mendjawab, bahwa ia
pertemoean bertempat di Moehamrihak Djepang di Tiongkok-Selatan. djadi terdakwa, nama Zjainal spion
'beloem dapat oeang dan baroe ada madijah-school Panaragan 42.
Dr. Kwa Tjoan Sioe ketoea dari politie marsose, Rori pentjalang po- jang hendak membeli.
:
Dalam pertemoean itoe akan dia
mbulance Comite di Indie telah litie dan Tari orang ronda.
Oleh itoe pegawai pasar, si ka- dakan lezingen jang amat berfae'menjeroekan andjoeran ini dalam — Dalam pemeriksaan terdakwa per tjoeng dikait kakinja. dan didjoro dah, jang akan diterdjemaahkan
pers Tionghoa, akan tetapi sampai tama moengkir toeroet menganiaja, kan hingga djatoeh dan terbalik oleh moe'alim dan moe'alimaat dari
sekarang beloem ada jg sanggoep tapi tahoe waktoe kawannja me- dagangannja.
ia dikirimkan ke
Tiongkok. ngedjar doea orang jg dikira pen- “Demikian kedjadian ini oleh seo- Djakarta.
Pertemoean tsb. akan dimoelai pk.
rang Redacteur kita telah ditelefoon 8 malam dan akan diramaikan oae 2x —O—
| Terdakwa kedoea dan ketiga me- pada marktmeester soepaja
sigra Pa muziek Pemoeda Moehammadireka tjoema mengedjar tapi me- datang di tempat kedjadian itoe.
jah.
'pjangkal ia menganiaja.
Jang aneh poela ketika itoe di
Keesokan harinja Minggoe 23 Oct.
| Saksi-saksi dihadapkan, istimewa saksikan oleh seorang Agent politie,
1938 moelai pk. 7 pagi akan diadadianiaja
jang
'doea spion veldpolitie
moestahil hamba
wet itoe
tidak
. kelitoe,. mereka menerangkan keda- melihat, padahal tidak ada beberapa kan chitan (soenat) dari beberapa
-Itangannja mereka diitoe
tempat meter djeraknja kedjadian itoe de- orang anak jatim.
mampir
diroemahnja H. Ismael ngan berdirinja itoe Agent politie.
Cursus Landbouw
t-loentoek mentjari pemboeron. Sekoan.
2
.
(Rep.)
Baroe-baroe
ini di Semplak Bo
njong?2 terdakwa denganbersendjata
gor
telah
diadakan
(didirikan)
ng
golok
menjera
mereka, meski- | Sangat kebetoelan, kita menjaksi-

ni dipe dalam Kamer, djika didalam ondang

| berhoeboeng

|

hoa
Ali

beloem bisa di bangsa

sekarang

kabarkan siapa jang akan memboeat
#rentjana Pasar Gambir jad. (Aneta).

dah terkeloear
aaf

tentoonstelling, 'diper laloe di seboeah

dalam

kenankan oleh Gouvernemernt sini.

pendoedoek

maka mereka diangkoet kekazerne
oentoek - diselidiki lebih landjoet
dan diperiksa poela, sekiranja mem
poenjai
bekas-bekas memikoel sen
djata.

adakan pertemoean perajaan
goena
memperingati
,,Setia"

“tetapi datangnja beliau ta' ada wak
24|haroes mentjari djalan lain.

long

Ini malam di Kramat 174 di

jalah

Robert Deppe, seperti oemoem mengetahoei,
jang memboeat Pasar
Gambir jang paling achir ini. Akan

toe jang dihendaki sehingga orang

spelers ,,Lego” ada

Soemo, djago V.B.O. jang
terkenal, dan banjak lagi djago
jang tidak asing lagi.

akan mem

makin

Sebagaimana dikabarkan dari Jeruzalem, djoemlah koerban koerban
jang baroe baroe djatoeh oleh seraArab dengan meroepakan bangoen ngan Inggeris, lebih banjak daripada
kepoelauan, maka pendoedoek seo- moela moela ditaksirnja.
rang demi seorang ditanja satoe
Banjak orang orang mati diangjdan lain hal dengan amat telitinja koet keroemah sakit.
Idan ditjatat poela.
Kalau orang-orang itoe tidak tergo
Serangan teroes dari fihak Arab

| hari Minggoe 23-10-38.
“Dalam Comite Pasar Gambirada

Inggeris

Pendoedoek ditanja dengan teliti.
Ketika Inggeris mengepoeng fihak

s.v. Ster

win.B.

peroendingan

dengan serangan dari

djahat.

D0

:

Benoetoepan post.

.

Ipoen

djoega

mereka lari dikedjar

kan dimana tempatnja rokok itoe
|
d.idan dibatjoki.
'berantakan, jaitoe ditengah-tengah
— Hingga sekian pemeriksaan diha- djalanan dikeroemoeni oleh orang
t. Ibiskan, achirnja terdakwa pertama banjak. Kalau ag€n-polisi itoe. mekedoea dihoe-

dibebaskan,

terdakwa

rasa tidak tahoe, itoe moestahil, ke

koem toedjoeh boelan dan terdakwa

» Soe- | ketiga
Ti

dihoekoem

tiga

boelan.

:

Rep.
—

| Peroebahan

O0—

karena

|

telah didapat

baik dalam memboeat

hasil

portret gam-

1 ,,Dem- metrie di Indonesia, maka kini ma
'gih ditimbang-timbang oentoek me
ghabisan soerat- ngadakan reorganisasi dalam topoam 8.30 pagi dan grafische dienst jang masih dibitja
rakan djoega.

“dan

tempat

berantakan

rokok didepan waroeng kopi. Djadi

dalam topografische
dienst

- Oleh

tjocali kalau ia merem.
Tempat berdiri polisi didepan hout
handel,

madjoe

Inggeris

.100.—

oean
oa

itoe akan Ikan hadiah

aran

Pasoekan Arab masih berang |
mempertahankan

jang

djeraknja hanja

5 meter.

Kalau ia tidak tahoe, itoe berarti

apalagi
ia lengah,
ia lalai,
orang banjak sama menjoeraki toe

kang tempel jang pandai mengkait
kaki katjoeng itoe, jang sebetoelnja
tidak patoet ditempel, karena

dak berhenti menaroehkan
gangannja,

AA

S3

/

n

di

9

INA
AN
PALEST
KEGENTDIING

jang mengandoeng
nine A dan D
ngandoeng vita-

Tan-

ia ti

Gn bad PS

| Margarine

ekat

Sa

m 1939.

seboeah Landbouw, jg dipimpin oleh
Adj. Landbouwconsulent.
seorang
Cursus tsb dilangsoengkan di Volks
school Semplak pada tiap-tiap hari

Djoemat moelai pk 2—4 petang.
Bagaimana pentingnja ilmoe per
tanian bagi pendoedoek negeri, ter
oetama bagi pendoedoek didesa-desa,
tentoelah tak oesah dipaparkan lagi.

Kita

pertjaja,

bahwa

cursus

akan mendapat
perhatian
dari pendoedoek Semplak
kitarnja.

tsb

penoeh
dan se

Studiefondsdag Pasoendan
Seperti

telah

diwartakan,

ming-

peti da- goe jl. Pasoendan Bogor telah mengadakan
studiefondsdag dengan

2 Nee tah

Dari Jaruzalem dikabarkan oleh
K.P.H., bahwa kapal kapal terbang
Inggeris bisa mengetahoei serangan
fihak Arab jang djoemlahnja 2.500
orang serdadoe berani. Mereka ini
akan menjerang kota lama dan ber
maksoed poela akan memantjing2
pasoekan Inggeris.
Pendoedoek

jang

lepas dari

bahaja

maoet

Berhoeboeng
dengan
serangan2
dari fihak Inggeris ini, maka pendoedoek jang tidak mengerti apa
apa dan ketakoetan, kini telah dapat kebebasan, setelah mereka hidoep terpentjil itoe karena keadaan
soedah mendingan. Djoemlah mereka ada 27.000 orang.

mempertoendjoekkan film (kindervoorstelling) di Centraal Theatre.
Malam Saptoe kemarin, diclubgebouw Pasoendan telah diadakan per
temoean
dari bestuur Pasoendan,
Pasi, Jop dan Jopi, didalam perte
moean mana dibentangkan verslag
dari studiefondsdag tsb.
Pendapatan
kotor
f 154.— Ge'meentebelasting f 31,20. Sewa film
f 10— Sesoedah diambil oleh ongkos2 lainnja ada pendapatan bersih
f 100.— Wang ini akan langsoeng
dikirimkan
kepada
Hoofdbestuur
Pasoendan.
Perloe
diterangkan,
bahwa per

toendjoekan bagi orang2 toea

akan

dilangsoengkan kemoedian.

Sjoek an
Dalam ,,Pemandangan”

hari

Ke-

mis tanggal 20 boelan ini dibagian
hoofdartikel jang berkepala
,,Isi”
djoeroemoedi kita telah memadjoekan oesoel,
soepaja Isi memetjah
kan soal pembelian alat-alat sport,
soepaja dengan tjara demikian kas

Isi dapat terisi

dengan

tidak me-

roegikan para anggotanja.
Dari verslag pembantoe
kita M.
di Solo tentang
poetoesan2
jang
telah diambil selama pekan
sport
disitoe ternjata, bahwa oesoel djoe
roemoedi kita itoe telah dipenoehi
oleh Isi. Kita persilahkan sidang
pembatja-membatja
di lembar kedoea, bagian ,,Gerak-Badan".
Samboetan kita pendek. sekali jaitoe: sjoekoer!
HA

Lelang
Senen,

24

di Betawi
Oct.

Di roemah F. Weber oleh T. K.
An, di Insulindelaan 20 Mr. C.
“Di roemah P. A, S. Balogh, v.

Galantha

oleh

Joh Pryce & Co. di

Malangweg 15,
Lelang koeda oleh R.M,
kp, Doeri Poeloe
Selasa

25

Oct.

Avan

di

'38.

Di Roemah P. Tromp oleh Weltevreden di Palemlaan 33.
Mr, Dr. J.A.
Levert oleh Krijnen

di Banjoemasweg

12.

—i9

LN

?

9
9

ng :1 Di . Koolhaas

bocat pemerik-

srium

?

f 250, -oentoek sipemakai Planta jang tjerdik 9

3

Disinilah ada 13 piring” dengan
goreng. Rasanja ajam' goreng itoe
&naknja,

sebab

ajam
sama

semoea ajam? itoe digoreng

dengan Planta. Roepanja piring” itoe sama :
berikoetnja (garpoe, piso dan ajam goreng)
ada berbeda sedikit dengan satoe sama
lain, tetapi diantaranja ada tjoema 2 piring
sama

?9
9

berikoetnja,

jang

roepanja

Dona
3

CA

dibawah

Ta EKA

2

Leena

M3

An

dari f tan

30 Hiadiah-La

AO. —

cap

Toelislah

sepotong soerat menoeroet

tjontoh dibawah

ini! Kirimlah ini soerat de-

ngan satoe goentingan toetoep dalam

dari

kaleng Planta jang ketjil atau besar, seperti
terhoendjoek disebelah ini.

?
?

soerat, djangan sebagai drukwerk.
itte
dalam
Goentinglah. toetoep
hanja sekitar garis boenderan tjap
sadja, soepaja Toean ta' oesah pakai
banjak perangko pertjoema. Semoea
djawaban mesti diterima oleh jury
di Batavia
djangan
liwat« dari
tanggal 31 Dec. 1938. Tebakan teka-teki
ini tidak diwataskan asal sadja tiap-tiap
djawaban disertai toetoepan dalam dari

ini: &

Ka

Toean.

Djawaban ini haroes dikirim sebagai

bersamaan. Apakah Toean dapat
tjari 2 piring itoe? Siapa-siapa jang
tjerdik bisa dapat hadiah-hadiah

jang terseboet

?
?
?
?

Belilah sekarang djoega satoe kaleng Planta
dan ikoetlah perloembaan ini. Ajohlah, soeroeh ajam' goreng itoe bertelor perak boeat

00.

—

A3

—

P—

Ad 250.—

salah

Planta

jang

dibawah

satoe

ini. Kaleng-kaleng

dari:

1700

gram

680
340
170

ke
Pa
dg

f 110
sa DBD
Ea
2
» 0,32”:
besenain
1
Ke
e na
Aa
Te " 0,20
jury tidak bisa dibantah dan pertanjaan tentang perloembaan ini
tidak dibalas. Siapa-siapa jang
tahoe
menang
akan
diberi

Poetoesan

kaleng

(diseboet

9

$

?
?
?
?
?
?
?
?
?

terseboet

pond):
ah
ap

5

i.soerat

kabar.

, Piring. nomor ....... :
lah seroepa. Berikoet ini soerat saja
satoe tjap dari LD
dalam.
Nama:

Ken

:
yaaa.

R. Henisoadia
Hi Ka
: Demikianlah kesoedahan

ntah |wethouder itoe.

Hhorisos. kasih.

ter

ang
:

3
— Toelisan “kita tentang keadaan
itjara berpen |djalan aloon-aloon Kraton Kanoman
berikan soeara termoeat pada hari Selasa tg. 18
October. Pada hari Rebonja kita
esoedahan perdeba soedah melihat beberapa koeli memsoal wethouder itoe. Iperbaiki djalan itoe dan malam:
oedahan pilihannja. 'Djoemahatnja “pembatasan antara
dan aloon-aloon itoe Pena
oedjoe akan adanja 4| (pasar
hilang moesna.
Ngga
Toean-toean Bestuur Kraton Kanoman, kita atas nama pendoedoek
bd

&

menjoesoen

' Pendapatan Pasar Derma
Dari Comite Pasar Derma Kaboe
"““Ipaten Tjirebon kita menerima. ver-

oeang Pasar Derma itoe.
Pendapatan : Soembangan

Moha-

£ 10, sewaan tanah

£ 44,15, pendapatan 'kartjis £ 2900.30
pendapatai "restaurant f 185.55, Voet

—

ettow
der
P
tt Rd.| hit 5 4 340.
eloear

endapatan. jang ta' di
# djoemlah 3145.30.

in? Ongkos Djalan
Enoeh (dikemoekakan oleh I.E. V.-|g,
pziener “Ardjawinangoen ke
ie), t. Soemarna (dikemoeka- Solo £ 25. Boeat pagar dan goeboeg

.t. Ronggoj, dan t. Soetis-| goeboeg 1 233,80. Sewaan koersi
ja (dikemoekakan oleh tgf 65,35. Tontonan f 637.21 Reclame
Idan ronzebons f 16.75, Lampoe lis

7 soerat,” 13 boeat Ra.

Djadi djoemlahnja
Pendirian

Pembantoe

f 3145.30.

fabriek

Z.

beras

menoelis,

bahwa

berhoeboeng (dengan perloeasan fabriek beras dari N. V. Handel Mij,
Yap Tian Joe merk Hiap Tay dipe
karangan Eig. Verp. No. 1789 di

|Djagasatroe oleh orang-orang berna

Adapoen jang mendjadikan kebe
ratan ja'ni seperti keadaan sekarang

dan tidak sedap oentoek mata. Apa
lagi kalau ditambah dengan fabriek
beras, tentoe
selainnja kapoek, de-

lantwoording masoek dan keloearan dekpoen

mad Bafadal

Candidate

Loonbelasting f 2,15 administratie
dll. £ 23.52, disampaikan kepada Resident Cheribon i 1750 dan f 50.

rangan-pekarangan dan roemah
roemah sehingg mendjadikan kotor

, wend).

Awak.

f 70,50.

(opbou-

Itoelisan jang

| Kesoedahan - asa

palsoe-f 3,25, Oepah

kalau fabriek kapoek itoe giling ba
njak kapoek berterbangan kepeka-

kaoem

dan

tjap diperbanjak terima kasih atas
perhatian toelisan di Pemandangan.
mana faedah
3 Disini njata sampai

bangsa

ceang

Taman Siswa choesoesnja mengoe-

oemoemnja

trik

£ Glb:- Restaurant

f 212.62,

|Tentoonstelling pendjagaan

anak-

#inggal: .
Alabama

anak £ 10, Perhiasaan sindibat 10 SOEKABOEMI

ma Nji Alwiah, Nji Rodijah,
Nji
Noeah, M. Ali, H. Doelgapar, dan
H. Abdoelkahar soedah SN MP PnaH
keberatan. :

Kanoman

3A

N V. BATAVIA

DEN BERGH'S PABRIEKEN (NI

YAN

Kota:

nanti”

akan

berterbangan

rinja.

Belanda

achbli mentjoeri di
tangkap.
Aksinja dalam kamar

MA

Ae

AN

MANA

AN PARMAN

Perloenja

oentoek

terbang

bola.

—OX —

mentjoeri. Ketika

ia memboeka
brandkast didalam
kamar bola Soekaboemi itoe,ternjata |
bahwa
ia memang
seorang ahli|
dalam hal tjoerian.

(kemana-mana pehingga makin tam
bah kotoran.
Pergoeroean Moehammadijah
Kama YP rkan
Berhoeboeng dengan liboeran Poe
asa, pengoeroes pergoeroean Mohammadijah bermaksoed akan mePelempar bom kembali ke Andir.
ngadakan perajaan moerid.Akan di
pertoendjoekkannja ketjakapan aDari
Bandoeng dikabarkan oleh
nak anak berpidato, menjanji dll. Aneta, bahwa pelempar2 bom telah
Pada waktoe itoe akan
diadakan kembali kelapang penerbangan Andjoega beberapa chotbah tentang dir, sesoedah mengadakan penerba
pendidikan.
ngan jang biasa.
Pertemoean akan diadakan nanti
Kemoedian sesoedah
itoe satoe
patroeli mengikoeti pada siang ha
malam Minggoe j.a.d. djam 7.30,

BANDOENG.

:

Ke

le

bih tinggi dari djenderal Berenschot,
sedang lain patroeli lagi akan menoedjoe ke Bandoeng dengan komandan lasjkar,

Dari Bandoeng dikabarkan oleh A
neta, bahwa pada hari Kemis malam
telah terdjadi pentjoerian dalam ka
mar bola Soekahoemi. Ketika pentjoeri itoe mendjalankan rolnja, ia
diganggoe oleh
boedjang, hingga
dalam
gesa2nja ia meninggalkan
bor dari badja dan tas. Oleh kare
na itoe ja dapat ditangkap oleh re
cherche dari
Bandoeng
dan ter
njata
ia adalah seorang Belanda.
Setelah
itoe rmaka diroemahnja di
lakoekan
penjelidikan dan banjak
'boekti2 jang mencendjoekkan hal
pentjoeriannja
itoe. Dan
iapoen
dengan
segera dimasoekkan dalam
preventief.
Dalam
preventief
itoe ia baroe
sadja kembali dari Soematra dengan
membawa koper tempat menjimpan

perkakas2 goena

Naa

ia Ba

Oja:

dekat

Poeasa

en

Lebaran
(Hari

Njonja2,

Raja)

Noni en Sinjo jang ke-

pingin kebagoesan dan kerapihannja poenja pakean datenglah di:

MODE ATELIER
»sBUROP AS
Pasar baroe 125 Bat-C,
Jang saja ada sedia penoe segala
matjem2 model seperti: Mantelpak-Japon en Biousse dari Ssetra.
(Digue
pake borduur dan
pakean anak2 jang paling model
baroe,

Dan d'oega terima
dari matjem2 model.

pekerdjaan

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 no. 22 Telf. 529
Mr.-C.

kiai

(9

wa

£

JAVAANSCHE

TOONEELGEZELSCHAP

KONDO"
an malem

Unie: Theater

berikoetnja

berani,

| jang

Dinsdag 25 Oct.

seorang

beberapa kedjadian2 jang
jang misngherankan dalam
ik.

(Logeplantsoen)

" Keradja'an

wegens vertrek.

8 Compl.

fraaie inboedel

Klankv.

Ola

Tg. 23/10-“38

njo

jang

ambil fjerita »BABAD

dan Soewirjo
orang.

Vendutie

bije den. WelEdGe

dengan Hibantan Alat
am film ....

Ini malam

Vendubedriif ,, KRUNEN"

piano

3 moelai djam

ambil tjerita:

Ini

malam

dan

Bureau.

5

radio

Boeken-

“ FUTORIAR

KING forn. Gero eetset 6 persoons, HUDSON eight touring,
in prima cond. Proefrit toege-

STENO

“bij den- WelEdGestr.

RIJWIEL

Sawah

Djamoehandel

TJAP

Siong & Co.

|

Tel. 2918 WI

| Baroe trima masin ys dari listric merk
SPARTON en motorfiets merk ESCO

Gl pemakean benzin 1 liter—55 Kilometer.

2

Industrie:

LAMPOE"

»STATION

HOTEL

Vliegveldlaan

No.

ri
Djam

| Adres:

ne”
bitjara:

8
4

SAWAH-BESAR

2N

(depan

Toko

(Hoofdkantoor

sampe
si

—
TJONG

|
PASAR

WELT. 5563

BETAWI

Goela pasir: per karoeng dari
102 kg. EN
Tegang pendjoeal

EIOAO

Filialen)

“5

Tepoeng

tarigoe:

tjap dari f anna
| bantal.

tjap

Ko-

1.90f 2.—

per

. Minjak kelapa:
ri 14&/,kg bruto boeat

an

Agam

“Mr.

Bawang

Notosoesanto,

»Mahkamah

75 sen seboeah,

Griffier

kos

kirim.

mandangan“

Boeat

jang

ong-

abonnee

f 7,50 sampai f 8,—.

,,Pe-

tidak

ada

.toenggakannja: 50 sen seboeah,
“terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes diadreskan pada
toean Anwar Tjokroaminoto p/a
»Pemandangan“, Senen 107 Batavia-Centrum, telefoon 1810 WI.

Harga-hargatersehoet menoe
roet pendjoeal di Pintoe-ketjil.
Copra:
melihat kwaliteit dari

|

f

FA.

Liss SEMENTI

:
1089

DIPOETOESKAN

dengan vonnis 19 Oct. '38 (RCs. Mr. D.N.A. de Lange):

J.E.H. P, J. Danisls, monteur P. 'T. T. dan isterinja

pekerdjain, Petodjo Dwarsweg

W.

21, Batavia-C.,

Danisls,

21 Nov.

'38 Te Ts Tan,

berniaga

pakai nama

12 Dec. '38 Jap Im Teng merk Hap Heng,
12
38 Jap Soe Hwee, Betawi.

VERGADERING

-

Oratosk

VERIFICATIE

9 Nov.

'38 H. Th. yan Hutten tsb.,

7 Dec.

'38 K.T. Tan, berniaga pakai

nama

10/10/0

per ton

dium boeat roepa2 merk dari f 2.95
sampai f 3.15: AA f 8.50 nom per
100 kg.
Lada

hitam

Lampong:

e.k. Telok kemaren
soedah djadi
boeat lev. Oct./Dec. f15.25 dan 15.35
Nov./Dec. £15.25 dan Jan./Mrt. f 15.
50, ini hari lev.
Oct./Dec.
f 15.25

pembeli, f 15.50 pendjoeal, Dec/Jan
Tann” Soe- f 15.50 pembeli, f 15.75 pendjoeal

man opa

Idan-Jan/Mrt. f 15.60 nom. Ini hari
soedah
djadi boeat lev Dec.
sendi

Mane

ri f 15.50 dan f 15.40, Jan/Mrt f15
poekoel 10 pagi dalam ge- 160. E.k. Batavia f 15.60 nom lev.
dong R.v. J. Betawi, tg.. Oct/Dee. per 100 kg. London noteeTann”

»Radiohandel

88 Jap Im Teng merk Hap Heng tsh.,
'38 Jap Soe Hwee tsb.
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang

tsb.,

»

: :

f 6.10 per 100 kg.

nom, mata itam Djember fob Pro
bolinggo—Pasoeroean lev Oct—Nov
f6.23'/, nom dan Panaroekan fob
Panaroekan
lev Nov—Dec
f 6.64
nom per 100 kg.
Tapioca meel: kwaliteit Me-

tiada

|
dengan vonnis 21 Oct. '38:
'Lie A Kian, pedagang, berniaga pakai merk Sim Tay Pin, Sambas.
' MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat-lambatnja pada:
24 Oct. '38 H. Th. van Hutten, Tjitjoeroeg,

kaboemi,

sampai

noteering

nom.
Katjang kedele: Gendja Te
gal fob Tegal lev Oct—Nov. £7.04!/,

!

J.A. Jager, Opz. machinist S. S., Laan Halkema 11, Batavia—C.,

5.60

London

Djangan menoenggoetama-lama oentoek membelinja,

soepaja tidak Haus

Toaliap

no. 1 f 30,50, no. 21(-29:50-per 100
kg. netto.
Kentang:
per
100 kg dari

Bt-C.

terhitoeng

merah:

4.50. Tiongtoa f 13,25 “tong ap
75 per 100 kg.
“Katjang tanah: dari f 8,—
mpai f 8,25 per 100 kg.
Emping belind jo: Laboean
no. 1 f 2550, ne. 2 f 26,50, Tjilegon

Islam Tinggi“

M. Tabrani, Laan Kadiman4,

HARGANJA:

per blik daroepa? merk

dari f1.59 sampai f152'/,.

s

Sekai

ring 2'/, Lp. Ib. pembeli.
. Lada poetih. Muntok: fob

Banka

lev.-Oct./Nov. f 21.50 nom. pe

perloe

mela

25 Oct.

dikantor Griffie R. vi. Salinannja di Weeskamer moelai
selama 3 minggoe :
Lioe Soen Sioek merk Tjhi Beng, Betawi (jang pertama

38

daa pengh.
con 0,750):
Tan Tiong Tjoe, berniaga pakai nama Toko Nam, Batavia-C. (jang
pertama dan pengh. conc. 0o/,).
tetap daftar pembagian pengh:
mendjadi
telah
karena
BERACHIR

100

kg. London noteering 3?/, d.p.Ib.
pendjoeal.
Koffie Robusta Lampong : 15 pCt

da

Oct./Dec.

djadi

£ 1.02'/,,.ini

£ 1.02'/,,

lebih

hari

ready

djaoeh

boeat

Oey Tjan Tjoan,

lain tahoen f 1.02'/, pembeli, f 1.05

SN aan

11,
3

17

et

'38 Tjee Eng

Betawi,

Goan merk Sin Eng 2

38 JW. Bian

Betawi,

Tjimahi,
ea?

Kaya

sik

si

3

satoe

dari

matjam

penjakit

koempoelan

lepoeh?

tempat merah

ketjil

biasanja

terdjadi dilengkoeng

anggota badan, koentji paha atau
ketiak. Barang jangtjair dalam lepoeh
itoe djadi keroeh serta seroepa air
soesoe, dan sesoedah beberapa hari

lamanja maka lepoeh? itoepoen petjahlah dan keroeping djadilah. Sesoedah itoe djadilah lagi lepoeh' baroe.
Orang jang berpenjakit eczeem haroes

mendjaga

mempoenjai

ketjer-

naan baik, haroes bersih betoel dan
pada waktoe malam
boehi tempat? jang

hari memboekena penjakit

itoe dengan Purol, dan sesoedah
itoe menghamboeri diatasnja selapis
Bedak Purol. Tjoetjilah pada pagi
hari tempat? dengan Saboen Purol
dan sesoedah itoe keringkanlah dengan hati?. Kemoedian taroehlah sam-

Resident Betawi memberitahoekan,
bahwa
sekarang
telah dimoelaikan
pemeriksain
boeat
aanslag
padjak
Inlandsche Verponding didalam iboekota BETAWI, MEESTER CORNELIS
Pa
PANG boeat tahoen 1939/
1943.
Semoea
orang jang mempoenjai
tanah-tanah jang kena padjak terseboet, dan jang menjewa atau memakai tanah -tanah terseboet dan roemahroemah jang terdiri diatasnja, diminta
soepaja memberikan kesempatan kepada pegawai-pegawai jang diwadjibkan boeat melakoekan pemeriksaanpemeriksaan
terseboet
di perceelperceel jang kena padjak itoe pada
saban
hari, ketjoeali hari Minggoe
dan hari Raja, dari poekoel 6 sampai
poekoel 2 siang dan dari poekoel 4
sampai De
6 sore.
1090

PATJAR
RESTAURANT

zat'

jang menjembochkan,

se-

hingga boekan sadja koelit dibekin
sedjoek dan kering,
boehkan djoega.

tetapi

disem-

&

Purol dipakai dengan berhasil boeat
roeam, koreng, barah dan semoea

lain? penjakit koelir,
Disegala

reemah

obat dan toko2:

Purol

f0.40 dan f0.75sedoos, Bedak Purolf0.90
dan

f 1.50

sekoepi,

Saboen

Purol

f0.

SABOEN-PUROL

MASCOT

Pantjoran 37 Telef. 1937 Batavia,
Sedia makanan dengan harga pantes
Siang dan malem boeka.
KAEN TENOENAN MADJALAJA
Matjam- matjam tjorak, benang dan
harga moelai dari f 19.- per kodi
(iranco Betawi). Mej. S. Hatidjah Papandajanweg No. 46 Menteng.
FLASH
soedah

GORDON

sedia,

pai banjak Bedak Purol,jang terbekin
dari

TAHOE

diatas

dari koelit dan diser-

tai gatal, lidas dan sakit hebat. Eczeem

SEA

JANG

lekasiah

KE

pesan

8
pada:

Adm.

,, PEMANDANGAN"

Senen

107

Batavia

Tg. Priok), gedveng-gedoeng

jang ter

penting- Lapangan terbang di Kemajoran- pelaboehan di Tg. Priok dan
lsin-lainnja. Persediaan tjoema sedi-

kit-perloe

dagangdan

sekali oentoek
kaoem

kaoem pe-

pelantjong.

Adm: PEMAN DANGAN

- Saboen bbat boset
menjembbehkan koelit
Pan Mega
koes

KN

2g

pembeli,

£ 1.05 pendjoeal. Boeat

lev.

pendjoeal.
Karet: sedia Java Std. Sheets
5 383/, Std. Crepe 29?/, cts. per '/, kg,

C.

STADSGEMEENTE KAART BATAVIA
Memoeat
Pesanlah sekarang djoega.
djalan2nan diseloeroeh Gemeente Betawi (Weltevreden — Mr. Cornelis dan

eta

Dimana-mana Toean maoe pasang ADVERTEN IIE, periksalah

doeloe

keadaan

OPLAAUNJA.

Citronella olie: kemarin
adjadi lev. October sendiri dan

lev. Oct./Nov. dan Nov./Dec. f 1.02'/,

djoega nama

Salah

koelit jang terlampau soesah menjemboehkannja nistjaja eczeem djoega. Penjakit ini mendjeremba sebagai

e.k. Telok lev. Oct.-Dec. £12.— pem
beli, £ 12.25 pendjoeal per 100 kg.

tg 11 Oct, '38 firma Lay Lan Sim dan sekoetoe-koetoenja Lay Ie Kiam
“dan Lay Soen Hie, Betawi,
11 ,, '38 Warisan Oey Tjay Toan,

S.S.

PEMBERIAN

dok f2.15, Koeda merah f2.10 Boe
roeng kaleng “f£ 210 dan lain-lain

: Pon

Station

SES
KN
KR

& CO).

Bandoeng &

KEMAJORAN”
depan

Pengoeroes

“10: papi,
#iiyake.

TELEFOON

19

Inilah satoe Hotel jang paling lama berdirinja di Kota Betawi, adanja
di Centrum Kota. Menerima tamoe segala bangsa, rawatan baik.
Memoedahkan pada jang berpegian ke Z. Srematra dan lain2 tempat,
via Merak, Tg, Priok dan St. Weltevreden. Dan menerima tamoe
jang tinggal boelanan, tarief moelai dari f27.50 tot f 35. sama makan.
Dan bisa berdamai.
Menoenggoe dengan hormat

— Aken mengoendic engin BATAVIA-C. pada tanggal
26 October sampenja 1 November j.a,d.
..
Fi Il
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kas

& MEUBELHANDEL

EIGEN ARES :

:

Besar

1

ra

MEVR. GOUW,
1

DIMENGERTI

Klintji 34,

Gg.

Ratan

Laan Holle 8 .

en

MOEDAH

JANG

M Igaaman

RON PSMean

TT LN

DjJALAN

Regie dari Robert Steven-

Robeson, Cedric Hardwicke, Roland
Loder dan Anna Lee

MEA

PaAA

petjahnja

Lela “kenikar«

son, dibantoe oleh Paul
R1 Young, at

DAN

Alamat:

Oleh pengarang jang soedah masjhoer namanja
ag
H. RIDER HAGGARD
Gaumont-British- Productie,

SOEWITOS,

Wajang

MCAIDIE

DENGAN

PRACTISCH

Heer

cific. volgt.

Hassan

DAMAR

Extra

E. van HAASTERT
Citadelweg 31

Compl. keurige inboedel w.o.
uitm. piano. Radio. Uitv. spe3

8.45 di tambah

TYPEN

DIADJARKAN

Vrijdag 28 Oct. Vendutie

berikoetnja

Djoko Damar

2

kasten. Boeken. Bedden. Spiegelk. enz. Rest. Eng. Servies.
Glaswerk. Keukengerei, SEN-

staan. KIJKDAGEN:
Zondag
en Maandag v.9—12 en 5—8.

malam

8 sampai

“DJOKO

331A. Zeldz. Madoerabank. Kast
|.m/wortelh.. panee:
stoelen. Ronde :
el. Tapijten
Gekl. Etsen..

lahirnja

MADJAPAIT',

Palembang.

W.o.

Philips

Meester-Cornelis.

PALET, BEDAK dan SABOEN

NUN 3

Ox

CUCH

FABRIEK GRAFIA MOLENVLIET O0ST 89 BAI

Gomandangan
PP

Dikeliling
Apa

Tengah
Peperangan

"3

special

oentoek

Pemandangan"

oleh

ORION

Walaupoen Mesir telah terlepas
sama sekali dari genggaman Inggeris, kapal terbang dan kapal perang
Inggeris masih asjik moendar man

dir disana. Itoe keperloean strategie,

“Di “Timoer-dekat
dan
Timoer- ilmoe perang. Begitoelah djoega ke
Tengah koeasa Inggeris berlawa- perloean - ilmoe perang, bahwa Ing
nan dengan Roes dan Italia. Roesia. geris perloe mendoedoeki Palestina.
semendjak dahoeloe mengintai. Iran
Pipa minjak tanah dari Mosoel
dan Mesopotamia. Laskar Roes jgij, bermoeara di Haifa. Moelai tahoen
koeat itoe gampang menangkis Ing 1933 Haifa itoe diperkoeat
oleh
geris dari daerah Kaukasoes jg ka Inggeris.
ja dan mempoenjai minjak itoe.
sekarang diperItalia poen masoek Inggeris poe-|. Poelau Cyprus
la. Ia berkepentingan besar di Suez koeat
poela
djadi
pangkalan ar
kanaal, sebab selat ini memperhoe- mada
oedara, jang penting dan
boengkan negeri dengan djadjahan- armada
laoet jang penting
2000
serdadoe mendjaga
keamanan di
- nja.
ian lagi Italia sekarang soedah sana, Poelau itoe hanja 380 KM dja
bersarang ditepi laoetan Hindia: oehnja dari Rodhos, pangkalan ardia mendirikan pangkalan armada mada Italia jang baroe itoe. Dalam
di Mogadiscio,
di pesisir Somali. 2 djam kapal terbang Inggeris dari
“Dasar armada ini mengantjam per Cyprus sampai ke Port Said, da
| hoeboengan
kapal Inggeris
dari lam 1 djam ia sampai ke Haifa.
barat
ke timoer, didjalan antara dalam setengah djam ia sampai ke
Suez-kanaal dan Colombo, serta me pesisir Asia Ketjil,
ngantjam pesisir teloek Persia, dja
Soedah teranglah bahwa Cyprus
lan ke Mesopotania dan Iran selatan
itoe
dipergoenakan oentoek pembela
padang
minjak tanah
jang berSuez-Kanaal.
goena oentoek menjalakan armada
Berhoeboeng dengan segala makInggeris! Apakah tindakan
Inggeris atas s0oed2 ini terpaksalah Inggeris merapati repoeblik Toerki. Persobatan
segala antjaman Italia ini ?
dengan
Toerki ertinja: Keamanar
Pertama serdadoe diperbanjaknj:
ditepi Suez-Kanaal. Kedoea didiri- djalan laoet dan darat ke India
keadaar
kannja pangkalan armada di Fuma bagi Inggeris. Adapoen
negeri-negeri
dipesisir
timoer
d:r
gasta (dipoelau Cyprus) dan cdi
laoet. Tengah telah berobah bena:
Haifa dipesisir Palestina.
Ketiga,
didirikannja. pangkalan dari doeloe.
armada di Maskate, diteloek Persia
Toerki jang lemah itoe sekarang
sehingga terdjadi satoe segi tiga telah
djadi negeri jang koeat dan
strategis Aden-Colombo-Maskate.
disegani satoe tjontoh ? Menoeroet
Keempat, memperkoeat laskar dan perdjandjian di Lausanne (1923)
armada oedara keradjaan Irak.
selat
Dardanellen
boleh
dilajari
Benteng divoelau Malta poen di oleh segala bangsa dan pesisir selat
perkoeat oleh Inggeris Malta tidak itoe tak boleh diperkoeat. Diboelan
akan ditinggalkan oleh armada, se- April 1936 Toerki mereboet haknja
- baliknja,
poelau
itoe
didjadikan kembali di Montreux oentoek. mem
pangkalan armada oedara poela.
boeboeh
b€nteng
di
tepi
&
Ditahoen 1936 Malta didjadikan lat Dardarnella itoe selat itoe hoe
»kroonkolonie“. Pendoedoek Malta kan. kepoenjaan internasional lagi
itoe, jang senantiasa dihasoet oleh melainkan
kepoenjaan
Toerki se
Italia, tidak soeka pada Inggeris.
mata.2
Walaupoen ditahoen 1921 pendoe

doek

itoe

diberi

satoe

parlement

dengan 2 kamar, pemerintahan sendiri

itoe ditarik kembali oleh Ing-

.geris

(1930-1933).

Akan
tetapi teranglah bahwa
pangkalan armada Inggeris jang

| teroetama
“timoer

ada

sekarang

Laoetan

dibagian

Tengah,

jaitoe

di

segi tiga Cyprus, Alexandria, Haifa.

Disegi tiga inilah bertemoe tiga boe
ah

djalan

besar,

jang memperhoe-

'boengkan djadjahan? Inggeris: dja
— lan Kaapstad—Cairo, djalan Suez- Laoet Merah dan djalan darat dari
pesisir laoet Tengah

RP

1

nie

Bp

Pa
Si

AA

PA

ke India.

YAN

"

Ah Tg

EA

Ta

ai FS

BALI
|
| Binasa diatas persada tanah air
Toean Ang Poo

Hin,

seorang jg

| tidak asing lagi namanja dalam ka
langan siahweenja di Denpasar ada

mempoenja anak
Hwan

nama

jang mendjabat

Ang

King

pekerdjaan

dalam pasoekan oedara di Tiongkok.
Baroe-baroe

“rima

berita,

ini toean

Ang

mene

mewartakan

bahwa

poeteranja binasa dimedan
ngan melawan Djepang.

-pepera
"3

Chabar
. soenggoeh

jang
memiloekan
itoe
menghangoeskan hati t.

Ang. Sehingga orang-orang jang
berkoendjoeng keroemahnja boeat
menjatakan toeroet berdoekatjita

atas kematian
anaknja
itoe, tas
tersapa oleh sebagaimana patoetnja,

melainkan ia senantiasa bermenoeng
menoeng “tenggelam didasar kedoe
kaan. Demikianlah berita jang sam
pai ketelinga kita,
:

dapat menghiboerkan hatinja deng
an perasaan bangga, bangga karena
telah

dapat

dari

mempersembahkan

tjoekoep

banjaknja,

soeatoe tanda bahwa cursus itoe
mendapat perhatian besar dari pen-

Djika benar demikian, kitapoen
ta' heran bila t. Ang berdoekatjita.
Ja,

perkoempoelan

hati

siapatah

mendengar

ta'kan hantjoer

anak

Bali Darma Laksana

hoeboe tjabang Kloengkoeng.

ngan njawanja binasa dengan tas
dapat melihat
wadjah romannja
boeat penghabisan kali ?

Inilah soeatoe langkah

jang

boe-

kan sadja haroes dipoedji poen haroes dihargakan tinggi. Poen kepada

Tapi, disamping bersedih dan ber pengadjar2nja

istimewa,

SPAARVEREENIGING”

saudara

sebagai

Tjelengan

di

Hindia)

PROSPECTUSI!

Keterangan

Sepanjol

(D.I. S.)

lebih djelas pada:

mempengaroehi keadaan di laoetan
Tengah poela. Pembatja ketahoei

ALGEMEENE CENTRALE BANK N.V.

bahwa dibelakang pehak pemerin
tah berdiri Perantiis
dan Roes ia
dan dibelakang kaoem pemberontak

Kantoor

(djenderal

Franco)

berdiri

dan Djerman.
Pertolongan dari pihak

Batavia-C., Noordwijk no. 8, locaal n».5, Tel. WI. 2308.
DITJARI AGENT JANG ACTIEF!!!

Italia

Hitler dan

DENYA

Mussolini ini jalah serdadoe lengkap
dengan senapan, meriam, tank dan

- BALSEM

kapal terbangnja. '
Serdadoe Italia sadja ada lebih dari
60.900 orang, kapal terbang Djerman
adalah

8

sguadron

jang

bernama

Kondor-Legion. (250 kapal terbang).
Kalau

dihitoeng

bang

Italia,

dengan

kapal ter-

ada kira-kira 700 boeah.

Lain dari pada itoeada lagi 2000 serdadoe dari Portoegal, 70.000 serdadoe Moor dan 8000 serdadoe Neger
dari Marokko jang berkelahi dipihak
Si pemberontak.
Akan tetapi boekan pertolongan
serdadoe dan alat peperangan sadja
jang diberi oleh negeri loearan, me
reka poen bersarang poela didaerah
Spanjol. misalnja dipoelau Majorca
laskar Italia membikin basis (pangkalan)

ton,

apabila

moesoeh

(Italia

Djer-

man) menjerang dengan kapal silam dari sarangnja di Balearen dan
pesisir Spanjol?
Lain dari pada

itoe

Djerman

menjediakan

Gibraltar, diseberang selat, sekarang ada poela merjam besar2 jang
berhadap ke. .. “selat itoe poela.

patnja kita memboekakan topiatas
ke-ichlasannja menjerahkan tenaga

dan fikirannjadengan

Pemasoekan

orang

karena

asing ditahan

Terlaloe
jang

banjak

masoek,

Aneta dari Soerabaia mengabarkan, bahwa
pemasoekan
orang
asing telah ditahan. Sebab djoemlah jang paling banjak (maximum)
telah djaoeh dilaloei, jaitoe 12.000
orang dalam tiap-tiap tahoen.
Soerabaia sadja telah menerima

orang

laroet hati itoe, toean Ang haroes orang pers disini soedah pada tem- Tionghoa.

asing

baroe

i

bangsa

3

..

PER

FLESCH

DEWA-8ALSEM
Entjok

ada

5

Memoedjiken

Fabriek

,T

Oost

N.B.

dasang

Orang

Pemberian

PABAT

,,@antas

padakapal terbang,,@antas“ oentock

memakai
alat-alat toeroen dalam
waktoe malam kepoenjaan marine,
manakala dipandang amat perloe
g2kali.
(y

Centraal Kantoor.
Baroe-baroe ini di Palembang soe
dah diadakan peroendingan tentang
tjita2 rentjana Centraal-Kantoor.
Beberapa badan2 lainnja telah setoedjoe, sehingga dengan persetoe
annja Pemerentah maka nanti pada
tahoen 1939 berdiri Centraal Lands
kantoor dikota terseboet.
Seperti telah diketahoei, raaka di
Centraal
Kantoor itoe ada kantor
goena Exploitatie dari pihak S.S.
Soematra
Selatan
dan
beberapa
kantor lainnja dari landsdiensten.
Keadaan kantor Exploitatie jang
sekarang terletak dekat Oude Boom
Palembang tidak begitoe baik dan
perbaikan memang perloe lekas di
(Aneta).
Ka
OP wa

menerima bintang

Dari Djerman
Dikabarkan dengan
opisil
dari
Bogor, bahwa menoeroet Koninklijk
Besluit telah diperkenankan pada
toean2

C.

Van

den

bagoes.

Telefoon

A"
- Centrum.

No. 1919 Batavia,

dipintoe
masoek
digoenting
oleh
njonja Districtshoofd Martapoera.
Malam itoe diadakan orang santapan diroemah p.t. Controleur dan
keramaian wajang koelit dibangsal
dekat roemah sakit itoe.
Roemah sakit ini keadaannja tidak akan kalah dengan roemah sakit jang agak besar. Ongkos memboeatnja f 14.000.—
Toean

Drs:

A.K.

Gani

di

Bandjarmasin.

PALEMBANG

Diperkenankan

1 flesch

DE W
Batavia

danet

|

hormat

JAP

Olehkomandan angkatanlaoet.
Dari Bandoeug dikabarkan oleh
Aneta, bahwa oleh komandan angkatan laoet telah diberikan izin ke

adakan.

dengan

73.

izin kepada

—

(

berfaedah hneat penjikit Kepala poesing,
Meloewang,
Mengiloe,
Pegza! pegal, Bengkak,

Sakit Oeloe Hati ds.b.
Roeat tjega datengnja penjakit jang mendadak, baiklah sedia
DEWA-BALSEM di dalam roema atawa sewaktoe berpegian

Molenviiet

:

CENT

sanget

(Rheumatiek),

basis

cedara di oetara Sepanjol dan men
dirikan benteng koeat dekat batas
Perantjis dan ditentang
benteng

2.000

#

o€ntoek peperangan didarat,

lilaoet dan dicedara.
Mereka hersarang disana semenljak boelan September 1936. Djernan, soedah lama poela
mendoeloeki Ibiza.
Sekarang ini laskar
Djerman djoega berada di Majorea.
Pembatja
ketahoei bahwa penloedoekan . Majorca
dan Minorca
ni oleh serdadoe Italia dan Djerman membahajakan (mengantjam)
serhoeboengan antara Perantjis de
ngan Algeria dan Tunis, jaitoe negeri tempat Perantjis mengambil
serdadoe waktoe Perang.
Bagaimana
serdadoe hitam ini
akan sampai di Marseille dan Tou-

poeteranja
goena membela kemer Allah sadja, goena kemadjoean
dekaan Iboe Pertiwi,
bangsa dan tanah airnja. Do'a kita,
Dan kematian t. Ang King Hwan soeboerlah hendaknja hidoep cursus
itoepoen adalah kematian dalam ke bangsa asing dikota Kloengkoeng
moeliaan, karena binasa dalam me itoe!!
lakoekan kewadjiban jang soetji
Bagaimana tjabang B.D.L, dilain
dan loehoer, menjerahkan njawanja tempat ?
bala Oh sat
diatas persada tanah air
dalam
melakoekan
peperangan terhadap SOERABAJA,
bangsa dan tanah airnja.
5 orang matros mendjalankan
Saboutage.
Langkah jang haroes mendjadi
tjontoh teladan
Dihoekoem dan
dipetjat.
Sepandjang pendengaran kita, di
Aneta
mengabarkan,
bahwa di
Kloengkoeng soedah diboeka cursus
sore bagi mereka jang ingin me- Soerabaja telah dihoekoem5 orang
nambah pengetahoeannja dalam ba matros oleh mahkamah laoet, berhasa Belanda dan Indonesia, Ma- hoeboeng dengan toedoehan sabousoeknja konon hanja seminggee tage dalam kapal pendidik ,,Soerabajas.
sekali.
Masing-masing mendapat hoekoePara cursisten dipoengoeti bajaran hanja ... 3 cent (zegge: tiga man 14, 14, 15, 12 dan 12 boelan,
mereka poen dipetjat dari
cent) sekedar pembeli kapoer toelis sedang
sadja.
Tetapi
alat-alat jang lain, dines peperangan.
Poen djoega ditjaboet haknja
misalnja : kitab-kitab toelis, batjaan
dan lain-lain haroes si cursist beli oentoek mendjabat dines dalam pasendiri. Jang masoek mendjadi moe- soekan.

rid lebih

INDISCHE

(Perhimpoenan

Djenderal Guiepo de Llano mene
rangkan, bahwa kalau kaoem pemSovjet-Roes berhak melaloei selat berontak menang, dengan sigera
itoe pada setiap waktoe, akan teta Gibraltar itoe akan dirampas kem
pi keradjaan2 lain tak boleh me bali. Meriam 35 c.m. didirikan oleh
ngirim armada jang koeat kearah laskar Djerman di Ceuta dan tem
laoet Hitam
(sebanjak-banjaknja pat-tempat lain di Marokko Spanjol.
9 kapal dengan moeatan djoemlah
Sebagai penocetoep karangan ini
15.000 ton).
saja peringatkan, bahwa Mussolini
Perantjis telah memerdikakan da baroe maoe berdamai dengan Ingerah mandaat Syria ditahoen 1936, geris, kalau Suez-kanaal dan selat
hanja soal Palestina beloem djoega Gibraltar terboeka bagi kapal Italia
dapat poetoesan jang baik: disana diwaktoe damai dan perang. Maoe
orang Arab dan Jahoedi sedang ber kah Inggeris toendoek pada toenkelahi dan bersaingan serta Ingge- toetan ini dan toeroen deradjad se
ris memperlihatkan tangan besi pa bagai radja laoet tengah, jang sang
goep mengoentji herat laoet itoe ?
da bangsa Arab.

doedoek Kloengkoeng.
Konon chabarnja jang mempoenjai
initiatief jang moelia ini adalah

loeloeh

»DE

MINTALAH

dan Itali

disitoe $

Tertoelis

1938

ge

Eabetan
Inggeris

kepentingan

naya

Saptoe 22 October

Bussche,

Hari Kemis 13 Oct. telah tiba di
Bandjarmasin t. Drs. A.K. Gani pe
mimpin Gerindo di Batavia jang se
dang dalam perdjalanan mengoen
djoengi tjabang Gerindo di Celebes
dan Kalimantan...
Dipelaboehan
beliau
disamboet
oleh t. H Boesri cs. Gerindist tjabang Birajang dan hari itoe djoega
meneroeskan
perdjalanannja
ke
Hoeloe
Soengai
ja'ni ke Birajang
dimana ada tjabang Gerindo.
Disana akan dilangsoengkan beberapa pertemoean dan rapat oemoem. Demikian djoega sekembalinja beliau ke Bandjarmasin singgah dahoeloe di Martapoera akan
melangsoengkan
pertemoean jang
diadakan oleh pemoeda2 di M'poera.
Gerindo akan berdiri.
Menoeroet
kabar di Bandjarmasin akan didirikan djoega tjabang
Gerindo oleh pemoeda2 :disana. Ba
dan persiapan telah terdiri: Hidoep
lah Gerindo di Kalimantan.
Air

vice-

asin.

Berhoeboeng dengan soedah lama
president Raad van Indie dan toean
di
Bandjarmasin tidak toeroen-toe
J.M. Kiveron,
algemeen
secretaris
roen
hoedjan, maka air dikali Mar
Gouvernement dari Hindia-Belanda
tapoera
sekarang telah moelaiasin,
oentoek
menerima ordeteeken dari
sebagaimana kedjadian
pada tiap
Verdienstkreuz
des
Ordens
vom
tiap
tahoen
manakala
moesim
keDeutschen
Adler
mit dem
Stern,
marau
telah
tiba.
jang dianoegerahkan oleh Rijkskan
Oleh Gemeente disediakan air ta
selier Djerman, kepada toean? tsb.
war
jang didjoeal dengan
harga 5
(Aneta)
sen
tiap-tiap
pikoelan
(2
blikj,
Air
— 9 —
tawar ini diambil
dikilometer 15
BANDJARMASIN,
arah ke Martapoera. Demikianlah
Pembantoe menoelis:
soesahnja pendoedoek Bandjarmasin
Pemboekaan roemah sakit.
kalau moesim “air asin telah tiba.
Pada hari Saptoe 18 October 1938 Oentoek keperloean air sadja perloe
tadi telah diboeka dengan officieel mengeloearkan
wang
jang
agak
oleh p.t. Controleur roemah sakit loemajan djoega.
Waterleiding jg selaloe diharapbaroe di Martapoera (Borneo).
Banjak tamoe-tamoe jang datang harapkan oleh pendoedoek
hingga
kini masih tinggal dalam pembitja
menghadiri pemboekaan ini.
Toean Mufti membatjakan do'a raan belaka, masih beloem terboekti.

selamat

dan

pita

jang

melintang

:

o

-

DO

Mbc
-

dibagi pat djatoehnja ranting tadi,|
- maka terdjadi hal jang loear biasa.
Tangkai dan ranting beringin jg|
'Imasih tinggal diatas dengan tidak

JANG

djatoeh dekat moekanja toean toean

itoe, beberapa meter sadja djaoeh
nja dari tempat autonja toean ass.
resident. Meskipoen
berpoeloeh2

$5 TERKENAL

dan

JANG

besar

MATA)

100,

DAN

TANGGOENGAN

POEDJIAN

14

TAHOEN

LAMANJA

dari SEGALA

BANGSA

di INDONESIA

KANTOORPRACK
TIK:
Speciaal alas pimpinan seorang

Geroutineerd

Kantoor

Sneltypist.

Typcursussen:

»D.M.

dengan ini maka po

pohon jang

(TOETOEP

SOEDAH

MENDAPAT

jg sedang kerdja

entoek. membetoelkan tiang kawat
tetapi ketjelakaan manoesia
eafoet at Hanja mereka sama ter
Berhoeboeng

BLINDSYSTEEM

8 TIDAK BISA HILANG (VERLEERD) BOEAT SEOEMOER HIDOEP, ADALAH
3 s1O—Vingerig & wonderblindsysteem"

'Imemberi tanda
akan
djatoeh, de
ngan sekonjongkonjong tangkai tsb.

'koeli dan toekang

1009/s

dikota jang

2

Naa dnkanakan
bahaja bagi cel
oem akan dipilihnja.

BESAR“
BAN20ENG:

BATAV:A-C.:

. Sawah B-sa- 21

Pr

SEMARANG:

Karang Toeris 73 G,

Soecmedangweg 96

Ak min

Menoeroet

kabar,

berita

maka

dalam

sai

baroe? ini kepada con|

Inankan lagi goena mentjari koeli
dari poelau Djawa sedjoemlah 550
.
Idjiwa terdiri dari orang laki lakil
agajdan
perempoean,
djadi roepanja
anak? ta' terhitoeng, jg akan diki
|rim ke Nieuw Caledonie. Sedang jg
sama poelang kembali dari koloni
.litoe ke poelau Djawa hanja terketjoeali sadja
Oleh karena hendaknja Pemeren
“
Itah pegang tegoeh tentang pinda
orang

brang,

Pembantoe

M. menoelis :

Prantjis telah diperke Bahasa- -Djawa

Al-|sul-generaal

“Ihan

SOEBAKARTA

dari Djawa

hingga

ke

antara

tanah

Se

lain soedah

ildiadakan dienst propaganda jg me
e-|loeloe,maka penanja mohonkan diri

tidak

boleh

Atas

oesaha

4

Zelfbesturen

na

Vorstenlanden telah diadakan commissie, dibawah pimpinan Prins B.|
K.P.H. Soerjohamidjojo,
jg
'diwadjibkan mempeladjari,baik atau
dapatkah bahasa Djawa itoe dalam
| Keradjaan Djawa ditoelis
dengan
hoeroef-Latyn.
Commissie itoe telah bekerdja se
perloenja dan sekarang telah
mengambil kepoetoesan dengan soeara
boelat, bahwa boeat didalam Kraton Djawa tidak seharoesnja bahasa Djawa itoe ditoelis dengan
hoeroef-Latyn, selainnja kalau ada
Ikeperloean jang memaksa, kedjadi-

benar,

dalam

besluit

Nan
19 Augustus jl. No. 9, diIperkenankan kepada consul-generaal
(Perantjis di Betawi oentoek menberita tentang gem-| tjari koeli sedjoemlah 550 djiwa
g besar didaerah Koe- terdiri bangsa Boemipoetra (lakia kini Aneta mengabar- ilaki dan perempoean) dari poelau
ahwa gempa itoe terasa| 'Djawa goena
dikerdjakan diatas
eloeroeh Timoer, Rotti dan

tanah

di ondernemingen Perantjis

. Alor.
5
di Nieuw Caledonie. Oleh karena
jang menemoei baha- lorang-orang jang beloem
dewasa
nja Koepang, : amat tidak diperkenankan, oentoek meman na diloear nanda tangani perdjandjian pem-

boeroehan

bagi

Nieuw

Caledonie,

maka dari sedjoemlah terseboet di
atas ta' terhitoeng anak-anak.
Dalam hal memberikan idzin goe
Danau
ordonnantiel na mentjari koeli jang dikirim ke
Hanan Dua pada Peme loear negeri, sedari tahoen 1911 di
lakoekan setjara peratoeran jang
biasa, jaitoe hanja vrystelling werIvingsverbod diberikannja goena tanah Seberang (Staatsblad 1887 No..
8, jo. Staatsblad 1936 No. 650), apa
NV.G Papi hali itoe

'bila permintaan oentoek itoe werving bagi negeri-negeri, dimana me

soedah diadakan peroendingan de- mang

soedah

moelai

doeloe

kala

ngan Bureau Luchtvaart dari depar ada emigratie jang tertentoe dari
tement Verkeer en Waterstaat
di bangsa Djawa. Jang terhitoeng neBandoeng, sedang Juchtvaartmaat- geri jang dimaksoedkan ini ialah
schappyen jang bersangkoetan di- | Nieuw-Caledoni&. Moelai achir-achir
beri kesempatan oentoek memberi-| abad jl. kaoem boeroeh dari Djawa

ikan

pemandangannja. tentang so'al| sama

datang

disini.

Pada

ini

saat

terseboet.
h koerang lebih ada 8000 koeli sama
Peratoeran luchtvaartguarantaine kerdja dalam dienst.
- terdiri dari ordonnantie dan Regee
Jang tidak betoel jalah bahwa
ringverordening

jang

maksoednja

hanja jang terketjoeali sadja jang

berdaja oepaja oentoek mentjegah sama poelang kembali ke Djawa da

— mendjalar dan datangnja penjakit ri Nieuw-Caledonie.
penjakit
jang moedz ah menoelar da| “Pada tahoen2 jl memang kadangori Loear Negeri keBean Belanda, | kadang ada kesoekaran oentoek me
ngirimkan kaoem boeroeh bangsa
SALATIGA.
:
'Djawa kembali, jalah pada waktoe
“Assistent - Resident #erhndisk dari beloem ada perhoebcoengan kapal
bahaja besar.
jang tertentoe antara Noumea dan
— Dari Salatiga Aneta menerima poelau Djawa: setelah dimintakan
berita jg aneh sekali seperti diba- perhatian kepada fihak pembesar
wah ini:
negeri disana, jg selandjoetnja adaDitengah-tengah aloen-aloen Sa- nja perhoeboengan dengan lang. Jatiga berdiri sebatang pohon beri- soeng pakai K. P. M. antara Djawa
ingin jg telah toea sekali, serta dan dengan daerah tsb diatas, ma

—.
|

e amat besar. Seperti pohon beringin ka dengan tjara jg moedah semoea
ja, maka beringin itoepoen di itoe didjalankannja. Hal ini bisa
anggap berkeramat oleh pendoedoek dilihat ketika achir achir ini— da-

Boemipoetra.

Dari

fihak

pendoe- lam

doek ditempat tsb terdengar bisik
an, bahwa setan dsbnja jang sama
tinggal dipohon beringin itoe pindah pergi ketempat lain, sehingga,

th 1924 dan 1934 — diadakan
Ikoendjoengan kepada kaoem boeIroeh bangsa Djawa jg kerdja di
onderneming oleh Ned. Ind. arbeidsinspecteur.

beringin itoe ta” akan laSetelah tempo kontrak lamanja
“malah, tentoe roeboeh.
5 tahoen soedah laloe, maka kaoem
Dan soenggoeh benar, pada soea boeroeh berhak memilih oentoek

“ katanja,

toe malam

jg terang | boelan,

keti-| (dikirimkan

kembali,

atau

minta

ika semoea daoen ta' kedengaran oentoek bertinggal diam sebagai
boenjinja, maka patahlah sebatang| resident libre” atau minta menanranting beringin ts

Ts

ida tangani perdjandjian baroe lagi.

Ranting itoe djatc h dik
Koeli Djawa jang kembali
dari
|
tiang dari station Aniem jang ber| Nieuw-Caledonie ada sedjoemlah le
dekatan dengan pohon itoe. Ini: e|bih dari 7000 djiwa jalah dalam ta
njebabkan beberapa bagian dari kota hoen
Oleh1928-1937.
karena djoemlah banjek kov
terganggoe penerangannja dan men|
| Gjadi gelap gelita. Ini kedjadian| li jang dikirim keloear negeri diHaa jg dapat dikatakan »biasa" bandingkan dengan mentjari koeli
sadja
goena pemboenoehan di ondernePada hari esoknja ketika assistent ming di Seberang djoega dengan
resident bersama sama dengan fd. pengiriman kolonisten ke daerah
burgemeester Salatiga t. H.E. Ter- Sebrang itoe hanja sedikit sadja,
meulen, diantarkan oleh directeur| maka ta' ada alasan oentoek mero
gemeentewerken t. SARI Lewis, tiba bah tjara tjara jang telah ada.

'INegeri, bahwa

Hari

»
dan

Keterangan
tenzorg

atau

N. B.
waban.

Oleh
“bisa

seteroesnja

cursus

gas, lamanja2

Iminggoe. Kelak tanggal 30 October
akan sama poelang di Solo lagi.
Javaansche kolonisatie

di Celebes

Orang mengabarkan

kepada kita,

bahwa tidak lama lagi pemerintah
Kasoenanan di Solo akan mengirim

kan 2 orang prijaji BB

ke Celebes,

”

sampai

seharga

lebih

landjoet

pada

£ 1000,—
f 5000, Tg

f 500,—

dan f 7,50

Directie, Schoolweg

6, Bui-

agenten.

Soerat menjoerat haroes disertai franco goena

Dimana

beloem

dja-

ada agent, bisa diadakan.

N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij
ditrima oentoek administraties di tanah Djawa

Werktuigkundigen

(einddiploma

Bouwkundigen
Bankwerkers

(

KWS

— PJS — KES — TS)
idem

$

)

Draaiers
Plaatwerkers

Smeden
- Autogeenlasschers
Electro

.

lasschers

Electriciens voor

hoogspanning-

en krachtinstallaties

Automonteurs

Ambachtsschoolleerlingen met diploma Ruwe Oliemotor Cursus
Soerat lamaran dengan segera disertai dengan toeroenan
diploma
dan
getuigschriften haroes dialamatkan kepada:
N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij
Afd. Aziatische Personeel
£
TJEPOE

Javaansche
boeat mengoendjoengi
Adapoen
jang
kolonisatie
disana.
vendutie di vendu-locaal ,,Economie"
akan
ditoendjoek
kabarnja
R.M.Ng.
di Koesoemojoedan Solo, 25 Oct. di
di Soeko'roemah K.M, MWotosoeroso di Klaten Tjitrokoesoemo, wedono
hardjo
dan
R.
Ng.
Poedjosoetrisno
oleh vendu-locaal ,,Centrum", 26
Oct, diroemah R, Dabruc di Canti- ass. wedono di Polokarto Solo.
nastraat Solo, 27 Oct. diroemah Persaudaraan Pemoeda
Danoekoenjonja W.A. Noach di Manahan So
soeman
lo, 28 Oct. diroemah R. SoerodimePada hari Minggoe 16 October
djodiSragen dan 31 Oct. diroemah ini di sekolahan Danoekoesoeman
R.M.W. de boer di Sragen. Lelangan telah diadakan pertemoean dari koe
4 jangterbelakangan itoe oleh ven- rang lebih 60 orang pemoeda dari
du-locaal ,,Van Zenden & Zonen". Danoekoesoeman, oentoek mendirikan perhimpoenan pemoeda.
Penjakit menoelar makin koerang
Setelah pertemoean diboeka oleh
Menoeroet pelapoeran D.V.G., ma
ka dari tanggal 8 sampai 14 Octo- toean Hardjosoenarno sebagai voorber ini diseloeroeh gewest
Soera zitter, laloe dibitjarakan maksoedkarta hanja ada 4 orang sadja jang nja sama pandjang lebar, achirnja
kena sakit typhus abdominalis. Lain perhimpoenan dengan nama terseJang
dari itoe diterangkan, bahwa dari boet diatas dapat didirikan.
terpilih
mendjadi
bestuur
ialah
tt.
tanggal 1 sampai 7 October ini da
lam kota Solo djoemlah ada 59 anak Hardjosoenarno voorzitter, Waloejo
baji jang dilahirkan dan 52 orang dan. Darijo secretarissen, Wirjosoewignjo penningmeester, Walijo, Sabi
jang meninggal doenia.
to, Soemarmo dan Koekoeh. pemban
Hoofdvroedv rouw Sie
toe
(.
Sien Nio.
Pertanian Ra'jat banjak jang
Pada malam-Selasa 17/18 Octokekoerangan air
ber ini di ziekenzorg ,,Balekosala"
Daerah
regentschap Klaten ter
di Mangkoeboemen Solo telah diadakan pesta jang sederhana dari mashoer baik sawah dan tegalannja,
bestuur dan pegawai roemah-sakit hingga tanaman selaloe dapat hasil
itoe, oentoek menghormati hoofd- bagoes. Tetapi dalam moesim panas
vroedvrouw nona Sie Sien Nio, ka- sekarang ini orang dapat mengirarena telah 20 tahoen bekerdja da- ngirakan, jang tanaman itoe banjak
jg akan menderita keroesakan atau
lam roemah-sakit itoe.
baik hatsilnja, dise
15 October
1938 nona Sie Sien akan koerang
kekoerangan
air karena
Nio cite'ima sebagai leerling-ver- babkan
soedah
hampir
3
boelan
ini sedikit
pleegsier di ziekenzorg (ketika masekali
toeroennja
hoedjan,
hingga
sih ada di Margojoedan, bekas tempat
,,barakan“
orang sakit pest), hal ini selaloe mendjadi perhatian
dan
landbouwdibawah
pimpinan mej. dr. E.A. nja prijaji B.B.
voorlichting.
van Teutem. Dalam tahoen 1922 ia
loeloes oedjian mantri-verpleegster,
Keramaian - Ra'jat Maleman.
dan
dalam
tahoen 1925 geslaagd
Tiap-tiap
tahoen
pada
waktoe
dari examen vroedvrouw, jang men Maleman
dalam boelan Poeasa di
dapat peladjaran
dari njonja dr. aloon-aloon di Klaten selaloe diadaA. Runge, dan sampai sekarang ma kan
keramaian-Ra'jat, jg dinamasih tetap bekerdja di roemah-sakit kan ,,/Maleman” seperti pasarmalam.
itoe.
Boeat tahoen
ini akan diadakan
Beladjar di gas-cursus
moelai tanggal 13 sampai 24 NoR.M.
Darmoro
Soerjodarmodjo vember 1938, dan sekarang ini cohoofd-opzichter onder-directeur rijks mite telah moelai bekerdja, bangowerken
Mangkoenagaran dan R. bango telah. moelai dikerdjakan.
besoek
akan di
Ng. Wignjosoekojo assistent-wedono Keoentoengannja
B.B. di Serengan Solo telah berang dermakan pada oesaha amal.
ladjar dalam

dapat

dan di seberang jaini:

Lelang

boeat masoek be

? ? ?
bisa

Didalam wakt :e jang pendek soedah memindjamkan f 6500, —

Boeat kepentingannja pendoedoek
di Solo disini.dapatlah kita kabarkan akan adanja hari lelang, jaitoe:
tanggal 24 October ini commissie-

kat ke Bandoeng,

sendiri

Tjitjilan ada f 5,— boeat pindjaman
boeat tiap2 harga roemah seriboenja:

semoea soerat-soerat,

teroetama jang berhoeboengan dengan Kraton, haroes ditoelis dengan
hoeroef-Djawa (jang berbahasa Dja
wa), begitoe djoega angka-angka
haroes ditoelis dengan angka Djawa.
Tatapi ini masih ada kelonggaran:
kalau ada perloenja jang haroes di
kerdjakan dengan tjepat,'kedjadian
jang loear biasa, boleh ditoelis dengan hoeroef Latyn.

roemah

dipoengoet rente toean
dari Bank ,,Bringin"

Menjimpan didalam waktoe jang pendek saban boelan:
f 1l,— bisa mendapat roemah seharga f 500, —

di

1

Memang

tidak

hoeroef-latyn

Boeat daerah Kasoenanan (Solo)
oorstellen hat 'Orga- koeli, jg akan dikirimkan ke daerah| sekarang
ini soedah ada peratoeran
diloear Indonesia".

Djawaban Pemerentah.
terkirim 19 Oct. 193838.

ingin

ditoelis |

memadjoekan
pertanjaan
kepada
Pemerentah, apakah pemerintah tak
dengan penanja bah
io 'sependapatan
lia
lan jang soekar kalau ditoelis dengan
selandjoetnja ta' oesah perloe
hoeroef Djawa.
'Idiberikan idzin lagi goena mentjari |

?V.O.B.

Toean
Pindjaman

oleh
R. Ng, Taroesadoko sebagai
voorzitter,
laloe
diadakan lezing
tentang
.pengetahoean
Theosofie
oleh R. Djarodjan dan laloe disam
boeng
oleh spreker jang datang
dari
Solo. Djam 1 malam dibikin
boebaran dengan selamat.
Cursus Volksonderwyzers
Moehammadijjah
Cursus boeat beladjar mendjadi
volksonderwijzer jang diadakan oleh
perhimpoenan Moehammadjjah tjabang Klaten telah dimoelai, dengan
24 orang pemoeda cursisten, bertempat di wedi, lamanja doea tahoen, masing-masing membajar 50
sen tia-tiap boelan bocat membeli
perkakas-cursus. Oleh karena cursus itoe diadakan oleh Moehammadijah,

maka

semoea

roes
menjatakan,
berigama Islam,
200

tahoen

cursisten

bahwa

kraton

Solo

ha-

mereka

dan

Perajaan
Pasarmalamjangbesar.
Berhoeboeng dengan 200 tahoen
ocoemoernja kraton Solo (menoeroet
perhitoengan tahoen Djawa), maka
kraton Soerakarta nanti pada tang
gal 9 sampai 22 Februari 1939 akan
mengadakan pesta peringatan. Dan
jang akan mendjadi soegoehan besar ialah Pasar Malam loear biasa.
Dalam hal ini matjam matjam Departement akan memberikan bantoeannja. (Aneta)
Konggeres

P. &. B.

Malam resepsi.
Berhoeboeng dengan konggeresnja jang ke 19, maka P.G.B. pada
tanggal 2 November 38 akan meng
adakan resepsi bertempat disositet
Habiprojo moelai djam 8 malam, Da
lam resepsi itoe akan dipertoendjoekkan tari koepoe-koepoe (tari
golek),
tari Bondan dan Wireng
Lawoeng,
Konggeres akan diadakan pada
tanggal 3, 4, dan 5 November 1938.
Anggaran belandja Mangkoenegaran
Koerang

Mempeladjari pengetahoean
kebatinan.

f 17089—

Sepandjang Aneta dari Solo rentjana anggaran belandja MangkoePada malam-Selasa 17/18 Oct. ini negaran dalam tahoen 1939 telah di
diroemah R. Ng. Wiromintardjo di taksir pengeloearannja ada f 1.664.
Soemberredjo Klaten telah diadakan 362, sedang oeang masoek ada
pertemoean, jang dikoendjoengi oleh £ 1.647,273, hingga koerangf 117.089.
koerang lebih 100 orang, diantara-

nja

Djam

ada

beberapa

9 sore

kaoem

poeteri.

Pe aaana

diboeka

sma
Oi Hem

sai

rim tg 15 Sept. 1938.

ae daan
tar aa

e|

Pertanjaan Dewan Ra'jat
Pertanjaan toean Thamrin, terki |

Dar
) i sutoe obat gosok gigi jang baik
Toean moesti inginkan

$

atjada 13 jang

olslag bagi tt.

. ambil bagian, |

toe

- (jang mendapat lele prijs jalah C. v/d

|

|Pols Solo, 1 meni 20 sconde..

| Estafette 4X200 M. bagi anak-anak|
Idibawah oemoer 1414 tahoen,, dibagi|
dibagi
ploegen
&
4
anak-anak,
djadi
ada|.
“jang betoel-betoel
:
toe
jai
s
prij
nggak makan |:

“Bio Ja Limek|

:

jang Ta” moesti sama banjaknja terpentjar didalam toedah: Ohot gosok gigi jang tida
tjepat dan baik terpentjarnja, djika dipakai oentoek menggosok gigi, melekat di tjelah?
gigi dan mengotorkan, sedang sebetoeinja ia moesti membersihkan gigi,
Obat gosok gigi Odol ada sangat menjoekoepi kepada permintain soepaja terpentjarnja rata, Ini obat gosok gigi ada
at
haloes, banjak boesanja dan terpentjarnja rata, hingga bisa
misoek di tjelah? gigi dan membersihkan

'

karatannja gigi jang ada melekat disitoe,
Lain dari itoe, obat gosak gigi Odol hilang

. bersih betoel sesoedahnja kekoemoer,
Dari sebab itoe, obat gosok gigi Odol ada
mendjadi kwaliteit3product jang sangat
pargakan n diseloerceh doenia.

60 M. vrije slag,
be
wasa, jang toeroet
:
a
nd
.
ok
me
Ijalah '28
EL
, jang Fl

di
Dan

sesoedahnja

membersihkan

gigi, - ijoetji

dengan
obat
koemoer:
Odol « cbat mana
dan membersihkan moeloet, "

moeloes

.menjegarkan
:

lada

2
saocer. Kalau seconde,
. .doeng....| Hindernis 20 M. bas Nana

|dibawah oemoer

bangoen,

1 AN

Au

ada

Heeren-double:
15

a. 1 poeasanja tjoe-|
e hari,

dat is

60

ia

6:

jang

M,

rugslag bagiorang dewasa,

ambil bagian 10 orang, jang

Pols, 44,2 seconde.

:..

dibawah oemoer 14
ambil

bagian

tahoen, jang

12 anak-anak,

men-

Idapat le. prijs jalah Kloos Borgers,
n|Solo, 15 seconde...
bangoen

25

ti-

M.

njonja,

boeroe2 boeka.

vrije

slag, bagi

jang . mendapat

1e.

njonja

prijs

jalah Corrie Bosman Solo,2 sconde.

Schoonspringen, jang toeroet am
bil bagian 17 orang, jang mendapat
da pikiran taw 1e prijs jalah J. Schuilenburg Djokja.
25 M zuiver schoolslag, bagi anak
1
da pikiran Ptikaf
choesoe'
kepada Toehan, tjoe- anak dibawah oemoer 14 tahoen,
ngerantjang-rantjang apa jang jang ambil bagian ada 8 anak-anak,

di agenda makanan sorenja.
plaats van

berpoeasa

jang

bil bagian

Dzikkirnja nggak ke Allah tapi
ambil sepeda... maoe ke| kepiring
(dzikkir artinja inget).

tapi . . mampir kewaroeng

ih

kotjak dari kotjak, ada

Roepanja

itoe poeasa jang

mikir apa goenanja,

apa hikmatnja

at, dan apa paedahnja.

orang del
wasa, jang ambil bagian pibagi men

sambil

djadi

4

ploeg,

Ant

Aan

BEDJAT.

Djokja—K.LS. Solo, stand

— Ize 0—0 eindstand O—1.
ae ag
-|- H.C.H. Solo/Salatiga—K.B.I. Solo,

3.

stand pauze 1—2 eindstand 2—6.

DI SOLO

|Berenang-zwemmen, (18 Oct. 1938)

Dt

Selama sportweek itoe djoega di

embantoe M. menoelis:
PA

ne

en Ba

na

Korfbal, 18 Oct. 1938

|

toe

adakan perlombaan berenang (zwem
:

men),

bertempat

di

zwembassin

“|,Tirtomojo” di Djebres Solo, pada

18 Oct. '38 telah (hari Selasa 18 Oct. 1938 dimoelaikan
2

1

perlombaan|djam

istadion

La

Sriwe|

2

banj

3

sore, penonton
rdengar

pa

poen djoega

soeara muziek

“dari pemoeda

jang mendapat

Isen, H.

.Imenit

Thomas

dan

jang

E. L.

Flohr,

30 sec...
te

Balkenrace, jang“toeroet

1

ambil

bagian 8 ploeg, jang mendapat le
prijs (36!5 sec.) jalah C, van der
Talsma,

Soathof

Ea

Tennis, 18 October

dan

19338

Pertandingan tennis, selamasport-

week, pada 18 October ini dilandjoet
kan, jang kesoedahannja kita terang
(kan dengan pendek seperti berikoet :
Heeren-single:
£
Lantip Soerabaja-Soeharto

0 Solo A
Panarto Solo-Soeparis
Solo 5

-

6—5 6—5
6—4 6—4

Dengan ini, maka jang akan berhadapan

K.B.I.: kaoem

dalam

poeteri

finale, jalah bagian

single

boekaan 'dilakoekan oleh toean Soeleman Semarang
djo. Adapoen

le

prijs Semarang, jaitoe Linsen, Gies

Pols, Sietse
| Ipauze 2—1 eindstand 5—1.
— H.C.H. Solo—I,M. Solo, stand pau Zweers. -

|

men

Kriick,

sa -

|

“H.C.H.

jang

Estafette 4x 440 M. bagi

|

BANG

20 anak-anak,

34.19 Bee.“

kai sekarang. Bang Bedjat ngadjak,
poecasa

Thijs van

dapat 1e prijs jalah George

dipa-

'imari betoel-betoel

mendapat le prijs

der Pols, 19.9 sec,“
Hindernis loopen 40 M jang am-

sam

oer, diganti taffakoer nasi.

sebentaran, pagi bangoen,

Kalkhove/Mol

Solo 4 5-6 6-5 8-6

hadapan dalam finale Heeren-double,

jalah

mendapat le. prijs jalah C. van der djojo

MAS

25 M. vrije slag, bagi anak-anak

ap?

Betawi —

sem-| jang toeroet ambil bagian, jang Kho/Soeparis Solo — Ketje/Sas Belagi sam- mendapat le. prijs jalah Bruno |
tawi — 6-1 6-3
|Staathof Solo, 20,1 seconde.
| “Dengan ini, maka jang akan ber

", poeles

ibaroe

Ketje/Sas

antara nona

dengan nona

toeroet Tinkelenberg Solo, dan bagian kaoem

ambil bagian dalam perlombaan ada lelaki single antara toean Panarto
73, jaitoe, 55 Europeanen, 10 Indo- Solo dengan toean Lantip Soerabaja.

|

antara Panarto/SoerjohamiSolo dengan Soeparis/Kho

Solo. Lebih djaoeh perloe diterangkan disini, bahwa winnaar dari Heeren-single

itoe

akan

berhadapan

dengan toean Samboedjo, dan winnaar dari Heeren-double akan ber
hadapan dengan Samboedjo/Santosa,
begitoe djoega akan diadakan demonstratie
antara
Ketje
Betawi

dengan

Soeparis Solo.

:Masoek

bagikan beberapa hadiah, prijzen,
'bekers dan lain-lainnja, bertempat
di sociteit. Habiprojo, dengan diada:
kan matjam-matjam pertoendjoekan
oentoek
menggembirakan
semoesa
jang mendapat kemenangan dan se
moea jang sama toeroet ambil bagian dalam sportweek itoe, begitoe
djoega diperoentoekkan bagi malam
perpisahan.
Pada malam itoe jang berhadlir
tidak koerang 1000 orang teritoeng
djoega beberapa kaoem poeteri dan
wakilnja
beberapa perhimpoenan.
Djam 7.30 sore perajaan diboeka
oleh toean M. Soetardjo Kartohadi
koesoemo sebagai voorzitter L.S.I.
jang selainnja mengoetjapkan sela
mat
datang, poen djoega mengoetjapkan terima
kasih kepada se-

ke Kraton dan barisan
pradjoerit Djawa
moea jang toeroet ambil bagian
jang
sama toeroet bekerdja
Pada hari Rebo-pagi tg 19 Oct. ini dan
comite
penerimaan sportsemoea jang toeroet ambil bagian dalam
dari sportweek telah diperkenankan week ini, teroetama kepada semoea
jang telah memberi prijzen
masoek ke Kraton dan melihat ba- sadja
bekers,
diantaranja ada dan
risan jang lengkap dari pradjoerit dan
Kraton kepoenjaannja Sri Soenan. toean-besar G.G., dari Sri Soenan,
Djam 8 pagi koerang lebih 500 dari Sri Soeltan dan lain2nja.
Laloe
mr. R. Koentjoro Poerbotoean2 dan njonja2 telah sama ber
koempoel - di aloon-aloon
Kidoel. pranoto sebagai secretaris I. S. I,
beberapa
poetoesan
Disitoe I.S.I. mendapat djamoean menerangkan
dari Prins B. K. P. H. Poerbonagoro jg sekira boleh dioemoemkan, jaitoe
jalah commandant dari pradjoerit 1. € M. Soetardjo Kartohadikoesoe
Kraton, dengan dipertoendjoekkan mo dipilih lagi mendjadi voorzitter
kepandaian sport dan barisan dari LS.IL., dengan diberi koeasa boeat
pradjoerit Djawa itoe, jg soenggoeh memilih sendiri, siapa jang diminta
menggembirakan bagi semoea jang doedoek dalam hoofdbestuur boeat
bersama-sama bekerdja,
berhadiir.
2. sportweek
jang
kedoea akan diadakan
Sehabisnja melihat barisan itoe,
dari aloon-aloon Kidoel laloe diper- besok tahoen 1939 di Bandoeng atau
kenankan masoek ke Kraton, seperti Djokja, 3. akan mengadakan fonds
biasanja congressisten kalau sama boeat goenanja algemeene sport, 4.
diperkenankan masoek melihat da- akan mengadakan centrale sportma
lam Kraton. Disini dengan di iring gazijn, 5. mengadakan sportkeuring
oleh beberapa prijaji Kraton telah dengan dibantoe oleh beberapa dok
dapat diketahoei ke-indahannja Kra- toren di Betawi, 6. akan berichtiar
ton Djawa. Djam 11 siang semoea- adanja Volkssportpark dimana-ma
nja telah sama keloear dari Kraton na tempat dan lain-lainnja.
“Laloe mr. R.M. Widodo Sastrodidengan gembira dan poeas.
ningrat membagikan hadiah dan beMalam penghabisan, malam kera- kers dari dan kepada jang mendamaian membagikan hadiah
pat prijs. Disini tidak perloe kita
19—20 October 1933
terangkan satoe-satoenja jang mePenoetoepSport- nerima itoe, karena masing-masing
week jang succes, bagian
sport
soedah diterangkan
Pada malam Kemis tanggal 19— siapa jang mendapat prijs itoe.
20 October adalah
malam
jang
Itoe malam
diadakan
pertoenpenghabisan bagi algemeene sport- djoekan
wire@ng, demonstratie dan
week Indonesia jang pertama ini. lain lain. Djam 12 tengah-malam
Malam itoe disediakan oentoek mem dibikin boebaran dengan selamat.

|. Klenengan dari Istana
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CANARY

Hawaiian Band The Hi

se

Brow

Babies dipim.

. pin oleh Pemoeda Rudy
|.
Pirngadie dengan nja

njian Miss Ross, King

|.

—. Koko dan Boen

Bat.

Ditambah dengan lagoe
lagoe jang baharoe

Hai
45
Batavia 11 190 M, Ban |

sasa
oleh

Noerdin Abdullah
'@—
Gambang
kromong di

»..
0

645

| Membalas: soerat soerat
,, Symphonie-Soerakarta|
tjlempoengnja
| dengan

njanjlkan

oleh

Tjoei

»

Roti
Kepandoean

,

oleh Pandoe Indonesia
Kamermuziek
Soenda,

dipimpin
Emoeng

alat

kabar

545,

Nji

8&.—

(djika ada)

,,

ziek

? BG
8.—

Soenda, dipimpin

oleh toean R. Emoeng

Poerawinata
Pembitjaraan tentang |
hal kesehatan dioeroes
oleh D.V.G.
Harmonium Orkest

3:

. Dolanan

dipimpin

“oleh
Oom

Siet

,,
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Abe
3

“gama Maak
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Toetoep.
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an Orkest
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oleh t. Kwee "Tjien Kie
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Ha

Anekawarna

Toetoep..

tinggil

Memperdengarkan Ra-

4.30

| 30. Se sore
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38 tiada

. Tionghoa Yang Khiem
Dihoeboengkan dengan
Gedong Museum di Bat.

8 —

Boesta-

noel - Atfal dipimpin
Pak moen
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lo hadiah padoeka BI
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H.—

sore

6.30

"

dinjanjikan

. Gamelan Sololo socara
M.A. Darmi

Kinderuurtje

.

1830
| Bae
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“Toetoep...
Mi ngg oe 23 Oct.
pagi Pengasjian Al-@oeran
Soetji
Plaat? lagoe Hawaiian
:

»,..

Soebardjo
Toetoep.
Hawaiian - drasdek oleli
SRI-widani

oe, 22 Oct.

siang
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—

SOEN
Semarang
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Batavia

1,

Pag

Tentang hal ,,Koeroef”
oleh t R Sastrowiratmo
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Saronto Koesoemodirdjo
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»Bing Sing”
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7,— malam Pemandangan loear ne
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Soiwanhadi

1.20
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Berita Pers jangpaling|
achir (djika ada)
Peladjaran

Gij
Tjlempoeng-Orkest
pimpin oleh toean M.|
Kartosoedarmo, -dida-i
lam Studio-Nirom dan)
memperdengarkan gen-|
ding-gending
Djawa
Merah

boeat anak-anak

Toetoep
Extra Pat Iem dimain Ia do,
kan oleh Pat Iem Orkest, dipimpin oleh t.
PROGRAMMA NIROM
Te
Barat
Oei Tiang Kiet
Lezing tentang hal pe
dari 11.— t.m. 12.—
Archipelz.
ladjarannjaNabiKhong
Tjhoe oleh toean Tan Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che-|

atas 205 m. West-Java: Batavia 126,

Memperdengarkan soea
ra dari Miss Roeslin
Berita2 s.k. dan kabar
dagang
Membalas soerat2 dan
rapport2
Memperdengarkan Ke-

“ toprak dari perhimpoe

Urdu:
. Dihoeb. dengan Gedong
Stadstuin dan memper

122, Malang

5.— sore

Solo ll 129 m
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,,The
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8,40
90.10
940

,,
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Pemboekaan

Kilmin Concert
concert |se-

Perkabaran

Pemand. programma
Mana soeka (populair)

Causerie GA v.Bovene|

Omroep Orkest
, Crescendo"
" Omroep Orkest
Int. cebaret-klanken

,, - Marsch Belanda :
Foorman's Band
,,
Toetoep

goe-lagoe

9.30

,

11. me
ThUR

Uu

Memperdengarkan
Djempolan Wajang
Orang
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I 157,89 m. Batavia II

$
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TG
den
Salam
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Orkest

Vocaal
5 menit Charley Kung
Dihoeboengkan dengan
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Cinema Orgelsoli
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2.— lohor
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Toetoep

5.— sore
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Hawaiian

Batavia
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,,

Rhythm Tuners" dida
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memperdengarkan
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Pemand. programma
Berita sport Soerabaja
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Negeri? ketjil di Eropah da-

| pbofdageot Firma ,HIAN SENG & Co."

lam bahaja
S1

Sesoedah

Kramat

Tjeko Slowakiah, negeri
mana lagi ?

|

Oleh Medewerker

News

Chronicle
ditimbang

si

,,Antara"

menoelis: minister

laba roeginja,

Djerman boeat oeroesan
economie dr. Funk berkata bahwa
Djerman tidak melihat keoentoengan

maka datjin timbangan itoe lebih
|. berat kearah Hitler. Dalam bebera- politik di Zuid-Slavia, berita berita
| pa minggoe akan kita lihat apakah diperloearan tersiar keras, bahwa

agen agen Djerman akan membeli
negeri-negeri makmoer dari kaocem
poenjai alasan tegoeh”. Soerat ka- tani Kroaat dimoeloet soengai DoDrau
dengan
bar ,,Wordre' lantas menoelis se- nau antara soengai
habis
pertemoean
di. Muenchen: Sau. Bangsa Djerman diminta pin
»Semoea berlakoe dengan tjara se- dah kedaerah itoe dan mengoesaha
olah olah beberapa toean toean dari kan tanah disitoe. Kaoem kolonisten
|
740.000
|. doenia keoeangan dan peroesahaan ini bersama sama dengan
boeat kepentingan diri sendiri lebih bangsa Djerman seperti kata Ryks
| 'pertjaja kepada Hitler dan Musso- propaganda tinggal di Zuid-Slavia,
lini tinggal berkoeasa daripada me- akan dapat digoenakan sebagai per
djikalau
nolong kemerdekaan”. Watas-watas kakas boeat menghasoet,
Re 2
definitief jang tanggal 10 October Djerman inginkan lagi perloeasan
|
“oleh bangsa Djerman boleh didoe- kekoeasaannja.
doeki soedah ditetapkan oleh com—
Menoeroet ssk. Kroatisch soedah
' 'missie internasional. Wakil Tjeko ada 200 tjab. dari
Kulturverband
Slowakia, gezant Mastny, menerang Djerman didirikan, di Zd-Slavia. Be
kan, bahwa pemerintahnja dengan ratoes ratoes goeroe
di Djerman
sedih mendengar kepoetoesan ini, dan dengan koersoes2 spesial didi|
akan tetapi menjerah sadja dan dik di Zuid-Slavia boeat
|
mendidik
akan memenoehi keinginan itoe de-: kacoem Djerman jang tersedikit be
—
ngan sepatoetnja.
tapa kewadjiban mereka terhadap
Dari pihak Tjeko Slowakia dinja Djerman. Ada poela didikan
:
pen| takan, bahwa berhoeboeng dengan djoealan
boekoe
boekoe,
dimana
Djerman jang soedah boekoe boekoe jang dilarang
toentoetan
oleh
diterima baik itoe, maka beberapa Fuehrer tidak kedapatan disana.Pe
bagian dengan pendoedoek bangsa merentah Zd-Slavia dengan StojaTjeko Slowakia akan djatoeh da- dinovitsj sebagai minister president
lam watas Djerman. Kemoedian Tje bersama
dengan
golongan keoea
ko Slowakia kehilangan seboeah da ngan mengakoei dengan perasaan
erah batoe arang jang terpenting soeka kepada kenjataan bahwa se
djalar kereta soenggoehnja tidak bisa disalahkan
dengan
bersama
Polen seperti Djer oleh karena perdjandjian Muenchen
api. Djoega
2.
man soedah melangkah lebih dja itoe sehingga tenaga tenaga jang
ditoentoet- mempoenjai pengaroeh besar di poe
dari watas jang
oeh
nja oentoek didoedoeki. Ceteka, pers sat Eropah haroes ditjari ke Berlin.
'
'agentschap setengah opisil dari Goring dan Von
Nerath
kedoea2
“
Tjeko Slowakia mengabarkan dari nja tahoen jl. soedah mengoendjoe
1.
Praag: ,,Dari Moravska dikabarkan ngi Zuid-Slavia dan dalam permoe
bahwa journalisten loear negeri soe laan tahoen ini Stojadinovitsj
soe
kota Tjeko, dah poela pergi ke Berlin.
dah mengoendjoengi
Mistek. Mereka tertjengang melihat
Italia jang mentjoba langkah ini
bahwa Polen telah mendoedoeki soe
djoega
tidak begitoe berhasil. Mebesar
sebagian
jang
atoe daerah
noeroet berita berita jang
tersiar,
berpendoedoek Tjeko.
Mussolini dalam pembitjaraan di Ro
Seboeah daerah loeas dari batoe me dalam boelan Mei tahoen ini
Fr
arang sekarang soedah djatoeh ke- mengharapkan dari Hitler, soepaja
:
tangan Polen. Selandjoetnja mere- Zuid
Slavia
dimasoekkan
daka mengoendjoengi kota2 Petrwald lam daerah pengaroeh Italia: Itadan Orlova, jang hari lasoedah
Karvinna,
|
mendjalankan tindakan
Senen, oleh Polen akan didoedoeki sebisa bosat mendapat persahaba|.
“Berbetoelan diadakan disana rapat tan Zuid-Slavia jang tidak meloepa
besar. Oetoesan dari rapat itoe di kan bahwa 400.000 bangsa
Slavia
bawah pimpinan burgemegster me- hidoep dibawah perintah Italia dan
minta kepada journalisten itoe de- jang ketjiwa melihat pengaroeh Ita
ngan bertjoetjoeran air mata boeat lia masoek kedaerah Albania negeri
bertindak seberapa moengkin, men- tetangganja.
djaga soepaja gemeenten itoe tinggal pada republiek Tjeko Slowakia. Expansie
Djerman mengoeatirkan
Sekarang sesoedah soengai watas
negeri? ketjil
harapan Chamberlain oentoek mendapat perdamaian di Eropah mem-

|

Djerman

&

J |

....

Tjabang
PrpLo
hari Minggoe

Tandjong
tg 16

leloeasa

karena

pembagian

daerah

menoeroet kabar jang diterima

da Djerman,

ini djoega
jang loeas.

»Daily Telegraph“ dan ,,Morning
Post” mengoemoemkan artikel dari

mereka,

'Toerki soedah boleh dibilang berhasil.
'

akan tetapi kedoea negeri

ri kalangan economie, pembitjaraan
ryksminister
jang dilakoekan oleh
pembesar pembesar
Funk dengan

““-Theresa Cobbold menoetoer
kan tentang actie Djerman oentoek

melocaskan perdagangannja dengan
Fuid-Slavia,

berkata:

,,/Meskipoen

mempoenjai

djadjahan

Lain dari pada itoe Tjeko Slowa
kiah memberikan peladjaran bagi
bagaimana

keempat

kera-

djaan besar-besar itoe membitjarakan nasib mereka zonder mereka, dan boleh djadi memoetoeskan
nasib
mereka
zonder
mereka

Batavia-C.

IA

pendidikan telah dilangperajaan penoetoep dari

sekolah

tsb.,

bertempat

diclubge-

bouwnja sendiri, di gang 73, dikoen

djoengi oleh 80 orang lelaki dan
perempoean.
Perajaan
diboeka pada djam 9
pagi,

oleh

T. Maisah,

emawea

dari t. Sb. M. Hassan, ketoea baha
gian
pendidikan, jang beloem keli
hatan lagi nampak datangnja di
sebabkan
pekerdjaan beliau jang
beloem selesai.
Sebeloemnja pimpinan menjerah
kan kepada pembitjara, terlebih da
hoeloe, pimpinan mengatakan salam

dan

dan

poedji2an

terhadap

AMOE
KWAN
ant
asean

ng

sebagai wakil

PATEA ea Saateneka) ANA NI
Aa
Men eU Na AL
SEDIA MATJEM- MATJEM DJAMOE
BOEAT

SEGALA

Sepia:

Allah

JE/NNG

PPYSCOURANT.

Rasoelnja serta mengoetjapkan

diperbanjak

hadirin

terima

jg terhormat,

kasih

'kepada

terlebih lebih

kepada wakil wakil dari pemerintah,

dan wakil dari PERSIS TARBIJAH,
dan H.B. A.I. Betawi.
Sesoedahnja pembitjaraan pimpi
nan,

maka

disamboetlah

dengan

oleh anak anak moerid.
njanjian
Didalam keadaan itoe, nampaklah
ketoea pendidikan tiba (Sb. M. Hassan) dengan tergopoh-gopoh, jang
baharoe sahadja selesai dari peker
djaannja, maka oleh wakil Pimpinan (toean Maisah) langsoeng dise
rahkan kepada beliau.
Pimpinan bergirang dan bergembira serta berterima kasih, kepada
moerid Oestaznja.
agenda,
Oentoek melandjoetkan
diserahkan kepada toean Hamdani
el Boujong : Manoesia itoe ada jg
berdasar kepada agama, ada poela
jang tidak.
Manoesia jang beragama
haroes
poela mengetahoei agama mana jg
haroes dipilihnja, oentoek mendjadi pegangan baginja. Tidak ada aga
ma jang tjotjok dan selaras dengan
selain dari
sempoerna,
akal jang
wahjoe Ilahi
agama Islam. Jaitoe
jang ditoeroenkan kepada nabinja,
jang terachir dengan
perantaraan
Djibrail A.S.
2
,
Anggapan saja dahoeloe, kata pem
bitjara, bila seorang telah mengerlima waktoe,
djakan sembahjang
mengeloearkan

zakat,

serta

poela

membatja algoer'an dengan soearanja jang merdoe, telah tjoekoep dan
telah patoet pada rasanja, oentoek

menerima Sjoerga jang didjandjikan

bertindak.

Tidak sadja dipoesat dan timoer
Eropah, akan tetapi djoega di EroTjeko Slowakiah, maka Djerman di pah Barat negeri-negeri ketjil itoe
poesat Eropah dan Eropah Timoer moelai koeatir, teroetama sesoedah
leloeasa,' mereka mengetahosi, apa jg orang2
kemerdekaan
mendapat
dan pertjobaannja -oentoek mema- seperti Chamberlain dan Daladier
soekkan pengaroeh dan mantap di dapatperboeat oentoek meneroeskan
sana makin madjoe. Dari pihak se politik pertahanan. Nederland dan
tengah opisil Djerman dikatakan: Belgia
tidak sadja
berwatas
ke

Oleh

.

DJA MOE

Annaadil-Islamy. tj. Tandjongpriok.
bahagian
soengkan

-—

MINOEM

jl. oleh

oleh ALLAH s.w. Tetapi sekarang
saja baharoe insjaf dan mengetahoei, bahwa masih banjak lagi be
berapa kewadjiban2 bagi seseorang
jang beragama Islam jang wadjib
dipenoehinja.
Olza antara Polen dengan Tjeko
Salah satoe diantaranja, pendidiDikalangan
negeri negeri ketjil kan setjara Islam
Slowakia djadi daerah Pool, dapatharoes: terlebih
lah moedah digoenakan oleh Polen. di poesat Hropah dan Eropah Ti- dahoeloe diberikan kepada anak2
Jang letak dalam daerah ini (Siles- moer, expansie Djerman ini menim- kita, goena selamat kita didoenia
sie) tambang2 besi dan batoe arang boelkan kekoeatiran. Moedah orang dan dihari 'achir kelak. Kemoedian
akan besar artinja boeat Polen, se- mengerti, bahwa mereka takoeti a- pembitjara berseroe, kepada
-hadibab, ditarik pada oemoemnja dae- kan mengalami nasib jang seroepa rin poen terhadap moerid2, agar ki
rah ini sebenarnja tidak kaja de- seperti T,eko Siowakia: Havas me- ranja dapatlah sebagai seorang ajah
ngan bahan2. Selain dari ini Polen ngawatkan dari Budapest, bahwa akan memberi dan menjerahkan ke
djoega menghendaki soeatoe watas perdjalanan graaf Csaky chef kabi pada salah satoe pendidikan
jang
net Kanya, dikalangan tertentoe di berdasar Islam.
persamaan dengan Hongaria.
soepaja dapatlah
Toentoetan dari Polen ini tidak anggap seperti andjoeran Hongaria kelak anak anak itoe, akan mengedapat disokong oleh Londen. Soe- oentoek membentoek soeatoe blok tahoei kewadjiban hidoepnja dalam
rat kabar ,,Express Poranny“ ber- Pool-Hongaria dan Roemenia.
Islam, dan dapatlah poela ja akan
“kata: ,,Djikalau orang tidak teroes
berbakti kepada
goeroe dan iboe
Di
Budapest
dimana
orang
takoeti
soal Sudeten
selain memetjahkan
bapaknja.
meloeapnja
perasaan
Djerman,
dise
Djerman, Tjeko dan Hongaria, ma- ngadja menjingkirkan pembitjaraan
Sesoedah selesainja pembitjara,
ka adalah pemetjahan itoe pintjang tentang maksoed? dari Keradjaan Ke maka ta'loepa disamboet oleh moe
sekali, jang tidak mendjamin per- tiga (Djerman) di Eropah Tengah rid2 dengan njanjiannja jg merdoe.
Pembitjara jang kedoea, diserah
damaian jang kekal, maoepoen men dan Timoer, akan tetapi pihak dalam
kepada
t. Saoemin, penoelis
djamin perimbangan kekoeatan di menjatakan, bahwa pembentoekan kan
Polen
Keinginan
HB. AI.
poesat-Eropah”.
blok
Pool-Hongaar-Roemeen
pertaDengan pendjang lebar pembitja
dan Hongaria oentoek membagi ba ma kali sebagai gardoe penolak exgi Tjeko Slowakiah tidak kesampai pansie Djerman jang boeat ketiga ra ini, mengoeraikan betapa per
dan
manoesia
menoentoet, dan
an. Sub-Karpathisch Rusland
keradjaan ketjil tadi soeatoe bahaja loenja
pengetahoean,
serta
Siowakiah tinggal tetap bertali de- sementara bajangan hantoe serang mempoenjai
ngan Tjeko dan menerima autonomi, an Rusland,
sebenarnja hanja bahaja dalam theorie sadja.

|.

50.

»Annaadil -Islamy”.
Pada

»Djikalau

October 1938

poela toeroet beroending. Daripada
mereka mempertegoeh keselamatan
bersama, mereka mentjari perlindoengan dibelakang tjita tjitanetral.
Kemerdekaan mereka lantaran itoe
sekarang berada poeladalam bahaja.
Soenggoeh tepat dikatakan oleh
Litvinow tentang politik netral dari
negeri-negeri ketjil itoe, bahwa hal
itoe berarti harakiri atas diri sendiri. Soerat kabar ,,Daily Herald"
tetapkan pendapatannja bahwa po
litik jang paling betoel, adalah sama

sama melawan serangan, dipadoe
dengan
kesediaan
bersamasama boeat mengadakan beberapa
perobahan
jang
dimintakan oleh

rasa keadilan”.

kita dapat saksikan di
apa jang
pada hasil kepandai
dari
ini,
zaman
an manoesia jang telah tinggiitoe.
dari itoe, apa
sebaliknja
Tetapi
a sekarang,
dimas
lihat
kita
jang
keroesakan2 dan kebintjanaan kebin
tjanaan,

ditimoer

dan

dibarat,

didarat dan dilaoet, jang ditimboel
ilmoe jang
manoesia,
ilmoe
kan
agama
kepada
didasarkan
tidak
tjara
pembi
itoe
a
Karen
jang soetji.
soepaja oeroesan pen
mengharap
didikan djangan dilalaikan oleh kita
oemmat Islam hendaknja.
Sesoedah itoe Pimpinan menjerah
kan kepada Oestaz M. Sanie, oentoek mengadakan pemeriksaan dari
hal peladjaran moerid2 selama setahoen, semendjak dari kelas1 sam
pai kekelas 3. Pemeriksaan berdja
lan dengan baik dan langsoeng, ser
bagi jang
ta sangat memoeaskan
hadir, teroetama wali-wali moerid.

an

ini,

kemoedian

dengan

adanja

hadlirin, serta
dilingkoengan

perk. Islam jang ada
kita ini. Moedah2an

Allah

melandjoetkan

akan

perk: tersekoet, agar kiranja
lah dengan pesatnja agama
tersiar,

bersinar,

ditepi

oesia

dapat
Allah

pantai laoet

ini.
Oleh pimpinan diberi kesempatan
oentoek
hadirin
dan wakil wakil
perk: serta Diantara wakil perk: Pe
moeda Persis tjb. Bandoeng, Persis
tjb. Tg: Priok.—
Dan diantara hadirin:
Sitti
Rahimah,
T, Johanis,
T,
Isa, T. Poerawanata, dan Sitti Seichoen, serta toean Saijan.
Maksoed kesimpoelan dari semoea

pembitjara,
ialah, toeroet merasa
gembira dengan adanja
perajaan
terseboet dan melahirkan perasaan
persaudaraan didalam Islam,
persaudaraan jang sedjati.
Setelah itoe, pimpinan mengoetjap
Pauze, oen
Kemoedian diadakan
toek beristirahat, dan didalam wak kan terima kasih kepada segenap
toe terseboet dihidangkan sedikit hadirin serta memberi tahoe kepahidangan jang boleh dikatakan dja da hadirin bahwasanja sekolah A.
I, akan diboeka kembali pada tang
oeh dari semoestinja.
gal
3 December '38.
dilang
an
Sesoedah pauze, peraja
di
an
tjara
pembi
i,
kembal
soengkan
serahkan kapada t. M. Sanie (Oes
“Surya-Wirawans tjb. Djakarta
taz A.I.)
Toean terseboet meriwajatkan ke
Mendjempoet
kedataadaan pergoeroeannja.
ngannja R.P. Notosoedjono
Commissaris
mengoetjapkan 'sjoekoer
Setelah
“Kwartier
BesarDept.
laloe beliau mekepada ALLAH,
soel
asal-oe
SuryaWirawan“
dari
ana
bagaim
ikan
ngoera
Soerabaja.—
nja pergoeroean ini didirikan oleh
Pengoeroes2 dari perk. A.I., jang
Kemaren doelbe tg. 20 Oct.'38 Pesekali-kali dan semata-mata tidak ngoeroes “Surya-Wirawan“ tjb. Dja
termaksoed akan menjaingi dan ber karta menerima berita, bahwa Com
lawanan dengan pergoeroean Islam missaris Kwartier Besar dari Dept.
jang telah ada disini. Hanja sadja “Surya-Wirawan“ di Soerabaja RP.
melihat banjaknja djoemblah anak Notosoedjono akan sampai di
anak jang beloem menerima pendi- kota Djakarta dengan memakai kedikan dan ingin mengembangkan reta api “Eendaagsches.
agama Allah, agar tersiar dengan
Segenap pengoeroes dan Pemimpesatnja, maka beroedjoedlah per- pin2nja (Techn. Leiders)
dari tjb.
ba
jang
roean
goeroean ini. Pergoe
Djakarta
terdiri
dari
koerang
lebih
haroe beroemoer 2 tahoen genap, 25 Wirawan pk.5.30 sore soedah ber
satoe oesia jang masih moeda se- siap semoea dihalaman perron Stakali. Didalam tahoen jang pertama tion Gambir goena menoenggoe ke
pengadjaran berdjalan sangat ba- datangan kereta api ,,Eendaagsche"
goesnja. Dan didalam tahoen ke- jang memoeat t. R.P. Notosoedoea pergoeroean ini mengkadapi djono dan keloearga terseboet.
beberapa halangan dan tjobaan jg
Sesoedah kereta api sampai, mahebat s»kali.
Kelalaian wali-wali moerid meme ka segenap Pengoeroes dan Pemim
noehi kewadjibannja, kekoerangan pin2 tahadi teroes mendjempoet ke
tenaga pengadjar, bertjaboelnja pe datangan t. terseboet ketempat ba
semoea ini meroe- gian keretanja, maka ta' lama poe
njakit malaria,
pakan satoe poekoelan heibat seka la nampaklah jang didjempoetnja
sekeloearga dan setelah sampai de
li bagi pergoeroean A.I.
Melihat keadaan jang terdjadi, pe kat memberikan salam 4 djari terrasaan berdjalan dengan tepatnja, lebih dahoeloe, menjampaikan kese
mengatakan
dan menjangka
bah lamatan ketemoe satoe persatoe pa
wasanja ta' boleh tidak mesti akan da saudaraZnja jang mendjempoet
patahnja dan terhentinja perdjala- maka sesoedah selesai lantas me,,HIDOEP !” dengan
nan ditengah-tengah. Tetapi satoe ngoetjapkan
gembira.
sifat jang ta' dapat kami loepakan,
—

(9) —

Sebagian dari Wirawan2 poen me
ialah ta' boleh kita berpoetoes asa
didalam keadaan ini. Dengan lang- noenggoe kedatangan toean Noto
soeng dan lekas kami bersama? me- tadi, dibagian pintoe keloear dari
ngoempoelkan
tenaga menjoesoen perron. membikin barisan (lyfwacht)
sesoedah beliau tsb. sampai
barisan, menjingsingkan lengan ba dan
djoe, serta mengharap pertolongan maka Commando teroes diberikanmemberikan salam se
Allah dengan bersabar, dapatlah nja oentoek
terhadap R. P. N okami mendjaga pergoeroean ini, se lamat datang
bagai mana mestinja, serta dapatlah tosoedjono tsb.
poela kami mengadakan perajaan
Poen Gezondheidsdokter
,,Surya
pada hari ini.
Wirawan" tjabang Djakarta, Dr. R.
Sebagai
penoetoep
pembitjara M. Slamet
Sudibio
tampak
mengharap soepaja pengoeroes ba- djoega distation oentoek mendjemhagian Pendidikan dapat memper- poetnja.
hatikan dari sekarang segala kepen
Kira-kira poekoel 6,30 sore pen
tingan? pergoeroean ini oentoek madjempoetan
dibikin selesai dengan
sa j.a.d.
memberikan
salam teroes mening
Kemoedian dipersilahkan T. Tora- galkan roeangan station gambir.
dji, penasehat A.I. bah: Dewasa:
jasa.
Pembitjara bergirang dan berbesar

hati teroetama dengan adanja peraja

djid, jang dianggap sebagai mesdjid |

doek

Djati

kp.

2

achirnja

makin

dja-

Leiding

tempatnja|

G. Sentiong 42

terhadap kepada jang toea itce?
Boekannja sadja itoe mesdjid toea

M-mberi

apakah

djadinja

ditinggalkan, atau disia-siakan, bah

Dal:m

arang

boeat

kar

didjandji

arloehnja perdamaian jang

di

kelak

berdekatan,

| Hal ini dan djoega karena keletja, |soean disebabkan peperangan jang
keloe-|tidak menghasilkan kemenangan jg
Ididjandjikan biarpoen jang seketjil

Djika

lagi satoe mesdjid

jang baroe, sedangkan

Oleh: correspondenf , Antara"

ilnja dan

Petamkoeran.

tsb. terdiri

kita koeatir poela nanti dibehari,

djika terdjadi dis:toe

'sesoeatoe hal jang ta' baik antara
Ikan Ban akan tidak sedikit mele- 'kita sama tita ren
Oentoek menghindarkan akibat
ar|mahkan kedoedoekan
dan
tenaga
in |kaoem fascisten. Lain dari pada itoe jang ta' baik nanti dikemoedian |
erpetjahan dikalangan sendiri mem hari, kita boekan mengandjoerkan
antoe roentoehnja kekoeatan fas- kepada beliau jang berhati soetji

ten

'Perdjoangan oentoek mendapat

diloepakan

Sesoedah

tindakan

beliau jang

akibat jang memoeaskan

kes

moea bagian, o

toek menarik kembali

dan mengharapkan demikian. Teroetama djika pikiran doenia achirnja

tenta

mengetik

hal-ichawal

kantoorpractijk

SENFN

BATAVIA-C,

97

ta' ter

dimo

ka roemah gadai
Tel. 5247 WI.

Ada

dijoeal sreda

THE

MISTER

kwaliteit

Bsa

ta dengan kemoerahan dan ichlas
hati akan memboeat satoe mesdjid

negeri.
Ban
dan
dapat
melihat dengan tegas
| Satoe satoenja hasil jang sampai bahwa Spanjol pada hakekatnja tamboeran, jg hoesoesnja oentoek
kaoem Moeslimin seoemoemnja. kisekarang diperoleh jalah menimboel soedah mendjadi korban dari sera- ita
rasa dengan
mempoenjai 100
ngan loear negeri, dan mempersatoe
seloeroeh tenaga oentoek menjingkirkan hal ini, maka temponja
tidak lama lagi boeat memperbaiki
perdamaian di Spanjol dan mendja-

dari Republikeinen tentara loearnej kan

pCt,

kedoea seakan-akan keradjaan

beliau
'itoe ,,membaharoei“
itoe
mesdjid jg ada sekarang, dan kita
berkejakinan dengan sepenoeh'nja,
bahasa segenap pendoedoek Djati

be

sar-besar soenggoeh-soenggoeh ber

setoedjoe,

beliau

itoe

dan

njatalah

berlipat

merk:

dan MAYAM,

No.

1, eiteng,

jang terkenal

sem

nja kbeat, tidak gampang

: dapat digontjang dan dibangoenkan baroe oentoek pendoedoek Djati Pe

kan kesan seolah-olah disamping |

mesin toelis
jang
toelen

T.oK.o

dan boekan poela mentjegah

atas

Batavia-Centrum.

nilai harganja itoe, itoe sama se
Ikedoedoekan antara pemoeka pemoe Ikali
tidak, hanjalah bagaimana
inka dari kaoem fascisten ini sendiri pendapat kita, itoe mesdjid jang
“#ladalah djoega sebab sebab jang ter ada di Djati Petamboeran sekarang, |
“aIpenting. Bagaimanapoen djoega re- memang telah toea benar dan tidak
“Ipubliek masih beloem dihantjoerkan, seberapa besarnja.
meskipoen kekoeasaan? tersemboenji
Djikalau sekiranja beliau itoe me
jang banjak itoe soedah berpikiran mang dengan sesoenggoehnja, ser-

Franco sendiri.D
paja

'litoe,

terseboet.

|

ea

perkakas-

roesak.

ha

igers

10-VingersKlindsysteem
Rhyth misch
Snel
Aestherisch
Prac isch

Bevoegde en
Kundige
Leeraressen
en Leeraren
Deskundige

Ira
Haa
1
Se Annas 3

moestika oleh pendoedoek disitoe,|
'mesdjid jang tertoea, mesdjid jang
ta” bisa diloepakan, mesdjid jang
ta? bisa disia-siakan oleh pendoe-

dapat dengan Huurkoop
Pembajaran enteng

amal

ganda, djika

oesaha djoedjoer soepaja membiar| min kemenangan dari pemerintahan
kan peperangan
di Spanjol itoe ber sjah jang demokratis itoe Boeat Petamboeran akan setoedjoe poela,
lakoe antara sesama bangsa Spanjol sadja. Sebenarnja

bahwa Fran

itoe ia tidak akan kekoeranganorang.
Benar

djoega

bahwa

daerah

seba

co beroleh semoea keperloeannja |.
dari teman-temannja Italia dan Djer gian besar soelah djatoeh ketangan

man sementara

Republiek Spanjol

tidak mendapat apa-apa jangi semes
tinja ia dapat.
dengan

harapan, bahwa

re-

Franco, akan tetapi 3/4 dari pendoedoeknja, rakjat Spanjol berada
dibawah lindoengan dari Republiek.

poen nama beliau jg haroem itoe,
semakin lama, tentoelah semakin
memantjarkan
tjahajanja
diseloe

roeh

doenia

Islam,bahkan

dan diachirat.
Kitapoen ta'

didoenia

poetoes2nja

berdoa

Dari 23 millioen rakjat Spanjol, 12 kepada Allah Soebhanahoe wata'ala,

Dan
“publiek ini segera akan menjeral, 1/2 millioen berada didaerah peme- agar maksoed keliau jg soetji itoel
bisa tertjapai, dan beliau akan me
“ maka non - interventie - commissie rintahan sjah, jang 4 millioen orang njetoedjoei
dan sesoeai dengan sekaoem
pelarian
dari
daerah
jang
menjem
boeat
an
ada,
tapk
| toe dite

— boenjikan pertjampoeran Italia dan

didoedoeki

kaoem

pemberontak

ha-

dimasoekkan kesini. Tentang
— Djerman. Akan tetapi boeat sekian rees
perkakas peperangan, kaoem pem-

bahwa toean
terboekti
| kalinja
” toean ini soedah salah kira. Repu berontak itoe tidak akan dapat me
'bliek Spanjol dengan tentaranja jg: ngatasi kaoem pemerintah, djikalau
gagah perkasa
itoekian hari ber Italia dan Djerman tidak memberi
tambah koeat, dan lebih dari doeloe kan bantoeannja.

erkejakinan

akan kemenangannja.

agkah jg terpenting dan mena

rik adalah dari Pemerintah-Negrin

Arti

internasional
kedjadian ini.

roean kita, jaitoe dengan kesoetjian
dan ichlas hati beliau, jaitoe akan
,membaharoei” dan ,,memperbesar”
menoeroet beliau poenja maksoed,
itoe ,,mesdjid” jg ada sekarang di
Djati Petamboeran.
Moedah-moedahan berhasil!
Persatoean

dari

—O0—

Boeroeh

Pabean

Djakarta

IMP,

ini.
n Apakah jang
jang belakanga
Berhoeboeng dengan kedjadian- gota P.B.P: Djakarta ddo. 9 Oct.
ed kedjad
sescenggoehnja arti dana makso
ian di poesat Eropah, maka
dari penglepasan tenag tenaga| perhatian oemoem tidak tjoekoep "38 dan soedah dioemoemkan di soe
rat kabar Pemandangan ddo. 10 Oct
loear negeri dan tentara Republi
menghargai

kedjadian

Berhoeboeng dengan

di Spanjol

sesoenggoehnja
n ini. Kedjadian ini ntoe
soea
Boekankah boleh disebabka
mengenmemba
sedikit
tidak
anan bahwa soeatoe peme

toe keher

rintah ditengah tengah peperangan

jang sedang sengitnja melepaskan

| tenaga
|

tenaga

perdjoangan jang

dorkan

kegentingan

internasional.

dari

sk. Inggeris

dipakai

tempatnja.

Selain dari boekti jang koeat bahwa

'Republiek ini beloem hantjoer dan
kian lama kian koeat, poen mem-

koektikan: bahwa toedoehan2 seakan akan republiek ini hanja per-

kakas dari kekoeasaan loear negeri
“djadi roentoeh dibikinnja.
:
Dengan begitoe djoega dapatlah
dihalangi pertjobaan

orang meman-

dang baik akan bantoean jang dibe-

ikan ditengah-tengah pikiran oemoem. Didalam daerah-daerah jang
soedah dibawah

tilikan

mana

bangsa

Italia

jang

sesoenggoehnja

Franco, di

dan Djerman
berkoeasa,

akan memboeka mata bangsa Spanjol sendiri, jang mereka telah di
goenakan ta' lain dari perkakas
oentoek meroesakkan negerinja sendiri goena keoentoengan kekoeasaan
fascisten dari loear negeri.
—. Keketjiwaan bangsa Spanjol jang
berdiri dibelakang Spanjol akan ber

tambah hebat oleh karena sikap me
ngoeasai dari bangsa Italia dan Djer

GOUW

BOEN

SENG

pemerintahnja jang sjah melawan
masoeknja pengaroeh fascisme dari

orang dan

tjoema 221/2

sehe

bat-hebatnja”.

di Cheribon. Soedah begitoe lama
ia tinggal dengan anaknja dengan

Di

toebroekan

Mesdjid jang akan beliau
Tanah jang patoet | hakan
Sikap Toean dipoed
itoe konon kabarnja
ji

oesaakan
memakan ongkos jang agak besar,
berhasil dan tas koerang dari lima belas riboe roepiah, jaitoe atas risico belilau sendiri.

Djika benar maksoed beliau jang
Bagaimana bisikan jang berdengoeng? ditelinga kita dari pihak sangat moelia itoe terkaboel, maka

&B.2.

itoe roemah

telah

diasoeng

sakit, empat korban

Phauw

Lia

keadaan

roekoen,

dia masoekkan
boeran.

maka

itoe

kesekolah

anak

—O—

Anak jang tidak setia

Bat.—C t.Sech Saleh Ahdad, adalah

mempoenjai tjita? jang sangat meng ta oelam tiba", tambahan poela itoe
gemparkan bagi segenap pendoe- mesdjid akan beliau wakafkan kedoek Djati Petamboeran, karena pada pendoedoek disitoe, djadi sabeliau jang moerah hati itoe, ialah

malah halnja pendoedoek Djati Pe-

bermaksoed akan mendirikan satoe tamboeran
mesdjid baroe jang Te

didjatoehi oleh hoedjan
jang
ta' ternilai harganja.

besar, ber emas
Sajang
tempat di Djati Petamboeran djoega

dekat

beriboe

kali sajang. me-

tikoengan Djati, jg ta' ber- noeroet pendapat kita, jaitoe di Dja

djaoehan dengan roemahnja t. Ass.

Wedana Tanah—Abang.

ke Nederland. Perloenja
oentoek
membalas
koendjoengan tt. Hart,

de

Waard

dan Kaag

ke Indonesia

di Petam-

ti Petamboeran,

poen

diatas tanah

beliau djoega, telah ada satoe mes

Corr.

dengan

barang

meng

iboenja.

kita ,,M. St.“ mengabarkan.

Pada hari Rebo tg. 19 boelan ini,
salah

seorang

koki dari toean Adm.

Begraafplaats Petamboeran
telah merapportkan kepada

bahwa anaknja nama

Bat.-C.
politie,

Ali bin Ach-

mad, oemoer kl. 12 th. pada djam
7 sore, telah minggn
dengan meng

gondol
seperti

barang barang perhiasan,
2 gelang mas, 2 tjintjin

Pembatasan

Toean Sosrodanoekoesoemo

di moeka

dan menggilas doea anak itoe. Kedoeanja loeka parah dan pajah.
(Rep.)

gondol

Petamboeran sekitarnja, akan bergirang hati, jaitoe ,,poetjoek ditjin

Phau

Gang
Kantjil,- seboeah
deeleman
jang ditarik dengan koeda jang na
kal, koeda itoe kaboer menoebroek

Minggat

tanah di Djati Petamboeran

Sin dan

Lian Lie, sedang memain

jang sangat koleh dipertjaja, jaitoe njatalah segenap pendoedoek Djati

toean

bisa didapat.

baroe
baroe
ini. Lebih landjoet
Aneta mendengar, bahwa koendjoe
Kaoem vrywilligers dari brigade lantaran toebroekan.
ngan ke Nederland itoe bisa didja
internasional, jang datang dari 35
Seorang bernama
Pano sedang
Maka pada waktoe terseboet di lankan, kalau dipandang perloeamat
bangsa, jang masoek ke Spanjol berdjalan di djalan raja Gang Ka
goena tjita tjitanja, boeat berdjo- ret Tanah Abang, oleh seboeah au atas, entah apa sebabnja, dengan dan alasannja oentoek hal itoe.
diam-diam waktoe iboenja sedang
ang melawan fascisme akan mele- to orang
itoe di toebroek hingga
Poen
dari Indonesia moengkin
sembahjang magrib, anak itoe telah
takkan sendjatanja dengan hati loeka-loeka parah.
djoega
dikirim
orang ternama ke
baik,
jang berat. Akan tetapi kejakinan
Seorang poela koesir deeleman memboeat tindakan jang ta'
Nederland.
Perloenja
ialah oentoek
bahwa hal ini perloe sekali goena nama H. Mardjoeki. Sedang mengen dan keloear dari gedoeng itoe de- mengadakan pembitjaraan2 persoon
ngan tidak diketahoei kemana perperdamaian dan kelonggaran kegen darai deelemannja
di simpangan
lijk jang lebih dalam goena ladjoe
tingan internasional sekarang akan Tandjongpriok, deeleman itoe boxen ginja.
nja semoea hal ito2. Djadi pegawai
membesarkan hati mereka. Djasa dengan seboeah motorfiets jang di
Tentoe sadja oleh polisi, anak jang pegawai jg. tsb. diatas itoe masih
djasa mereka, kegagahannja dan ke kendarai oleh seorang militair Blan nakal itoe ditjari, oentoek dikasih beloem tetap dipilih atau tidaknja.
goena
. kemerdekaan, da. Kerasnja itoe toebroekan, deele sedikit nasehat, tetapi sampai ini Lagi poela tentang tanggalnja orang
tjintaannja
:
dan keadilan tidak akan diloepakan mannja hantjoer, dan koesir itoe hari, beloem djoega diketemoekan. masih beloem pasti.
c—
9 —
loleh doenia kemanoesiaan.
: pajah.
—
9 —
ke

Dan doea kanak-kanak Tionghoa

Nora

SATAVIA

—

Co.

ct. per blik.

Dimana-mana

roepa?2

ma CX—

Korban

nama

Moedah2an
baik!
Bis

8

jang boekan bangsa Spanjol, adalah nja dikalahkan setjara stemmen
sama tjerdik dan gagahnja. Ketera sadja. Dan beliau ditoendjoek adngan Franco jang mengatakan, bah viseur Organisatie , sebetoelnja beOetoesan Hindia Belanda ke
wa republiek Spanjol tergantoeng liau beloem mengatakan menerima mas, 1 toesoek konde mas, sepasang
Nederland
dari bantoean loear negeri dengan atau menolaknja 'melainkan beliau giwang mas dan peniti rantai perak,
Mentjepatkan pembi
ini dapat hoekoeman jg djitoe dan mengatakan nanti dipertoekaran pe ditaksir harga semoea f 68.—
tjaraan.
selain itoe ditoendjoekkan lebih ngoeroes lama dengan jang baroe
Menoeroet keterangan dari itoe
jelas dari doeloe, bahwa pepera- dalam rapat tahoenan akan diada- koki, itoe anak memang ada tinggal
Aneta mengabarkan, bahwa tt.
ngan oleh republiek Spanjol oentoek kan nanti, baroe beliau menentoe disitoe kersama-sama dengan dia, van Mook, van Hoogstraten dan
mempertahankan daerahnja
dan kan pendirian beliau.
semendjak datang dari kampoengnja Sitsen tidak lama lagi akan pergi

rikan oleh Djerman dan Italia ke- loear negeri akan dilakoekan

pada Franco, jang sering dilempar-

NY.

Dalam boelin poeasa Corned Beef Delima,
satoe santapan jang enak sekali bc eat dimakan dengan roti atawa nasi tidak boleh ketinggalan diaras medja. Harganja moerah . . ..

demokrasi,
maka
beliau didalam
rapat itoe memberi
pemandangan
pemandangan
(aanvalm),
soeng

News Chronicle” jang berkata
ridla dan bagian jang terbaik dan| .Poetoesan dari pemerintah Spanjol,
lebih
gan
tanggoeh ? Dari pemandan
poelang tentara goeh poen demikian, beliau
djaoeh djadi djelas, bahwa tinda- jang menjoeroeh

kan itoe memang pada

ang-

38 maka setjara penoekaran nama
P.B,P.I. tjabang Djakarta
dengan
P.B.P. Djakarta pertoekaran jang
mana, tidak menoeroet setjara or-

Tanda-tanda dari kedjadian ini ada ganisatie jang
lah pendapatan

rapat

Koesmen SosToean Rd. Kahar
rodanoekoesoemo, ketoea H.B. Bond

Politie Boemipoetra,

toe dalam
dari

pada ini wak-

perdjalanannja

Europa,

dimana

mengoendjoengi

poelang

beliau

telah

Scotlandyard

jang terkenal di Londen dan di Ne-

derland. Di Nederland toean tsb. dite
rima beraudientie oleh Seri Baginda
Minister
dan
Wilhelmina
'Ratoe
Colijn.
Nanti pada hari Senen depan ini
djam 10,30 pagi toean Sosrodanoekoesoemo akan ditoenggoe sampai
nja

di Tjililitan,

Betawi

dengan me

sin terbang “Reiger“.
Comite Penerimaan dan banjak anggota serta
pengoeroes perkoempoelan tsb. akan
mendjempoet ketoeanja di Tjililitan.
(Aneta).

Pu
TANGANLE NO

karet dalam Volksraad,

Aneta mengakarkan, bahwa hari
Senen
j.a.d. Volksraad akan membitjarakan oesoel-oesoel tentang karet, jang kini masih dalam tangan
pemerintah berhoeboeng dengan di
pandjangkannja pembatasan karet.
Fatsal2
jang mengenai so'al itoe
ketjoeali menetapkan tempoh memadjangkan,
poen
djoega
membagi
djoemlah karet jang di Indonesia
ini

dengan

pasti

antara

onderne-

ming dan pendoedoek. Selain dari
pada itoe poen memoeat so'al akan
memperbaiki praktek.
Pembitjaraan itoe akan disiapkan
oleh
College
van Gedelegeerden.
Perloenja
soepaja
pembitjaraan2
dalam
Volksraad
jang mengenai

anggaran
dapat

belandja

selesai.
manma

P3.

F.

dengan

lekas

Tn

ia pegang tangan |

toelen Marg,

|inaksoedmoe

ni?

Bilamana kau|selaloe :
loe

pi
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roe

Peka

ar

edmoe kembali ke In- n:

emintakan

jalah tentang

nasib

perhatian|

anakkoe|

mengerti
Soep, |.
. biarlah halitoetaik ocsah kau
chawatirkan, serahkan
sadjalah ke
Boekankah (padakoe ....

kom!
| Belanda

dengan

In-

|

»Tetapi Tiesje.

.

kau

Ikan

jg akan

nja mata.
Sedia djoega

bergagang

Gramofoon.

8

tentoe

"PP

dipenoehi itoe dengan perasaan
je memperlihatkan telegram kebangsaan
jg demokratis. Jg
imanja, Kemoadian dibatja -akoe maksoedkan tentoe sadja ke
ziek

'bangsaan Indonesia, .. .

mevrouw 'kemoedian
djedjak

0

»Tentang

isterinja
SN

ng, .,.

i

Gjangan

kau

a hanja oentoek menengok
'e,... Seorang jang tidak tahoe
dirawat dipoelau membalas boedi! Kedatanganmoe
5
La
ox
0 SanIsekarang ini akan menambah kepe

EN

Soeparman

dengan

» Soep,..mijn beste Soep,,.

djika

idalam segala hal, tidak ada akoe boleh menjalahkan kepadamoe |

Sebeloem

k

«. Sakitkoe

“loleh

ini

adalah disebabkan

karena kesalahanmoe

sondiri.

“|Doeloe telah beroelang2 koekatakan
didalam soeratkoe, .. djika kau tidak dapat menahan penjakit rin-

Idoe

jang

mengganggoe

makin

hatimoe,

mendalam

menoe

:
membantoe tjita-tjitanja tetapi soek hatimoe.....
»Tidak akan akoe poengkiri Tie..
sajang ,,.. saja tidak bisa
enggembirakan. hatinja, sajang,... 'sjekoe,........ sesoenggoehnjalah,
tak dapat mengobati hatinja 'akoe mendapat serangan penjakit
antjoer loeloeh diserang pe- rindoe itoe,. ... penjakit rindoe kakepadamoe
varlangcn
»asmara“, penjakit tjinta... Ingen
penjakit jang tjoema nona naar jou...., dari sehari kesehari, ..
dapat mengobatinja.
dari satoe
minggoe kelain minggoe,
makin mengganggoe rog .. . penjakitnja itoe telah chani
dan djasmanikoe, Akoe seian hebatnja, sehingga me- ring akan mentjoba menoelis soerat
keterangan dokter soekar 'kepadamoe soepaja kau kembali ke
:
itolong lagi.
'Indonesia,....
tetapi
koetaring menangis, . . . menangis han djoega.
:
gan sangat sedih, dan ...nona | Strijden,.... perdjoangan ba

jg selaloe mendjadi kenang2an Ithin jang

nja. Saja telah beroelang-oelangdibemeri
agar nona
a kepadanja,piia
selaloe eng,
anja

dengan

air

tidak berhenti-hentinja

didalam hatikoe, .... strijdenantara
tjinta dengan
kebpktiankoe kepada noesa dan dan bang-

idak «

m

INDONESIA

5 Pertanjaan.
:
Djam 8.10 rapat dimoelai oleh
Wakil Ketoea sdr, Soodarno dengan
mengoetjapkan terima kasih kepada
hadirin seperti biasa. Sebeloem agendaI dimoelai pemimpin rapat
mempersilahkan sdr. Ismail membi

tjarakan riwajat Taman

Siswa Soe

kadana,
:
Antara lainlain

5

Ea
Ain

Nda

4

' »Tiesje? .. kau? . . mimpi

Moe
$

ini PRO

ak Soep,

.

telah

BL

eh

doenia

jang fana ini,. ... . dapatkah

...

..?“
apatkah kau menolong dak. oe.
akoe ber

kogkti, bahwa orang-

orang toea di Soekadana madjoe
10009/, dalam oedjiannja, ialah, sebe-

loem T.S. diboeka

baroe 17

orang

anak jang memasoekkan namanja.
Tetapi pada hari jang pertama itoe

jang datang 42 orang anak dengan
memenoehi

sjarat-sjarat

oentoek

djadi moerid. Djoemlah itoe dalam
tahoen pertamajitoe naik mendjadi
60 orang,
dalam
tahoen kedoea

(1937—1938)

djadi 105

orang

dan

tahoen ini | .938—

1939) djadi 130 orang.

djoednja Taman Siswa, djadi soedah
waktoenja T.S. Soekadana djadi
tjabang oentoek mengoeroes diri
membentoek

Ma-

djelis Tjb. sesoedah diterangkan
apa kewadjiban M. Tjb. itoe. Soesoenan M. Tjb. sebagai berikoet:
1. Ketoea

t. A,

Noerdin

2. Wakil ketoea t. Joesoef
3. Penoelis t. Soedarno

4. Pembantoe-pembantoe tt. GoeDjohan, Sahboedin

“Terima kasih, .. . dan . . . akoe roe Said, Ali

boekan dalam im- sangat kasih kepada

isterikoe..."

soenggoehnja,
| »Boleh djadi akoe lebih kasih
padamoe kepadanja . . . “
ri
Mimin ?” ia menengok
Ih:

as

lagi

Aa

Laloe -dimoelai

jn

Tiedje ......
' Djika akoe meninggalkan

“Tentoe sadja Soep, . .
k ah sedia segala waktoe oentoek meno-

. ini Tiesjemoe jg|

enganggoek

disitoe.
Satoe

yIsatoe2nja jang dapat melepaskan
keldakoe dari penderitaan jang hebat sendiri oentoek berdiri sendiri seperseta-lini ... . hanjalah kematiankoe djoe ti anak jang soedah dewasa.

o nakah kita dapat menengoknja ?”
»Besok
pk. 8 ada motorboot jang
(belajar kesana :.. "Ia

1936 Taman Siswa moelai diboeka
dengan opisil olehdja dan sdr, Agoes
Salim jang akan mendjadi pamong

Oleh sebab itoe soedah tampak
ke-insjafan Soekadana tentang oe-

.

djaan

da

dan

Abd.

pe:

lain-lain.

padjangan2.

Peker-

rapi,

hingga

menjenangkan,

oerues

oleh jang soedah

Indonesia

sedang

netjes

sebab

di

banjak
harganja

Bloemenmagazijn

»PADASOEKA"
Gg. Noordwijk No. 3 Batavia-C.
Telef. No. 2473 Welt.

Eign

KWEEKERIJ,
Sindangla:a

boeahnja lada, jaitoe mata pentjaharian jang teroetama di Soeka
dana choesoesnja dan di Lampoeng
oemoemnja, tidak dapat diteroeskan
maka malam itoe dibentoek seboeah komite oentoek keperloean itoe.
Jang doedoek dalam komite ialah:
t. A Noerdin
1. Ketoea
2, Wakil

t. Joesoef

Ketoea

t. Abd. Rachman
3. Penoelis
t. R.M. Moechsin
4. Bendahari
5. Pembantoe? tt. Salbini, Kamaroe Izaman, Hoerip, Pangeran
Sampoerna Djaja, Toesin.
Agenda IV tentang pendidikan di
bitjarakan oleh sdr. Kamaroe'lzaman
dibitjarakan,

Jang

ialah:

Roemah tangga sebagai tempat
pendidikan. Diterangkan oleh sdr.
itoe bagaimana pentingnja roemah
tangga itoe sebagai alam pendidikin dan bagaimana pentingnja ke
doedoekan orang toea sebagai pemimpin, pengadjar dan pemberi tjon
toh dalam pendidikan dan oentoek
bagi kehidoepan anak anak dalam
masjarakat kelak.
Dan, kata sdr. itoe, masih banjak
orang toea jang tidak mengetahoei
kepentingan kedoedoekan mereka se
perti jang t€rseboet diatas, dan aki
batnja ialah mereka mengabaikannja.
| TTAN itoe laloe sdr. Ismail
membitjarakan tentang pendidikan
dalam T.S. dengan pandjang lebar,
hingga memoeaskan.
Djam 11 malam rapat ditoetoep
oleh pemimpin dengan selamat, se-

telah mendjawab pertanjaan2

hadirin.

Rachman.

dari

(K.Z.)

KAWAT

.

Djerman
Moesjawarah

Poncet — Hitler

20 Oct. dikabarkan
Dari Paris
— OB., baholeh Paris — Mondiale
wa ambassadeur Perantjis jang ada
di Berlin akan meninggalkan Berke Rome.
menoedjoe
lin oentoek
Dan kini ia mengadakan pembitjaraan dengan Hitler goena permintaan diri sama sekali. Tetapi sampai kini pembitjaraan itoe beloem
dioemoemkan. Dalam pada itoe orang mendoega, bahwa masjaalah
jang kini masih beloem terang itoe
akan diselesaikan dengan adanja pe
kerdjaan bersama sama antara 4
nagara jang telah ditetapkan dalam
Perdjandjian — Muenchen.

Daerah

ta'loek Djerman

baroe

10.885 mijl persegi
oleh
dikabarkan
Berlin
Dari
K.P.H. 20 Oct., bahwa daerah Djer
man telah bertambah loeas 10.885
mijl persegi didaerah Sudeet berhoeboeng dengan pena'loekan baroe
oleh Djerman itoe. Demikianlah per
hitoengan Bureau voor de Statistiek

per- Djerman jang telah dioemoemkan.
Dengan daerah baroe ini maka
goeroean jg soedah sedjak permoe
laan pendirian T. S. di Soekadana loeas Djerman mendjadi 10.225.096
Tentang

»Sjoekoerlah. .. dan... ketadengan hhoeilah, . . . isterikoe itoe sedang dirantjang,

....mengandoeng ....”

dan

ditanggoeng

pengalaman,
tidak mahal.

itoe, laloe pada tanggal2 Agoestoes

ini.
Tetapi tidak apa, agaknja
“|

»Terima kasih Njonja . . Bilama

0.

tidak mengherankan
sekaliannja
itoe, hanja menganggap hal hal itoe
sebagai batoe oedjian. Dan orang
orang toea madjoe dalam oedjian

pada permoelaan

ga

menerima

KRANS

Memboecat

dan

Isa,... adalah sangat melemahkan
djiwa jang
kelemahan
djiwakoe,
Pi 'achirnja
meroesakkan
djasadkoe
Inasibkoe demikian ini. Dan Tiesje,
.... ketahoeilah, bahwa oplossing

.. saja mengiri
Sp ba none Tan
mean

BLOEMEN:

Kembang B OUOUET,

dengan

sdr itoe mengabahwa Soeparman, djika kau tidak dapat menahan pa
|... hatinja, adalah ke nasnja ,,penjakit asmara" jang ber- takan bahwa hampir sadja pendiri
nona. Kewadjiban saja, ha kobar-kobar didalam dadamoe, . "lan T.S. di Soekadana tidak dapat
enjelenggarakan hidoepnja toelisan soerat dengan segera kepa langsoeng, karena amat banjak fit1 membantoe dengan sedikit dakoe, . . akan segera akoe datang Imah fitnah, tjoeriga dan dakwakau kesini. Tetapi dakwaan jang djaoeh dari benar
aga dan fikiran, didalam menger mendapatkan
roepanja
kau
tahan
djoega penja- menghalangi pendirian T,S. di Soeikan kewadjibannja sebagai seorindoe
jang
dari
sehari kadana. Tetapi pihak Taman Siswa
poetera Indonesia. Saja akoei kit

hwa sedikit atau banjak, saja da kesehari

LOSSE

bapaknja...”

hatikoe. Akoe lebih senang LAMPOENG
kau loepakan dakoe. Akoej
Rapat Keloearga Taman Siswa
ih senang apabila kaumarah |
Soekadana.
koe,... tetapi sekarang, ...
eh diloear doegaankoe, ... 8 Rapat bertempat di Perg. Taman
itempat jg sedjaoeh itoe,... Siswa dihadiri djoega oleh sdr. Is. dengan
memboeang-boeang mail Ketoea Madjelis Daerah T. S.
ye. ongkos keratoes roepiah,... kau da Lampoeng. Jang hadir kira-kira 30
'« Itang mendapatkan dakoe, seorang orang:
sia pertjakapannja sambil laki-laki jg sesoenggoehnja bagimoe Agenda2 jang dibitjarakan ialah:
tidak kerharga lagi...”
1 Penjerahan T.S, Soekadana
' kepada Njonja Soepar- Kau tidak bergirang dapat ber
djadi Tjabang
temoe dengan dakoe ?“
2 Membentoek Madjelis Tjabang
ja mengerti akan maksoed
. . biarlah pertanjaanmoe
3 Pendirian Roemab Pergoeroean
“,sahoet Njonja Soeparman. itoe»Tiesje,
tidak koedjawab,“
sahoetnja
4 Pendidikan
nona, .. : ketahoeilah,
"Idengan air matanja berlinang?.

a antara

VERSCHE

Tel. No. 39,

(Dilarang mengoetip)

n tidak sabar lagi.

carang
|

aa

seperti:

tentang peladjaran atau pendidikan
apa jang akan
diberikan
kepada
anakmoe itoe, biarlah koeserahkan
kepada... iboenja sendiri.“

jesje,... tidak, tidak mestinja
tang sedjaoeh itoe dari neger.

,.. dimanakah sekarang
. soeami Njonja ?“ tanja

ia dihari

membantoe dengan keoeangan,

kepadamoe...”

2

sedia

Senan-pesenan

diri penoeh dengan kebangsaan Belanda.
e
Walhasil, . . . akoe tjoema dapat

maksoed-

Apa

Selamanja

melandjoetkan

pendidikannja,

Penjoe, jang model baroe2 semoea.

SOE
K As"

DA

Kau tentoe mengerti,... bagaimana
de- kah akoe dapat menanam perasaan
kebangsaan Indonesia kedalam da
04
da anakmoe, sedang dadakoe sen-

da Ticsje en toch kau

djoega,

A

berteroes terang akoe tidak dapat
memberikan kesanggoepankoe Soep.

kah jg mengirim telegram
“ sahoet

dapat

dan

“Indonesia Bloemenmagazijn

diberikan kepadanja.

. dari mana kau tahoe |Akoe pesankan
kepadamoe dan keini sedang ada dida- pada iboenja, soepaja dada anakkoe

rman demikian boenjinja:

Mas

Dan apa bila ada jang sakit mata harep dateng saja
poenja Toko di kasi OBA TMATA. Tanggoeng moestadjab.
Dan boleh PRIKSA maoe pake Katja Mata apa.
Djoega trima bikin betoel Horloge, Lontjeng dan

angat djaoeh ?“
Ima'loem, bahwa boekan sadja tenea riboe..,. tiga tang hal keoeangan jg akan akoe
bantoeanmoe, tetapi
riboe mjjl... apa |harapkan dari
ialah ... didi
oek menengok kau ... jg terpent

ernstig

Sedia
Katja Mata Batoe dari
Tiongkok & Europa. Ditanggoeng
tjotjok memoeasken Toean poe-

“KATJAMATA

. m nengok kau, Soep."

sa

BATAVIA. CENTRUM

(DEKET DEPAN TOKO LI LIONG
HIN)

lah kotjar-katjir.

€

LIKE

Optical

|

mendapat

oe, tentoe

WAN

ega

1

. akoe ini Tiesje”|

nja

pendirian
tetapi

roemah

karena

djatoeh-

mijl

persegi dan

djoemlah

pendoe-

harga lada dan lagi tidak ber doek semoeanja ada 78.700.000 djiwa

Perboeatan spion Djerman
Amerika Serikat
Mengakoe
soerat2

di

mentjoeri

rahsia.

Dari New York K.P.H. mengabarkan 20 Oct. bahwa Mah
kamah Perikatan telah memeriksa perkaranja 3 orang spion
Djerman. Goenadjelasnja maka
jang didengar
ialah seorang
doeta dalam ministerie peperangan Djerman jang pernah men
tjoeri kantong2 isi soerat dalam kapal Djerman “Europa"
Orang ini mengakoei, bahwa

ia berhoeboengan

erat dengan

komplotan spion dan ia namanja Gustave
Guenther
Rumrich.
Ia mengatakan, bahwa kom
plotan itoe amat loeas dan di
bawah pimpinan orang jang
bernama Sechlueter dengan di
bantoe oleh keradjaan Djerman.
Pimpinan komplotan ini jang
memberikan djalan kepadanja
oentoek masoek dalam kamar
soerat-soerat post dalam kapal
,,Europa“
dan Sehlueter
itoe dalam kapal itoe mendjadi
hofmeester, hingga djabatannja jang betoel, tidak ketahoean.
Poen ialah jang mempoenjai
rantjangan
akan
memalsoe
tanda tangan president Roosevelt, tetapi jang tidak pernah
didjalankan. Maksoednja dengan ini ialah soepaja bisa
mengetahoei
rahasia2 dalam
angkatan laoet dan militer.)
Oentoek mendjelaskan keterangan2nja
maka
Schlueter
itoe menoedjoekkan portret2
kepada Rumrich tentang kontrak2 jang ditanda tangani an
tara Bethlehem Steel Corpora
tion dan Armstrong Trading
Corporation, maskapai, kepoe
njaan Sovjet Roeslan.
Komplotan oentoek memalsoekan tanda tangan Roosevelt
itoe adalah sebagian dari pada
rentjana oentoek mengetahoei

lebih djaoeh rahsia2 dalam pa
berik2

kapal

terbang

tentang

'bentoeknja kapal? terbang itoe
dan

paberik

Djerman
Dalam

itoe sendiri.

boengkem
pada

moeloet.

itoe dikabarkan

dari Berlin, bahwa |pembesar2:
dan pers Djerman boengkem
moeloetnja dengan koentji be
si sekalipoen membatja kabar
babar jang menggemparkan di
New York itoe. Ketika pada

menteri
kan

propaganda

ditanja-

bagaimana pendapatannja

' tentang

soal

ia mendjawab,

spion

itoe,

bahwa

maka

poetoe-

gan hakim itoe nanti akan me
mendalamkan
lebarkan dan

djoerang

Djerman.

antara Amerika dan

:

Techniek melapis-mas kekoeatan 10 tahoen
(Pakai
Perhijasan
jang

darah, tjinta

melarat

itoe,

dengan

auntomatiseh

menjebabkan
gemparnja segenap
kaoem Moesslimin diseloeroeh doenia,
teroetama
bangsa Arab jg hidoep
berdekatan
dengan
pendoedoek
Palestina itoe, jg mana hidosp me
reka berperhoeboengan dalam aga
ma dan kepentingan.
Di seloeroeh negeri Mesir gempar,
teroetama sekali negeri Irag,

dan lebih-lebih lagi di seloeroeh ne
geri Nidjid, negeri Ibn Saoed. Oen
toek memboektikan sampai di mana
mendalamnja
perasaan doeka
dan
sedih di antara pendoedoek

Nidjid, sehingga Ibn Saoednja sendiri, maka

baiklah di sini kita mem

beritakan kedjadian jg telah terdja

ndones

BALI

Moerid-moerid

SELATAN.

Pembantoe

kita

Leizing

M. O.

menoelis:

theosophie.

Pada tanggal 15 October 1938 j.L,
diroemah sekolah klas II di Gianjar
telah dilangsoengkan lezing oleh
toean
Koesoeinodihardjo
seorang
lid theosophie dari Djawa.
Lezing
dimoelai kira-kira poekoel setengah 8 malam, dengan men
dapat koendjoengan lebih koerang
40 orang, diantaranja ada 3 kaoem
poeteri, sedang dari pers hanja Pe
mandangan.
Jang mendjadi pokok
lezing di
malam itoe, ialah tentang: Manoe
siadan
kebatinan.
Dengan
pandjang lebar dibeberkannja tjara
bagaimana kita
haroes
mengenal
diri sendiri. Dioempamakannja hidoep manoesia didoenia ini sebagai
penoenggang kedoea dengan koeda
nja. Penoenggang itoe ialah
diri
kita
jang
sedjati.
Sedang

di di sana, jg mana beritanja ada
di moeat dalam sk, ,,Al-Fatah“ No.
618 jg terbit pada boelan Radjeb
1357:
,sPendoedoek
Nidjid telah
berkoempoel dengan membawa sa- koeda itoe adalah hawa napsoe da
jang
sering
toe. soerat. jg telah di terimakan ri tiap-tiap manoesia
kita kelembah
kepada radja Ibn Saoed, dalam ma mendjeroemoeskan
na ada di moehoen dengan sangat, sengsara.
Maka goena mentjapai keselamasoepaja Ibn Saoed soeka mendjadi
perantaraan oentoek membereskan tan didjalan kehidoepan, wadjiblah
segala keriboetan di Palestina jang kita pandai mengendalikan koeda
(harmonis) desekarang orang menganggapnja tilitoe, agar selaras

bak bedanja dengan djagal manoe-

ngan kemaoean penoenggangnja, ja,

SA Ni WaeA A

Ya

Tu
bsa

Di Fitape

2

H.B.S,
Bali

Soerabaja

(mas

oekon)/ 22

pembikinan

kuil,

jang

roepa-roepa

tjoekoep

Jang

Dari

Semarang

SIGARENFABRIEK .M.D.ALI'
GOA.

en

1
BEN
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CA

MERK.

f

TADD

Ha
as

Ban

WID0G0o

an

Eee

MAGELANG
seperti jang di atas ini! Berarti bikin Makmoer tanah INDONESIA.

waroeng-waroeng.

dan

Bisa beli ditoko-toko

Tabaks - Fabriek”

M.D.

ALI

Merk

PAJAMAN

y

:

Horloges

dari

(MAGELANG).

Boeai

laki-laki,

merk

,MARAS“

10
Sedia
Semoea

,,WIROGO“

Mas

Bikinan

dan
dan

perempoean

dan

Zwitsersch

tahoen

jang

,CYMAs

fabrikaat

garantie

waterproof

harga2

Verchroomd

direken

dan

roestvrij.

pantis

dan

Semarang,

Firma

TJONG

Batavia-Centrum,
Tjiandjoer,

—

Buitenzorg,

& Co.
—

Soekaboemi,

Band: eng
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doeloe

Anggoer

Darah

kita !
Hoofd
Taj

'

P

An
Ha

SUN

DEA
LN
3

5

am

Sa

ia

TN

V

/

9

“4
GA

za

Ba

Ho

tetapi ta' berhatsil. Poen

Oa

Eng

EGG:

|

Rs

KTA

agent

Ho Ton

Eng

50 roepiah.

sia

8

Siapa bilang di Indonesia tidak bisa dibikin obat mandjoer

siapa jang
melepaskan

segala moebil jang meninggalkan
kota itoe ditahan sementara waktoe. Tetapi orang itoepoen beloem
poela ketahoean bekasnja.

boleh

bajar menuitjil dengan ringan.

mengabar

Pada hari Kemis malam j.l. polisi telah mentjari orangnja itoe dengad systematis diseloeroeh kota

Daon

tjap

Lisong

teroes

Iseplah

tembakan dengan revolver itoe akan
oepah

kirim

TOELOENGAGOENG

kan, bahwa polisi telah memberi ta

dapat

ongkos

,TRIO"

Toko

f50.

hoekan, bahwa barang
menangkap orang jang

Pa
emg

Kaepa

Rante: Horloge per stuk f4.— jang besaran
Broch dada roepa2 model per stuk
Harga di atas beloem ongkos, kirim ocang di moeka
vrii. Bisa kirim rembours di antero tempat.

menangkap,

Aneta

Tah cg

stel

per

model

roepa-roepa

Kebarak

Tag

Peniti

Sr

apa

6 stuks,

Gelang rantei dioekir kembangan per stuk
Medarilon Compleet (rantei dan mainan)| stel
Haarspeid (toesoek) roepa2 model per stuk

revolver hilang

dioepah

dan

Fan era

1 stel (3 warna

Gelang rantei b:asa per stuk

SEMARANG
memakai

model

radin

Da Kh Ia Intan DA ADI Pa ra DA

gg

Krontjong

tg TPI

Gelang

mama ge

Penerabak

aloes

Gelang tangan boeat anak-anak per pasang

ke

Nanti pada tanggal 1 Nov. 1938,
serombongan moerid moerid H.B.S.
(3 jarige H.B.S.) dari Soerabaja
akan bertamasja kepoelau Bali dengan diantar oleh seorang
goeroenja selakoe leider. Djoemlah rombo
ngan itoe 32 orang, Lamanja berke
liling di Bali satoe minggoe, dan se
lama itoe mereka
akan menginap
dipesanggerahan Tirta Empoel, Tam
paksiring (Gianjar).

toea

dengen

garantie)

neljis. Keada'an barang maoepoen kealoesannja pemb.kinan, ditanggoeng
tidak akan kalah dengan barang perhijasan mas jang oemoem dan jang
harga harga mahal.
Gelang tangan bneal orang toea per pasang

Ea

ID enda)

mas

baroe

soerat

NBPPKPONSANBNS

tjinta tanah toempah

wet kemanoesiaan dan tjinta keadi
lan, mereka tidak sampai hati ting
gal mendiamkan
keadaan berapa
banjak
kaoem
isteri jg teiah ke
hilangan bajinja, kehilangan soea
minja, kehilangan saudaranja, dan
kehilangan sanak familienja, sampai
tidak dibela dan hanja menonton
sadja!
Keadaan
jg begitoe boeroek dan

lapis

paling

Bb

sia, serta memberikan hak Palesti- ni Diri kita jang sedjati.
Kalau kita toeroet sadja kemaoean
na setjoekoepnja.
Djika permintaan jg. seadilnja ini si koeda, tiadalah akan selamat hi
di
tidak dikaboelkan oleh jg. menang-|doep kita. Ertinja, kita soedah
goeng djawab, maka mereka tidak |(perboedak hawa napsoe sendiri. Dja
soedah
tentoe
akan di, boekan Kita jang menoenggang
tahan
lagi,
koeda
menghoenoeskan pedangnja oentoek si koeda, melainkan sang
membela Palestina di barisan moe- jang menoenggang kita.
ka dari sekalian kaoem Moedjahidin
Dan lain2 poela didjelaskan, beta
Kegemparan diseloeroeh Nidjid
jg, sedang berdjoeang dengan mati pa perloenja kita mempeladjari pe|
karena Palestina.
matian. Kepala2 soekoe dari bangsa ngetahoean batin itoe. Dan bagaiPembantoe menoelis :
Arab Nidjid itoe telah dipanggil mana pengaroeh kebatinan itoe atas
Dari sehari kesehari, dari seming- menghadap radja mereka, /kepada hidoep kita didoenia ini.
goe keseminggoe, dari seboelan ke- siapa Ibn Saoed ada mengoetjapkan
»Walau kita berbadan koeat dan
seboelan, sehingga genap dan leng- perkataan2, jg. mana menandakan
bagaimana
standpuntnja
tentang
oen
berspier
besar sebagai Eddie Pollo
setah
dari
dan
,
tahoen
satoe
kap
berpoetar ganti dengan tahoen ba- so'al pemberesan Palestina, dibawah sekalipoen, ,,kata toean Koesoemodihardjo, ,,tapi bila kita ta'mempoe
roe, keadaan di Palestina tidak se- ini maksoednja :
»Kacoem
saja
bangsa
Arab
Ninjai bathin jang tegoeh, samalah
malah
am,
tenter
dan
baik
mangkin
bertambah boeroeknja djid! Ketahoeilah, bahwa saja. te- hal kita dengan orang jang lemah.
semangkin
dan berlipat ganda- keriboetannja. lah panggil wakil saja dari negeri Sedikit kena kesoesahan atau ke
Berapa banjak doesoen dan kam- Irag oentoek menghadap saja, kepa doekaan, maka ketjillah hati kita,
poeng jang telah diantjoerkan oleh da siapa saja berikan keterangan lekas berpoetoes asa dan berhati
kekoeasaan, malah berapa banjak dengan sedjelas-djelasnja tentang moeroeng. Sebaliknja meskipoen odan sikap keradjaan rang berbadan lemah, akan tetapi
negeri jg telah diratakan roemah- pendapatan
Arabijah
Saoedijah
terhadap
soal kalau mempoenja bathin jang tegga
sehin
tanah,
n
denga
hnja
roema
poeloean riboe djiwa dari bangsa Palestina, soepaja dapat kiranja ki goeh—bagai pohon beringin terpan
Arab lelaki dan perempoean, toea ta bekerdja bersama sama pemerin tang diboemi—, tidaklah akan koen
dan moeda, djedjaka dan baji, se- tah Irag Dan djika sekiranja, hoe- tjoep hatinja bila diserang gelommoeanja mereka itoe tidak lagi mem koem pendjadjahan itoe tidak akan bang pertjobaan jang beroepa ke
poenjai tempat perlindoengan dari menerima keterangan2 jg. kita ke doekaan atau ketjewa, bahkan depanasnja matahari, tempat berte moekakan, atau tidak menerima na ngan tersenjoem ia berhanjoet2 me
doeh dari oedjan lebat. #Mereka sa sihat2 jg kita madjoekan dengan noeroetkan aloen gelombang itoe....”
ichlas hati,
maka
ma kehilangan roemah, kehilangan djoedjoer dan
Lebih
koerang doea
setengah
sa
demi
Allah:
angan
kehil
jaan,
tempat pekerd
djam
lamanja
beliau
berpidato
de
Saja tidak berkoeasa akan menjewah dan keboen, malah kehilangan
ngan mengambil beberapa peroepa
gah
kamoe
dalam
mendjalankan
harta milik dsbnja.
maan dan misal tentang kehidoepan
Kekoeatan tidak sadja menoen- kewadjibanmoe jang mana memang mancesia dan kebathinan.
djoekkan senapan mesinnja kedjoe- telah diwadjibkan oleh agama IsSehabis pidatonja itoe, laloe tam
roesan roemah atau tempat jg. di lam".
Oetjapan itoe dioetjapkannja be- pil kemoeka toean Made Oka, ketjoerigakan, malah asal ada terdengar sedikit gerakan dan soeara serta dengan tangisan dari radja toea Bali Darma Laksana tjabang
meskipoen di sebabkan oleh bebera- Ibn Saoed, jang mana dihabisi de- Gianjar, mengoetjapkan terima kapa ekor binatang, tidak oeroeng ngan perkataan dibawah ini. ,,Dan sih atas lezing toean Koesoemodi
akan
mendjadi hardjo itoe, dan kemoedian dikoedari mana saja poen
roemah,
atau
tempat
anta- pasnja tentang azas dan pokok?nja
terdengar sedikit gerakan itoe, s0oe- salah seorang dari
jang
akan
ada
di lezing t. Koesoemodihardjo tahadi.
tempat ini mendapat ramoe
dah tentoe
lebih
oen
Palestina
nanti
bersamaSetah
g.
malan
jg.
Diterangkannja, bahwa tentang
nasib
telah liwat sedari terbitnja keriboe- sama kamoe“. Dengan toetoep kehidoepan batin pada oemoemnja
tan dan pergolakan di Palestina se- kata dari baginda Ibn Saoed diatas, bangsa kita Bali soedah tjoekoep
dimana mempoenjai lontar2 poesaka leloekiranja
sampai
hingga sekarang ini dan seteroesnja, njatalah
sadja hoer
kita jang ta' sedikit mengsemasa permintaan? pendoedoek jg. loeka jang dirasai, boekan
asli tidak di kaboelkan, atau selama oleh pendoedoek Nidjid, tetapi dira genggam sari2 kebatinan jang soehak-hak mereka tetap hendak di sai poela oleh diri Ibn Saoed sendiri ! tji. Dengan pandjang lebar beliau
Dan dengan keterangan jang tan mengambil tjontoh (misal) dalam
loepakan dengan sengadja, maka
soedah tentoe kekaloetan akan ber- das ini, batallah segala toedoehan Mahaberata ketika Pantja Pendawa
tambah koesoet, dan soelit di bikin orang kepada Ibn Saoed jang me dan Kaoem Korawa bergoeroe kebahwa
ia ada neutraal pada Begawan Derona, jang kanjak
beres kembali sebagaimana biasa, ngatakan
karena ratoesan pemoeda jg. telah terhadap so'al Palestina, dan dalam mengandoeng sari kebatinan, jang
njata tidak heroemah-tangga lagi, hal ini ada terselip satoe tjontoh bergoena bagi sesoeloeh hidoep kita
tidak berkebon atau jang baik, soepaja orang djangan didoenia.
djoega
dan
Smenjiarkan . be
bersawah, mereka dengan penoeh terboeroe-boeroe
Kemoedian
t. Koesoemodihardjo |
semangat sama melarikan diri me- rita-berita dengan tidak berasas
reka ke goenoeng? oentoek menjoe- kebenaran dan ada boekti dari ke memberi kesempatan kepada hadiatau orang terboeroe- rin boeat bertanja. Banjaklah jang
soel kaoem Moedjahidin, goena me djadiannja,
bermatjam-matjam
bah
nja,
h
namba tenaga
menam
rapat boeroe dengan segera mempertjajai mengadjoekan
berita
atau kedjadian se soal jang bersangkoetan dengan pe
barisan?nja, soepaja keinginan, per- soeatoe
theosopie dan kebatinan,j
mintaan dan hak-hak pendoedoek beloem di amat-amati lebih dahoe ladjaran
itoe didjawab dan|
sekaliannja
jang
ina
apa lagi dalam masa jang ba
ahli Palest
jg. asli, atas nama loe,
fitenah
tersebar, dan bagi didjelaskan oleh t. Koesoemodiharsiapa kaoem Moedjahidin berdjoang, njak
dengan segera dapat di penoehkan kita oemmat Islam haroes berpega djo dengan sangat memoeaskan.
dan djangan sampai di loepa atau ngan dengan sabdanja Allah Ta'ala
Kirakira djam setengah li perdalam Al-Goer'an disoerah Alhoe- temoean ini ditoetoep dengan sela-:
di alpakan dengan sengadja.
Mereka sama berkejakinan, djika djoeraat, begini arti ajatnja: ,,Hai mat, dan pendengarpendengar poe
Djika da lang dengan poeas,
segala permintaan? mereka jg hak orang-orang Moe'minin!
pada kamoe seorang dengan
itoe tidak sampai dikakoelkan, ada tang
tjarilah
terlebih oetama djika mereka meng membawa kabaran, maka
Hoedjan es di Kintamani?
keterangannja
lebih
dahoeloe,
agar
hadapi
kematian daripada hidoep
Sepandjang
berita jang kita desoepaja
tidak
mengenai
ketjilakaan
dengan tjara jg telah dideritaidan
ngar,
beloem
selang berapa lama
pada
sesoeatoe
kaoem
dengan
tidak
dirasai pahit dan getirnja itoe. La
di
Kintamani
pada
waktoe sore ki
ada
boektinja,
maka
kamoe
nanti
in dari kenistaan, kesengsaraan dan
ra-kira
djam
3
atau
4, soedah toe
menjesal
atas
perboeatan
kamoe
kemelaratan
jg telah dialami oleh
roen hoedjan jang lebat, dan dalam
sebahagian
besar diri pendoedoek sendiri.“
titikan air hoedjan itoe ada toeroen
Palestina itoe, djoega kaoem Moe
djoega es berboetir boetir sebidji
djahidin dan siapapoen djoega dari
djagoeng besarnja.
fihak lelaki dan perempoean sekali
Aneh, boekan ?
poen jg berperasaan tjinta bangsa,
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ANGGOER DARAH
Kifa sengadja sediaken boeat langganan
- langganan
“ANGGOER DARAH" tida fjampoer alcohol dan terbikin dengan pake akarakaran, lokdjong dan djinsom, goena semboehkan roepa-roepa penjakit seperti:
Meloeang, pegel, napas sesek, bersikan darah, tambahkan darah, bikin napsoe
makan

dan

banjak

lagi

kagoena'annia.

