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Hoofdkantoor:

BATAVIA.

KANTOR? Di BANDOENG, BATAVIA, BUITENZORG, Oi
BON, DJOCJA. MAKASSAR. MAGELANG, MALANG, MEDAN,
MENADO, PADANG, PALEMBANG: POERWOKERTO, SEMARANG,. SIBOLGA: SOERABAIA, Patel MA AA AB UD
AMSTERDAM, 's GRAVENHAGE. Ta

okio,

28 October

(Reuter)

:

' Menoeroet oedjar djoeroe-bitjara dari Catmnaba! baba adu Dje-.
» di Parijs telah memadjoekan protest kepada pemerintah Perantjis
ip pengiriman sendjata jang dilakoekan oleh Perantjis dengan
eneroes ke Tiongkok dengan melaloei Indo-China itoe.

Eza

roe-bitjara terseboet menegaskan selakoe djawaban atas per-

Ona

aa dan Tebin Sana,
|
bahwa djika Djepang akan

a dari aa, Naa

orang 2 kah tidak melanggar

og

Ka : 1 ena

tenaga

2 hargai

r
boeat me

mendoedoeki Poelau Hainan,

sekali-

perdjandjian dari tahoen 1906.

dan | oendangan dari Premier Konoye
Tokio, 28 Oct.

ta

(Reuter):

N

Premier Konoye Kas in soedah meInes.Ingoendang ambassadeur Perantjis. Premier terseboet bermaksoed akan
an membitjarakan soal sendjata dengan ambassadeur ini. 2
Ih
Lebih landjoet dari Tokio diwartakan oleh Domei:
Sambil mendjelaskan protest Djepang kenada Perantjis itoe, djoe
a
t
e
i
a
roe—bhitjara
Gaimusho menerangkan
poela, bahwa Perantjis itoe ben
o
d
a
d

oem meloeloeskan perdjandjiannja dari boelan Oktober 1937, perdjan-

.Idjian mana jang menjatakan, bahwa akan dilarang oentoek mengirim
Ikan sendjata dan
alat-alat perang oentoek Men dengan melag
in
pal
etloei ,

loci Indo-China.
D
n a Ha beriko :
T
2 Tempo hari 'soesoenan Raad |
an Indi&: 5 Belanda dan 2 Indone- Contact antara Inggeris dan Djepang
“sia, djadi total7, Sekarang (berDari Tokio diwartakan oleh Domei:

hoeboeng dengan

bezuiniging -kata-

— Dari Hongkong

tas

tersiarlah berita, bahwa

pada tanggal 27 Oktober
pertama kali telah
pembesar Djepang, sedjak Dje-

ja-) boekan lagi 7 akan tetapi 5 jang baroe laloe pembesar pembesar Inggeris boeat

jaitoe

4 Belanda dan 1 Indonesia.

melakoekan contact dengan pembesar
praktis| pang masoek di Tiongkok-Selatan.
berarti tidak ada tenaga In
Kao
Pada tanggal terseboet Majoor Matsutani, penglima
|

n 4:1

itoe

disitoe. Djika kita pindjam peribasa tentara Djepang di

jang lazim
kehakiman,

boekan

Belanda. Djadi

Amerika marah

—»»-. haroes lebih dari seorang, pa-

Se indan

ja

G.G.

tinggi itoe.

Indonesi

Pa

Matsutani.

Djepang

di Tiongkok-Se

.Ipaja dengan

begitoe

dapatlah diper

i.'tjepatkan akan djatoehnja pemerin

asoek

inka, 4tidak- ada tah Chiang Kai Shek itoe.

tag Pa

ta KA

oentoek

Majoor
Matsutani
menegaskan,
bahwa hak hak milik orang-orang
asing jang ada didalam daerah2 jg
telah didoedoeki Djepang itoe akan

Dan

mentjakapian

diperlindoengi oleh tentara Djepang.

.

Lebih landjoet ia menerangkan
djoega, bahwa dengan segera poela

akan diichtiarkan oentoek menghor

"|mat
nan Jant as Hatta
n 2 Indonesia, -

“c. Oleh karena nasi

5 Be4

soedah men-

hak hak dan kepentingan? dari

keradjaan besar jang ketiga.

Berhoeboeng dengan pertanjaan
terseboet, Majoor Matsutani menGjawab

poeia,

bahwa,

djika

soedah

djadi boeboer, tinggal satoe djalan: tenteram dan aman didalam daerah2
a dibelakang hari ada lowongan

| pada Raad van Indie (dan
jang berenti itoelid Belanda), maka

jang telah didoedoeki oleh Djepang
itoe, dengan segeralah soengai Moe-

tiara akan diboeka lagi oentoek pe
lowongan itoe haroes diisioleh te- Jajaran dan djoega perhoeboengan
naga Indonesia sehingga soesoenan- antara Canton dan Hongkong itoe
mendjadi

nesia.

3 Belanda dan

2 Indo-

Berhoeboeng
dengan ini peri oe
diperingatkan disini, bahwa dalam
Raad van Indie jang sekarang ini

—

| didapati doea tenaga B. B. Belanda
. (tt. Kuneman dan Visman)

5 (alias tidak ada)
donesia, tp
3

tenaga

dannol

B. B.

In-

x

“Sekianlah.
poetoesan

di

kepada Djepang
rakan

sehingga soesoenan Raad
boekan lagi terlaloe pinseperti sekarang jaitoe: 4 @jata dan alat-alat perkakas perang
. dan 2. naa. akan kepada Chiang Kai Shek, agar soe

nja

dari

Canton

djoega

tentang

bogbarde-

ngandoeng beberapa perkara
latan ini semata-mata bersifat ke tang kepentingan-kepentingan
geris di Tiongkok.
militeran belaka.
Adapoen toedjoean ini ialah oen
Yunnan tetap setia
toek menghentikan pengiriman sen
njerboean

2 Akan tetapi lowongan mr. Spit
itoe seharoesnja diisi oleh tenaga

kita

besar

dari

samboetan kita
g bertalian

atas
dengan

pengisian lowongan pian Raad van

. Indie itoe!

Dengan singkat: kita Ketjiwu,
en aa

te-

M.T.

akan diperbaiki kembali.
.Adapoen
tentang
memperbaiki
djalanan kereta api itoe,
hingga
pada sa'at ini ia masih beloem me
nerangkan dengan djelas, oleh kare
na djalanan kereta api ini haroes
diperbaiki dahoeloe.
“Dalam pada itoe ia membantah
keras atas berita-berita jang menja
takan,
bahwa
pasoekan
guerilla
Tionghoa telah melakoekan keactivannja didaerah-daerah jang letaknja antara Canton dan Hongkong,
karena pada ketika itoe daerah ini
soedah
didalam pengawasan Djepang, walaupoen kemoedian akan
diadakan seboeah
campagne oen-

'toeck membersihkan

daerah tsb. da

ri segenap

Tionghoa

oImasih

tentara

jang

berdiam ditempat itoe tadi.

. Pertemoean antara Oragie
dan
'Abonne's lamanja

paling

sedi-

it6 boelan, djika meninggal,
asal tidak menoenggak, dapat
g f 25.— (doea Dar
h lima roepiah).

Ambassadeur Inggeris, jani Cra-

gie, hari ini soedah melakoekan per
'moesjawaratan doeca djam lamanja

dengan
wnd. minister Oeroesan
| Locar Negeri Sawada.
Diwartakan djoega, bahwa didalam

permoesjawaratan

itoe dibitja-

tenIng-

Simpanlah

menerima kedatangan amPerantjis,

Arsene

Henry

digedoeng ministerienja dan akan
membitjarakan tentang soal terseboet djoega.

dengan perdjandjianpintoe-terboeka
dari Djepang dan menegaskan djoe
ga, bahwa dengan
segeralah akan
datang pendjawaban terhadap sikap
dari kedoea keradjaan2 ini.
Diwartakan
djoega, bahwa nota
jang dimadjoekan oleh Ambassadeur
Amerika di Tokio kepada Pemerintah
itoe menjatakan sebagai
Djepang
berikoet djoega :
»Pemerintah Amerika telah beroelang-oelang memadjoekan protes
kepada Pemerintah Djepang,
berhoeboeng dengan politiek jang di
lakoekan oleh pembesar pembesar
Djepang didalam daerah daerah jang
didoedoeki. oleh Djepang di Tiongkok itoe.

pada:

,Algemeene

Centrale

Bank“

N.V.

JOODKALIPILLEN

Roewat:

Perantjis

:

rin telah
bassadeur

Loear-Negeri
Konoye, kema

kas perang dari Pemerintahan ini
dengan melaloei Indo-China, route
mana jang tetap akan diperlindoe
ngi oleh pihak Tionghoa.
Berhoeboeng dengan
kedjadian2
jang
telah
tersebcet
tadi,
maka
Dari
Cunming
diwartakan
Pemerintah
Djepang
telah
memberi
oleh €C. N-A.:
beberapa instroeksi kepada ambasBerhoeboeng dengan djatoeh
sadeurnja di Parijs, ja ni Sugimura,
nja kota Hankow, maka Goeoentoek memadjoekan protest kepa
bernoer di Yunnan mewartakan
da Pemerintah Perantjis dan oentoek
kepada
Central-News
sebagai
memadjoekan pertanjaan poela, de
berikoet:
ngan tjara bagaimanakah Djepang
»Sebagaimana telah dilakoe
melakoekan tindakan oentoek mela
kan oleh Provincie Yunnan, ma
rang pengiriman sendjata dan alat
ka Provincie Yunnan
ini akan
alat perkakas perang jang dikirim
Walaupoen ada tanggoengan dari
selaloe memberi bantoean kepa
kan dengan melaloei.
Indo China Pemerintah Djepang, maka pelangda Pemerintah Centraal, agar
itoe.
garan
hak hak
dan
kepentingan
soepaja pertahanan atau perla
oleh
Djepang
masih di
Kemoedian dari pada itoe ambas Amerika
wanan terhadap Djepang itoe
lakoekan
dengan
teroes-meneroes.
sadeur
ini
diberi
perintah
poeia
oen
bisa dilandjoetkan dengan tePada ketika tertimboelnja pepetoek menerangkan kepada Pemerinroes-meneroes.
tah Perantjis, bahwa, djika peme- rangan ini dan perampasan langBerhoeboeng
dengan
pertang- rintah Perantjis ini masih beloem soeng jang dilakoekan oleh Djepang
goengan djawab jang telah dipikoel mengatoer soal ini, maka
daerah daerah
di Tiongkok
dengan atas
diatas poendaknja Provincie Yun- segeralah pemerintah Djepang akan itoe, maka perdagangan
Amerika
nan setelah kota Hlankow djatoeh, melakoekan
disamakan dengan perdagatindakan
seperlcenja itoe,
maka Yunnan haroes memberi ban oentoek memperlindoengi diri sendiri ngannja di Mandsjoekwo.
toean kepada provincie? sebelah Ba
rat-Daja.
Disamping doea
boeah
tentara
jang telah dikirimkan oleh Yunnan
kemedan peperangan
sedjak dilakoekan peperangan dengan Djepang
'itoe, maka kini Yunnan soedah me
Hoofdkantoor:
Merdikaweg 13,
—
Bandoeng,
—.
tel, 2558.
njiapkan pasoekan? baroe lagi jang
Kantoor Batavia-C. Noordwijk No. 8, locaal no. 5 tel, WI. 2308,
tiap-tiap sa'at soedah siap akan di
kirimkan kemedan peperangan itoe.
Mintalah keterangan tentang atoeran kita poenja Spaarkas!!
Selandjoetnja - telah
didirikan
corps oentoek memperlindoengi diriDitjari Agent jang actief.
sendiri,
corps
mana diberi peker
djaan oentoek mempertahankan ke
amanan dan ketenteraman dimedan
peperangan.
Poen pada ketika itoe soedah di
bentoek rantjangan rantjangan poe
la oentoek mendirikan onderneming2
MATJAM
BOENDER TELOR
baroe jang industrieel, agar soepaja
dapatlah mengadakan Tiongkok ba
/ membersihkam darah
roe lagi selama pertahanan itoe di
lakoekan terhadap Djepang.
c

Sawada

Tokio, Oct. (Transocean

Minister Oeroesan
Djepang, ja'ni Prins

Nota Amerika kepada Djepang
Washington, 280ct. (CNA):
Pemerintah Amerika hari ini me
noenggoe. djawaban
atas notanja
jang tadjam jang telah dimadjoekan
kepada Djepang, dalam mana dinja
takan, bahwa Djepang soedah me
lakoekan atoeran atau tindakan dan
tactiek
jang tidak sah,
sehingga
perdagangan Amerika didalam daerah-daerah
jang telah didoedoeki
Djepang
itoe terhenti
Djepang
soedah
meminta dengan oleh pihak
hak-hak
milik
dari
bangsa
hormat kepada Pemerintah Peran- dan
tjis oentoek merobah sikapnja itoe. Amerika didaerah terseboet disem
Beroelang-oelang poela Pemerintah pitkan djoega.
Lebih landjoet diwartakan, bahwa
Perantjis
memberi
pendjawaban,
bahwa
perdjandjian itoe akan di nota ini telah dikirimkan pada tg
6 October jbl, akan tetapi hal ini
lakoekan sesoenggoehnja.
Menoeroet poesat2 jang boleh di hingga kemarin masih tetap diraha
pertjaja, maka tertimboellah soea- siakan.
Kini orang beloem mengetahoei
toe kedjadian jg sama sekalitidak se
djoega,
atoeran2 apakah jang akan
soeai dengan djawaban Pemerintah
dilakoekan oleh Amerika itoe, djika
Perantjis itoe:
permintaan?
ini diloeloeskan oleh
Oleh karena Canton soedah
di Djepang.
rampas Djepang, maka sebagai akiDidalam
nota ini dinjatakan poe
bat perampasan ini, terpoetoeslah la, bahwa Amerika selaloe masih
perhoeboengan Pemerintah Chiang didalam kesoekaran sadja oentoek
Kai Shek dan Hongkong dan kini membentoek perdagangan sesoeaian

. Selandjoeti a diwartakan poela: | men
: dilakc
a|hanja seboeah route jang terpenting
Ketika dilakoekan Persconferen- pesawat terbang
ang t Bisa
dan patoet
di jang dipergoenakan oentoek pengitie di Consulaat Djepang, Majoor seboeah kapal meriam gek
pangkat jang dibawah Matsutani menerangkan, bahwa pe Changsha dan djoega soal jang me riman sendjata dan alat-alat perka

paling

bi Pena

tiba

&€n getuige is geen

kata orang

ki

soedah'

dipakai dalam doenia Hongkong oentoek mengoendjoengi Goebernoer di Hongkong, admiraal
maka seorang: saksi Inggeris dan komendan dari tentara Inggeris jang Mt
itoe.

saksi,

| getuige,

Tiongkok-Selatan,

lat-alat perkakas perang ke Tiongkok dengan melaloei Indo-China.
Berhoeboeng dengan itoe, maka
Pemerintah
Djepang
menghargai
dan mempertjajai kepada tindakan
Pemerintah Perantjis ini dan meng
harap poela soepaja Pemerintah Pe
rantjis
itoe
soenggoeh-soenggoeh
akan melakoekan kepoetoesan itoe
tadi.
Karena hingga kini Pemerintah
Perantjis
mendjalankan kepoetoe
sannja itoe dengan tjara jang tidak
baik, maka beroelang-oelang Peme
rintah Djepang memperhatikan de
ngan soenggoeh2 kepada Pemerin
tah Perantjis
tentang so'al itoe
tadi.
Didalam tahoen ini Pemerintah

dan

Tokio, 28 Oct. (Domei) :
Seorang djoeroe bitjara dari mi
nisteri Oeroesan Loear Negeri mem
beri keterangan sehagai berikoet:
»Pemerintah

Perantjis

didalam

boelan October dalam tahoen jang
laloe telah memoetoeskan akan me

larang

3

Djepang

pengiriman sendjata dan a-

Didalam
memak
dir eumah
dari

FA —

y berak Kako
sa
dat RO jul dengan
Menaker

Yohifah terima
kuprada :

dari

aforram
100 put Ajkirian (zamee

kirwman

Jerturssil

Pendjoealan dihada

an

orang

banjak.

938 poekoel 10 pagi didalam dan
Pada hari Saptoe 26 November
oleh Vendukantoor di Betawi, Binnen Nieuwpoortstraat 20 atas:
TANAH-TANAH PARTIKELIR
dikenal dengan nama Djepang dan Pedjompongan, letaknja di Keresi-denan Betawi (Paal Merah), verp. nos. 5766, 6651, 5711 dan 7215, acten
van eigendom ddo. 15 Januari 1900 Nos. 24 sampai 27.

Keterangan lebih djelas tentang loeasnja tanah, pendoedoeknja, roe-

L. O. P. No.44

Joedo

Pengoempoelan Nan

injaan dengan mengemoekakan ga

lotery ini

beleidnja jaitoe: persatoean ac- boelan (No. 44) ada sedjoemlah
iroes ada, dan hal wakil V.O. £ 32— ditambah dengan rgstant dari

sdoek dibeheerderscommissie dan pembelian boelan jl. f0, B3 — f 32.55.
lain: 'itoe actie plaatselijk jang Wang sebesar ito dibelikan 6 num
en ana: karena

2

oentoek

soedah

mers

If

bagan Ai nowoabken

na

menambah

dari

5405

f 0.15

gadjih V.O., dja

ngan

jang

ngah

lembar

f 32,40. Restantnja

itoelah jang baik.

Djam 2 malam conferentie ditoe
Commentaar

Kalau saja memboeat commentaar

peng |

tenbos sahadja

ema

re

dari

conferentie

diatas,

itoe tidak

lain, karena hati saja djoega, biar| hargaan (waardering) V.O. jang poen saja boekan seorang V.O., ter
seperti diatas itoe, terasa 'betoel- kena oleh kesempitan nasib V. OKu betoel oleh segenap conferentie itoe.
Apakah betoel doedoek

— Dan tidak “boleh orang jang men
ngar 'keloeh-kesah

dan

commissie

dibeheers

Regentschap, dan toeroet

alasan) 'beremboeg hal nasibnja sendiri di
ke '(provincie dengan T. Gouverneur,

ang memang bersandar

E-

kendaan,

pe
loepannja

ke

kesem

djoega 'Toean2

Resident

kaoem

dan

Inspecteur

itoe berarti plaatselijke actie jang
'V.O. Biarpoen dari pihak lain golo ta' ada goenanja' Lebih landjoet
ngan jang pada waktoe. itoe dion- lagi
diconferentie itoe dikatakan,
dang sebagai tamoe poen soedah di bahwa plaatselijke actie demikian
pertoendjoekkan rasa hati belas | 'itoenantinja mengadakan petjahan?
kasihan kepada
nasib V.O. oe- Pikiran jang tenang tidak tergesa-

'moemnja. Betoel ada peribahasa di

gesa, dan tidak kalah dengan frasen,

dalam bahasa Djawa : Ak€h jang
koerang, setitik ja sedang", akante
tapi peribahasa ini makin ta? men
tjotjoki dengan keadaan,
kalau
wang masoek makin sedikit. Bagai
manakah dapat membiajakan wang |

jang kelihatan dan terdengarnja
baik seperti: satoe boeat semoea,
semoea boeat satoe, sama ada sama
rasa, kalau bersatoe tentoe tertjapai
dan sebagainja, akan tetapi orang
jan g mendjalankan azas itoe haroes
berfikir lebih djaoeh dan lebih dalam.
Banjak Te
anna jang ta'
dapat tertjapai dengan hanja ber-

f 23, oentoek seorang V.O. jang soe

dah bekerdja 21 tahoen (jang ber
oemoer 40 a 50 tahoen dan beranak 7) dan dengan tidak ada hara
| pan menerima

pensioen.

Pa

satoe

Pemerintah djoega jang sekkapors
a memberi kesempatan oentoek |
enghidoepan
kepada ra'jatnja,|
se ana Naa
pe

sadja,

apalagi

kalau

maoe

n

para
: tah,

a.angkakah bagai

boeg)|

dari Pan
jang

hadlir

sendiri

akan
8—10
VOB
akan ri

kedjadian hal gadji jg|

“djoe dengan actie jang plaatselijk
sedang meremboeg hal gadji itoe
sebetoelnja memboetoehkan actie

jang osmoem. Serta ada salah satoe

“oetoesan (dari Kendal) mengemoe“kakan voorstel oentoek lekas-lekas
menghadap t. Gouverneur MiddenJava, maka ditolak keras oleh salah|

Hcofdbestuur.

' satoe dari

Jang

sia-sia

atau

di

dan

tidak ada

salah

faham.

Tidakkah kita

ta-|

hoe, bahwa kasem sekerdja digolo
ngan apa sahadja dibedrijf apa sahadja jang
dimaksoedkan
jaitoe
bermoesjawarat dengan jg berkewa
djibkan oentoek meremboek nasibnja.

nja maka ada aliran diconferentie
“itoe, jang moela-moela tidak setoe

na

merem-

goenanja, saja jakin hal tidak ada
goenanja itoe beloem terboekti, ka
rena medezeggenschap boeat V. O.
beloem pernah ada, dan hal sia-sia
atau memetjah, itoe timboelnja da

baroe-baroe ini soedah ditetapkan
| oentoek Midden-Java. Itoelah sebab

L

dianggap

. Hal Na napa inna
itoe boekan|
berarti: kaoem sekerdja soedah tjo
tjog dengan peratoeran. Bermoesja |
waratnja wakil V. O, boekan berarti:
V.O. soedah tjotjog dengan peratoe
Iran regentschapsgewijs itoe, melain
kan berarti melaloei pintoe jang ter
boeka oentoek mentjapai maksoed-

' kemoekakan 'oleh beliau (salah sa- nja, sebab itoelah pintoe jang tertoe Hoofdbestuur) itoe, jaitoe soe- dekat, sedang pemerintah
soedah
paja ada persatoean actie, djangan mengadakan peratoeran, jang mem
ada actie jang bersendiri-sendiri. beri djalan oentoek mengedjar nasib
» Adapoen aliran jang lain diconfe- dari sitoe. Itoelah salah satoe lang
rentie itoe mengoesoelkan, bahwa kah jang terdekat, jang ta' boleh
actie plaatselijk boeat ini waktoe dilalaikan. Langkah demikian itoe

dan

berhoeboeng

dengan

keadaan dapat

bersama-sama

didjalankan

soesoenan pemerintahan soedah ada dan dipimpin atau atas penoendjoek
pada tempatnja, jaitoe actie plaat- satoe badan
jaitoe Hoofdbestuur.
1
selijk jang bersama-sama.
NItoelah langkah menoeroet keadaan,
Ada lagi jang berfikiran, bahwa akan tetapi djoega bersatoe. Itoelah
actie jang berhoeboengan dengan boekan langkah jang memohon, akan
tetapi langkah
jang
berhak dan
hal jang oemoem oepamanja rechts
mempoenjai
stem.—
positie V. O, itoe baik amat diada
kan actie jang oemoem jaitoe

ngan bersatoe Kang

Ada lagi langkah lain jang dapat
didjalankan dengan

lain-lainnja
di Indonesia dan | langka hpertama, jaitoe

dja

dengan

Pa

de-

2 kaoem seker| bersama-sama

NVV

di negeri Belanda,

langkah jg

berichtiar dengan djalan parlemensedang hal gadji karena ternjata tair meroebah atoeran atoeran pediremboegnja dimasing-masing re- merintah jang tidak ditjotjoki oleh
gentschap, karesidenan dan provin V.O. atau dengan djalan parlemencie, hendaklah wakil V.O. di regent| tair mengadakan atoeran atoeran
schap, karesidenar
provincie jang sekarang beloem ada, jaitoe
toeroet meremboeg peratoeran ga- atoeran-atoeran jang oempamanja:
djinja. Sesoedah bermoesjawaratan menambahi ketegoehan kedoedoekan
| setjoekoepnja maka« poetoeskan djabatan V. O.
oleh conferentie, akan mendorong |
Djadi disidang-sidang, dimana na
kepada H.B. V.O.B. oentoek mengi
sib
V.O..ada berhoeboengan V.O.
rim telegram kehadapan T. Gouver
haroes
ada wakilnja, seorang V. O.
neur Midden-Java, oentoek bermo-|
'atau
lain
V.O., jang mempertahanhon menghadap soepaja dapat me
V.O.— Langkah
ngoesoelkan alasan-alasan oentoek| ikan keboetoehan
ketiga
mengadakan
permohonan damemohon tambahan
gadji dengan
iri
rapat,
conferentie
atau Congres.
sedjelas-djelasnja.
:

|Sedang langkah 3

| Karena
an

Mn

waktoe
maka

Ta

soedah

djaoeh 'perkoeatkan oleh

voorzitter H.B, men

ringkas segala per

adanja PN Ea aa

matjam

itoe

di

bersatoenja atau
V.O.B. Indonesia.
0 —

Pada pos-wesel haroes diseboetkan
oentoek apa oeang itoe.

Keterangan lebih

Kan

landjoet boleh

dan soal kina

djawab

meremboeg nasibnja

dang Gouverneur),

— didjalankan oleh V.OB.

meremboxs

itoe

(berhak

tjangV No28
ngan

akan diadakan rapat

|

oleh perkoempoelan ,,Taboe

|

Kebon

bestuur PTT.-dienst di Bandoeng.

H. H.

didja

dij memetjah
(oempama medezeggenschap dibeheerscommissie dan disi-

inakah jang haroes

P.G.I. ditahoen ini
2 ne
: diadakan di Malang pada ddo.
disitoe H.B. VOB dan
akan bercongres, tentoe sadja

oentoek

nama pemegang hypotheek,
Mr. J.G. KRIJGER.

Katjang“.
—O0—

De Heer

en Mevrouw Spit
geb. Spee
ontvabezoeken
gaarne
zullen
ngen op Maandag 31 October

Penjakit: Koelit.

didapat pada chefs post-entelegraafkantoren.

lankan berhoeboeng dengan keadaan positienja V.O. sendiri. Kalau

medezeggenschap

Atas

jang koeat.
44/804

Tjap ,,Lampoe”
van 7—9 u.n.m. in het RecepRasanja tidak asing lagi bagi sitiepaviljoen van Hoteldes Indes.
dang pembatja akan nama Djamoe
lembar.
Kleeding licht.
Moedah-moedahan dari tarikan handel en Industrie ,,Tjap Lampoe"
berkedoedoekan di Kosambi
jang akan diboeka pada tanggal 31 jang
233
E/F
Bandoeng dan filiaalnja di Soedah bernikah
ini boelan, LCP kebagian memoengoet hasilnja, dan jang berkepen Sawah Besar No. 2 N Batavia—C.
Industrie terseboet adalah menge- R. S. Hardjoloekito
'tingan soedi mentjatatnja.
Arts
loearkan djamoe-djamoe jg terboeat
dan
dari
daoen
dan
rempah
jg
mengan|
Oedjian oentoek marconist
doeng zat jang
sangat
menjehat R.R.O. Mangoenkoesoemo
Oendjian
oentoek mendapatkan kan. Boekan sadja daoen-daoen dan
Tjompreng (Soebang) 29 Oct. 1938
tanda 1Iste dan 2de klasse sebagai rempah dari Indonesia, tetapi dima
Soerabaia
radiotelegrafist, oentoek mendapat- na perloe, maka ditjari djoega akarkan tanda oemoem sebagai radio akar dari Tiongkok, Britisch-India |
telegrafist dan tanda choesoes se dan lain.
bagai radiotelegrafist akan diadakan
Seperti barangkali sidang pemba
moelai tghggal 28 November jad. di tja ma'loem, industrie djamoe tjap
Bandoeng.
»Lampoe“ ini soedah lebih dari sePermintaan oentoek ikoet mengam perempat abad, serta mendapat ke
bil bagian asal beroepa soerat per- pertjajaan penoeh dari poeblik.
mintaan ditoelis dalam kertas jang
Djamoe2 keloearan ,,/Tjap Lampoes
tidak memakai zegel, haroes dengan itoe sangat banjak matjamnja,
sedisertai keterangan jang dipinta di perti, djamoe koeat, galian poeteri,
terima oleh Voorzitter Examencom- djamoe galian pengantin, dan banjak
missie p/a Hoofdbestuur PTT. dienst lagi matjam? djamoe galian.
di Bandoeng sebeloem tg. 9 Nov. jad.
Selain itoe djoega, djamoe dlima
Bersama-sama dengan pengiriman poetih, djamoe loentoer, djamoe pa
soerat permintaan ikoet mengambil ram, djamoe anton2, djamoe batoek,
bagian
haroes dikirimkan djoega djamoe endek-endek boeat menjeoeang oedjian sebanjak f 10.— (se- hatkan anak ketjil, pendek banjak
poeloeh roepiah) dengan pos-wesel lagi, dan jang ternjata soedah ba-|
Koelit itoe taloek kepada matjam'
kepada Hoofd afd. Financien, Hoofd- njak boekti2 kemandjoerannja.
penjakit, jang djikalau tida siang?

memperbaiki nasib V. O. itoe tidak
tjoekoep dengan hanja
memperli
hatkan
persatoean. Sjarat-sjarat

lain, masih ada jang haroes

penghasilan, bisa didapat dikan-

tor jang bertanda tangan ini.
Perceel itoe berdiri atas nama N. V. Mij. tot Exploitatie van Vastigheden Han Thiang Kit, dan didjoeal menoeroet soerat kekoeasaan

anggota

Nummers
Ma akta jatan LC.
memang gadjih V.O. itoe soedah
1 etapkan oleh pemerintah: (dari INo 44 ada seperti dibawah ini:
217043, 20487, 26177, 17689, 14499,
|. Permintaan tambahan gadjih |
V.O. seloeroeh Indonesia kepa 17519, masing-masing dari setengah

a pemerintah,

djoega tentang

a

jang

lagi akan
pengoemp

jang ada disitoe,

mah2

pemerentah.

Baroe-baroe ini toean H. H. Kan
anggauta Volksraad telah memadjoekan pertanjaan dengan menoelis

—

O —

diobati, boleh djadi barah dan pen-

KEDJADIAN
JANG MENJESALKAN
Mesdjid hendak didjadikan tempat
geloet
Nadhir Mesdjid diseret
dari mimbar. Wijkmees
tertinggal
diam.
Mesdjid Tjikini jang dalam beberapa hari jang achir ini ramai dja
di boeah toetoer dan halaman soe
rat

kabar

toeroet

'

mengisi

tentang

tentang soal kina. Berhoeboeng de- kedjadian dalam itoe mesdjid.

jakit hebat. Gatal dan sakit senantiasa itoe, jang didjadikan olehnja,
menjoesahkan - kehidoepan
orang
sakititoe. Dia selamanja maoe garoek
koelitnja sehingga petjah dan orang
sampai mengetahoei betapa hebat
kedjadiannja.
Purol, obat koelit jang telah bertahoen? terkenal diseloeroeh Hindia,
memang perloe boeat penjakit? koelit. Orang jang mengandoeng penjakit betik?, djerawat, terkoepaskoelit,
djanggoet sakit, loeka, toetoel, pedih,
kaki bertjelah, letjetan atau lain!
penjakit koelit apa djoega, haroes
pakai Purol dengan lekas, karena
tida ada obat jang lebih moestadjab

Kemarin dalam mesdjid itoe hampir
mengambil korban djiwa, sjoekoer
kedjadian itoe dapat dihindarkan.
Kedjadian jang terdjadi kemarin,
djoega
atas koerang adjarnja H.
daripada Purol itoe. Purol mengoeToha jang pada Djoem'at jang larangkan sakit sedari pertama kali
loe
telah
wmentjoba
membikin
memakainja, menghilangkan
gatal,
gadoeh,
merampas
orang
lain
memboeangkan toelar daripada temtaan2
dari
pendoedoek
Belanda, hendak
berchoetbah. Demikian ke
pat? jang barah itoe, menjemboekjang ingin memberikan kenine ke- marin, tjara jang dilakoekan oleh
kan
serta menawari, dan melenpada daerah2 jang sakit malaria H. Toha itoe, ternjata diatoer be
japkan penjaberdjangkit.
(Jang dimaksoedkan gitoe roepa. Dikeliling moeka mim
kititoe dalam
ai
oleh H.H. Kan dalam pertanjaannja
bar sedjak orang hadlir dalam mes
tempo
penAX
pa
itoe ialah jang mengenai Tiongkok djid
itoe, didoedoeki oleh kawan2
dek.
Pu
semata-mata).
nja itoe H. Toha.
Dan ini kali boekan orang loear
Disegala
roeBAGOES
Ta' perloe peroebahan jg hendak berchoetbah, tapi Nadhir
mah obat dan
Sa
toko2,
tiap?
peratoeran.
'
mesdjid itoe (t. H. Abdoerrachman|,
doosf 0.40 atau
kemimbar, oleh
Oentoek pertanjaan Kan jang me baroe sadja naik
f0.75.
dengan sangat koerang
ngenai toeroennja bea bermatjam2 H. Toha
tidak ada alasannja oentoek dipe- adjar, diseretnja H. Abdoerrachman
atas
mimbar
dan dirampas
noehi, sebab goena djoemlah oeang dari
itoe tidak perloe adanja peroebahan tongkat jang biasa digoenakan wak
toe berchoetbah.
2 matjam ordonnansi. (Aneta).
Toean H. Abdoerrachman meskipoen oesianja soedah tinggi, badan helakan
Djoko Tingkir Toendoeng.
satoe persatoe dan men
nja masih gagah tidak mengidjin- djagai tindjoe jang di toedjoekan
»Darmo Kondo“ makin
kan gampang-gampang diseret. Apa pada H. Abdoerrachman itoe, sam
banjak
koendjoengan.
poela beliau sebagai Nadhir tahoe
Semalam telah diambil lakonnja dan mengarti ia jang berhak dalam bil berdiri di moeka mimbar, dengan
tjara demikian H. Abdoerrachman
»Djoko Tingkir Soewito“ oleh keto itoe mesdjid.
terhindar dari pada penganiajaan
prak ,,Darmo Kondo“ jang menarik
Seret-menjeret
moelai mendjadi hebat.
banjak perhatian.
gadoeh, kawan-kawan H. Toha jang
Tidak koerang 20 menit kedjadian
Lebih banjak dari pada malam? berpoeloehan djoemlahnja toeroet
jang soedah, karena memang lebih menjerboe dan menjeret Nadhir jg perkelahian itoe, jang achirnja H.
Ahbdoerrachman dapat di bawa ke
banjak pertoendjoekan? jang mena soedah toea itoe.
rik. Poen Miss Tjaboek keloear me
Djoemlahnja orang jang bersem- loear oleh kedoea toean itoe.
Konon chabarnja toean H. Abimainkan
rolnja
mendjadi
Djoko bahjang jang
banjak-banjak itoe
Tingkir, sedang Sabar dan Soeboer mendjadi toempang sioer, sebagian doerrachman telah adoekan kedja
dapat selaloe menggerakkan penon lari keloear, sebagian tjoema keta- dian itoe pada politie. H. Toha dan
doea orang jang di kenali oleh H.
ton oentoek tertawa teroes.
koetan dan menonton.
Jang makin
ramai ialah nanti
Wykmeester Menteng dan Peng- Abdoerrachman telah diperiksa.
Berhoeboeng dengan kedjadian jg
malam, sebab akan dipertoendjoek- hoeloe Gambir jang berada dimoeka
kan landjoetnja, jaitoe ,,Djoko Ting- mimbar itoe tjoema berdiri menga patoet disesalkan, ini sjoekoer dapat terhindar dari pada jang tidak
kir Toendoeng“ atau ,,Matinja Kjai wasi.
Dadoengawoek".
H. Abdoerrachman lantaran kepa- di ingin.
Dan sebeloem itoe akan disoegoeh jahan membela
dirinja,
berseroe
Patoet disesalkan kata kita, mekan djoega extra wajang-orang la- soepaja Wykmeester tolong, tetapi noeroet keterangan jang kita dapat,
konnja »palgoenadi".
sangat ketjewa seroean H. Abdoer- sedjak terdjadi incident jang perta
Barang
siapa
maoe lihat lebih rachman tidak diperdoelikan. Pada ma, H. Abdoerrachman
telah moelandjoet,
boekalah halaman adver- hal sebagai Wykmeester diitoe kam hoen perantaraan Regent soepaja
tentie hari ini. Dan djaga djangan poeng,. kalau beliau maoe tentoe da kedjadian tidak teroelang lagi. Desebab pat memadamkan
sampai kehabisan
tempat,
kedjadian
itoe. mikian kepada Wedana
Bestuurs,
makin
lama ,,Darmo-Kondo“ main (dan memang wadjibnja. Red.)
H. Abdoerrachman telah memoedikota ini “makin tertarik orang
Toean-toean Abikoesno
dan hoen dapat perlindoengan.
pada moela2 me- Kadar
melihatnja
dari
jang ada dalam mesdjid
Dan malah kabarnja H. Toha.tenoendjoekkan diri disini.
itoe, tapi mareka doedoek djaoeh lah dipanggil oleh Wedana, boleh
letaknja dari mimbar, setelah men djadi oentoek diperiksa. Tapi aneh,
PFerkoempoelan Taboengan
dengar seroean H. Abdoerrachman H. Toha berani poela oelangkan saKebon-Katjang
itoe ta' ada jang menoeloeng, mere toe kedjadian jang melanggar adab
Nanti malam,
moelai djam 8, di ka berdoea menjerboe di tengah-te dan melanggar ketenteraman ?
roemahnja t. Soedargo, Kebon Ka- ngah komplotan. H. Toha itoe meng
(Rep.)

ngan ini maka pemerentah memberi
kandjawabannja kesanggoepanakan
menimbang,
perloe atau tidakkah
oentoek minta perantaraan menteri
djadjahan, oentoek mendapat penoeroenan harga kina pada kinabureau
di Amsterdam. kalau sekiranja oen
toek hal ini semoea datang permin-
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Tepoeng Hoenkwe tjap Boenga
|

boekan sadja rasanja jang enak,
tapi djoega baik boeat kasehatan.

Boekoe

Dari Milaan dika

dapat

me-

pada:
Tepoeng

ber-

Soerat kabar ,,Stampa” menjang-

koen dengan Djer
ditjari djalan penje

DIPOETOESKAN

Goena

melindoengi

'Djerman?

Reuter
dari Berlin 28 Oct.
mengabarkan, bahwa beriboe2

orang: bangsa Polen,. sebagian

rarti saringan atas

an

besar orang Jahoedi dari ber«matjam2 soedoet..
di. Djerman,

hari itoe telah diangkoet kesta
tion? jang dekat dan dikirim

tali persahabatan desedang hasil

financieel akan . dikoerangi,
al

oear

nja. pkan

kepada

|
lamanja

tapi toch haroes
epan ekonomie.

| Ahli? politik aman.
Daladier

dan

jer

itoe|

18

melin

38

W.FE.

Kilian,

Batavia-C.,

38 Lie (Khoej| Joek Khim fa. Kong Hin, Bandoeng,
38 Tjhan Kong Lian merk ,,Liang Tung“, Palembang.

,

He
SEA

kepada

tertentoe, memadjoekan

pembesar-pembesar

menteri: Kalau

.---

oer petjahnja perang |

IKEGADOEHAN

Polen

itoe

diperiksai dengan

teliti

diri

mengoesoelkan

soepaja

,K Oeuvre“ mengakoei,

pidato Daladier, ra' |
melom|

Polen.

oleh menteri loear negeri Tsjecho | kepada

wakil2 negeri

menderita

Pembantoe meneelis:

ke salah

— Transocean dari Rome mengabar

kan 28 Oct., bahwa Mussolini telah
bahwa beriboe2 pelan- berpidato depan pasoekan ,,Kemedja
ksikan

kesebelah

besar

lainnja djalan,

ikoet terbakar djoega seboe
6

Tea

TT

bisa dibagi

'

satoe desa di Palestina, dan ia telah ketemoekan kepala de-

sa. Setelah ia doedoek di satoe korsi, kepala desa itoe minta padanja
diberi idzin akan doedoek bersama pembesar ini di itoe satoe korsi.
|Pembesar ini berkata: ,,Ah, ini korsi
tidak
dapat “didoedoeki doea
orang“. Lantas orang desa ini mendjawab: ,,Asal begitoe, kenapakah

toean

hendak membagi negeri Palestina

ini

kepada

bangsa

Jahoedi,

sedang Palestina ada satoe negeri oentoek satoe bangsa. Djika toean
bisa membagi ini korsi oentoek doea Orang, soedah tentoe toean bisa
djoega membagi Palestina doea bagian'“ Sesoedah pembesar ini men-

loedara- makin

pada itoe

terang

kaoem

tjoeatja.

Da-

fascis akan

'berdjalan teroes dengan tidak ber-

Gara-garanja kelintji.

— Setelah ini ia mendapat samboe- wa

Dari

Jeruzalem

dikabarkan,

bah

satoe patrouile Inggeris di Pa-

5 Itan penghormatan jang loear biasa. lestina telah liwat depan satoe roe
mah jang besar dekat Berk Soelai
man
jang dipoenjai oleh Safiah Ich
Ribbentrop mendjoempai Ciano
wan. Tiba-tiba patrouile ini mende
Transocean dari Rome 28 Oct. ngar gerak-gerik dari dalam roemah
mengabarkan,

bahwa

“ Itamoe dari Djerman

Ribbentrop

dengan

ano dalam Palazzochigi, kemoedian

apinja

it

toe maka Kan

Sa

itoe, lantas soldadoe-soldadoe ini pa
senapan-Senapan mesin mere

pagi itoe telah sang

engadakan moesjawarat

Angin jang itoe.
bes

ka,

dan

menembak

keroemah

itoe,

jang mana achirnja mendapat kemenemoei graaf Ciano itoe ketika jroesakan besar. Setelah tidak ter
diadakan lunch dalam gedoeng
per dengar lagi soeatoe kretekan, mere
hwa | wakilan Djerman.
:
ka pada masoek kedalam, dan ha-

"Diterima Mussolini

ji ada beratoes2 meter

n poesat kota, hingg:

Siang

issolini

isilnja mereka mengetahoei jg bebe

itoe akan diterima oleh rapa ekor binatang kelintji jg ada di
dalam roemah ini, ialah jang me-

KR kan bertemoe

Dan ,

Ae

daerah

jang

masih

tergolong

Tsjecho Slowakia.
AJ

BELAKANGAN
Bekas Regent Bodjonegoro
Aneta mewartakan dari Soerabaja,
bahwa Raad van Justisi Soerabaja
ini hari mendjatoehkan hoekoeman
2 tahoen kepada bekas boepati Bodjonegoro karena melakoekan peng
gelapan dan melalaikan wadjib,
ang 0) —an

dan

kataan-pe
itoe jang telah di oetjapkan oleh seorang desa jang
Mussolini mengatakan, bahwa kini sedarhana rkataan
!

lam

ada 20 orang pen

itoe

balabintjana

adanja ke Hitam" berhoeboeng dengan 16 th.
di La- cemoernja opmarsch ke
Rome,oleh
h karena dibantoe oleh kaoem fascis jang dilakoekan dalam dengar djawabannja orang desa ini jang sangat tepat, ia lantas ambil
kentjang, maka njalanja tahoen 1922 dalam boelan October. topinja, dan berangkat pergi dengan memikiri bagaimana benarnja permenja

as

mentjaboet

Balfour, Palestina

Sk. ,,Assiratatoel-Moestagim” di Palestina memberitakan, bahwa
baroe-baroe ini telah pergi pesiar
tsb. Commissaris Agoeng Mac Michael

'Opmarsch fascis
ke Rome

mengabarkan dari Marseil

perdjandjian

'Slowakia malam itoe akan diberi

saran besar dalam roemah

toko

telah

ke Polen.

Palestina tidak

Ojoelan
Itali dan mepaagn Manan
ini termoeat dalam nota. jang
kan

emah

Bohemen

dalam)

.ria—Tsjecho.Slowakia itoe dima-

di-

anti Marxisme.
seakan-akan

erah

hoekoem perang jang dioemoemkan
selama krisis j. l. itoe. Pentjaboetan

DI PALESTINA

Lantaran

tempo 24 djam soal batas Honga-|

ue« dengan girang |

za

”

|jang

dalam tangan Itali dan Djerman

an
melo

Oct.

18

bah-

|
poelang.
dimana-mana.
Soedah agak lama djoega peme
Mereka jang tidak lagi dibolehkan
Jrentah Polen mengeloearkan pengoe oentoek tinggal lebih lama, dan
. Imoeman, soepaja bangsa Polen jang mereka jang paspoortnja tidak lagi
lada diloear negeri dalam waktoe baik, soepaja dipoelangkan sadja

n Francaise“ dan ,,l Ememboeat komentar
Reuter dari Praag 28 Oct. me, menjatakan beta| ngabarkan, bahwa Praag telah
komoenis disegala - mendjawab nota Hongaria. Praag
sekarang

0”/,),

18

Didengar kabar,

|

h seorang | bal batas Hongaria—Tsj. Slowakia

»bahwa

(jang pertama dan pengh

Tetapi
kongres radikal socialis
ida
berhubusia kesdaa
i demikian,

n, “bahwa

: Oct.,

Sia, Djambi

5

tidak melakoekan demikian,
Menghilangkan ,,anti Polen«
Ja Bonnet ketika ada kebakaran itoe, maka mereka akan hilang kebangKemoedian United Press menga'| masih dalam kongres kaoem radikal: saannja Polen itoe.
:
barkan dari Warschau pengoemoe"Isocialis bersama lain lain ahli po : Berhoeboeng dengan oendang2 ini
man menteri loear negeri Polen,
litik djoega. Berhoeboeng dengan: maka banjak djoega bangsa Polen Dikabarkan, bahwa pembitjaraanini maka komisaris polisi memeren jang toendoek, hingga mereka dalam pembitjaraan
antara
Polen
dan
tahkan soepaja tiap2 hotel diko-. waktoe jang pendek soedah selesai. berhasil hapoesnja tindakan-tinda“Isongkan.
Tetapi dikabarkan djoega, bahwa kan anti Polen.
Dengan menerdjang pintoe kamar lain-lain orang dan sebagian besar
Hoekoem perang ditjaboet
Daladier dan Bonnet maka banjak orang orang Jahoedi, tidak maoe|
kembali
terang poetoes| toelisan2 jang perloe goena partai toendoek kepada perintah itoe.
Selain
dari
pada
itoe
polisi
diberi
Transocean
dari Praag 28 Oct.
san kaoem nja itoe disingkirkan hingga tertoperintah soepaja paspoort bangsa "mengabarkan, bahwa goebernoer da
long
tidak
terbakar.
gin perang

|

suter

3

Bangsa Polen jang dipanggil

ditjari

Tjio Kim

,

poelang.

ini dimaksoedkan ontoek

bekerdja

(RCs. Mr. A.P.C. Nelson):

Dalam
pada itoe
beriboe?
orang ditahan dikota-kota besar goena diangkoet djoega

doengi Djerman sendiri.

| Polen dioesir dari Djerman
it| Premier

3

ta

wa pengangkoetan orang-orang

Perantjis

dengan vonnis 26 Oct. 38

J. W. A. Gohlike, Cheribon (jang pertama dan pengh. 100?/,1,
Raden Hendarsin Tjokrosoedirdjo, Batavia-C, (jang perta3
"
ma dan pengh. 1000/,).
BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar pembagian pengh.

poelang.

sional hendaknja diselesaikan de-

barang tiroean !

E.F. Steinmetz, pedagang, Lembangweg 31, Bandoeng,
W. Sanders, pedagang, Kleine Lengkongweg 59, Bandoeng:
dengan vonnis 28 Oct. “38:
C. Knebel, Tjileboetsche weg 9, Bogor.
MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN
selambat-lambatja pada
28 Nov. 38 F. V. Simon, Bandoeng.
VERGADERING oentoek VERIFICATIE poekoel 10 pagi dalam gedong:
R.v. J. Betawi tg.:
14 Dec. 38 F. V. Simon tsb.
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, dikantor Griffie R.v.J. Salinannja di Weeskamer moelai 1 Nov. '38 selama:
2 minggoe Sech Oemar bin Saleh Aldjabri, Bandjar (jang pertama
pengh. 00/5).

Bangsa Polen dioesir dari

-

Awas

FAILLIS

selisihan semendjakadanja Perdjan|djian—Muenchen itoe.

inilah soedah tiba waki Rijn itoe djoega mem

| disimpoelkan mendjaaaroes ditjapai

TN
$

Tjitjoeroeg

-

kal berita-berita loear negeri dalam
pers jang mengatakan, bahwa antara Itali dan Djerman timboel per-

antjaman.

oes

Itali—Djerman
selisih?

ia

tetapi

4

djadjahan.

ada dipinggir

ja ada drama,

Hoen-

kwe Fabriek
TJAP BOENGA

dan -djoega persendjataan bersama |

antara

djam lamanja,

soedah

mendjelas-|

kan pembitjaraan Ribbentrop—Cia- |
no. Katanja, bak
itoe membitjaraka
Hongaria kepada Ts
soal

tjahan

oentoek

eh

erang
:
komoenisme,

Recept

atoeran bikin bisa dapet gratis

itoe me-|
“Is.k. ,Popolo d'Italia” ” pagi
p
moeat toelisan.

dari

sendiri.

Dan

malamnja

lagi dengan graaf

njebabkan adanja soeara-soeara kre
tekan itoe, dan kelintji-kelintji itoe

Kota Djenin dihantjoerkan.
Dari Djenin dikabarkan, bahwa
baroe-baroe ini pada waktoe tengah
malam djam doea selagi pendoe|doek kota Djenin pada tidoer, telah
dibangoenkan oleh satoe soeara jg
meminta dengan nama pemerintah
Inggeris, soepaja kota inidikosongkan seloeroehnja, dan dikasih tempo
4 djam lamanja. Maka dengan pe-

soeara

perledakan

terdengar

sangat hebat.
Sesoedah selesai pekerdjaan ini,
sebagian pendoedoek telah kembali
lagi oentoek melihat roemah roemah
mereka jg beloem di hantjoerkan.
Tiba tiba mereka di kasih tahoe se
kali lagi jg mereka mesti mengjng

kir lantas dari roemah

roemah"me

reka ke loear kota, karena pembesar negeri telah tetapkan jg. semoea roemah ini mesti di hantjoer
kan.. Kepaksalah mereka pergi lagi
dan tinggalkan barang dan hartabenda
mereka
jg
tidak dapat di
ambilnja lantas karena sempitnja
waktoe. Kemoedian semoea roemah
di moesnakan, hingga kota Djenin
mendjadi rata dengan tanah.
Keroegian jg bisa di hitoeng se
mentara ada berdjoemlah poeloehan
riboe pondsterling, sementara 8.000
orang Arab lelaki perempoean dan
anak - anak ketjil terlantar tidak
lagi mempoenjai tempat
tinggal.
Sesoedah kedjadian ini dari fihak
Inggeris, ada 100 pemoeda orang
Arab

telah

mendjadi

nekat,

dan

te

KU OLI BA SNI

EN

roes menjoesoel kawan2 mereka jg
berdjoang, soepaja mereka bersama
rintah ,,dari atas“ ini, keadaan te- sama membantoe.
Menoeroet
lah mendjadi kalang kaboet, semoea
kabar
kawat tgl. 27
pendoedoek, lelaki, perempoean dan Oct. dari Jaruzalem oleh (B. N.)
baji telah keloear
dari roemah2 menerangkan, banjak desa soedah
mereka diwaktoe tengah malam ke disapoe bersih oleh tentara Inggeloear kota, dengan masing-masing ris, dan riboean roemah soedah dimengangkoet barang-barang mereka periksai, diharap akan bisa dibeslag
jg mana bisa dibawanja.
Setelah sendjata.
liwat 4 djam jg telah didjandjikan
Menoetoep pintoe
itoe, telah dipasang dynamiet dynaZeesen dari Jeruzalem 28 Oct. me
miet diantara 21 roemah dan toko ngabarkan, bahwa moelai tanggal
disebelah wetan dan koelonnja dari 1 November depan ini perhoeboekota Djenin, jg mana roemah roe- ngan satoe-satoenja antara Pales-

Ciano, kalau menteri loear negeri| kemoedian ditangkapnja. Kedjadian
berdaja. Hotel dan Italie itoe mengoendang
dia oentoek ini telah membikin ketawa dan ge
hilang dalam api.
linja orang-orang jang menjaksikan. mah

ini

telah moesna

semoeanja,

tina dan Syria ditoetoep,

RASA 3 S5

dat SEN

ANN

EOS ASAP

Ini

n dan malem berikoetnja

dan

Pa

Bat.-C.

Besar

Bagian ka 1 dari RKO RADIO seriefilm jang paling locar biasa
ramenja

Ti,

disamz kan dengan film2 lainnja, sebab pemtepat dan berdasarkan boekti2 jang njata.

:8

dan penoeh

dengan perkelahian,

kenjataan jang ta" berboenga.

dengan

- hatsil jang sangat berarti dalam riwajat Cine-

inilah penjakit lambat,

matogratie,

|

Ne
:

aa

ME

:

g

MA

aa

Perhijasan
jang

paling

lapis mas
baroe

toea

dengen

soerat
(mas

oekon) 22
jang

kris

Peniti Kebajak roepa-roepa model per stel
Rantei Horloge per stuk f4,— jang besaran

Broch dada roepa2 model per siuk
Harga di atas beloem ongkos, kirim oeang di moeka ongkos
1

Ot

Pr

T- Ona

kirim

2
MR
dea

KAA

JAVAANSCHE

Lekas

djangan

sampai

TOONEELGEZELSCHAP

s»DARMO
Unie- Theater

KON
ana

8 sore, sampai

djam

9, ditambah

Extra Wajang— Orang.

30/10-“38 malam Senen ambil tjerita: DJOKO
Soewito dan di Begal rombongan Boewaja..

akan

Dal mete Asa

diserahkan

sama

GED

MAGELANG

GAGOENG

Rapi,

moerah

dan

Iseplah

fjepat.

ag
#

teroes

Lisong

M.D.

ALI

Merk

VERKADE

POEASA
soedah datang!
Kita soedah sediakan kain? Tenoenan serta Saroeng2 dan kain

—

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

E

Tn

AI7

JANG ENAK RASANYA

DAN
'MENGKOEATKAN BADAN

Afdeeling
Kalau Toewan
satoe

Tan

Pakket2.

Pakket

dan Njenja pesan
pakket

jang.

f 15.—

Harganja

Toewan dan Njonja akan terima
SATO£ PAKKET, jang terisi 10
lembar

dari roepa-roepa.

Kain pandj.
Bin
»
1

1

”

”

1

“

»

lg

»

beting

:

1

»

»

1

R

»

Pe

5

1

7

»

10

Lembar

Blangkon toelis
Nona

(Gutguasge cntgu Or oga.anNgNee
te

BOEAT.

GROOTE
voosernouben)
dx

GAMBAR?

RIVIEREN”

Toko
SENEN

163

Dagang

LEBARAN.

Kalau

Toewan

Ya.

dan

pesan ini pakket

dengan

Harganja
Toewan

. ....

f 20.

akan terima satoe pakket

jang terisi

10 Lembar dari roe-

pa-roepa

Kain

pandjang.

1 Kain pandj. Banjoemas pinggir

Moeda

ba

2

€

Orange toelis

kep

Tjap Go Meh
Klengan toelis
Tambal toelis
Okel toelis

loyo.

»

Combinatie blancon
Kembang toelis
Boenga Tjempaka

Prijscourant gratis

BON

,,WIROGO“

PAJAMAN (MAGELANG).

DARI.» “|

,.ONZE

Daon

Tabaks - Fabriek

BISKOEWIT MARIE

VERKADE

tjap

seperti jang di atas ini! Berarti bikin Makmoer tanah INDONESIA. Bisa beli ditoko-toko dan waroeng-waroeng.

| PAPA SOEDAH BAWA
OLEH -OLEH JANG ENAK

ALBUM

kombali

&

Sa

Pemandangan.

:

Ni

TINGKIR

politie.

—AIHATLAH |,

GOENA

DO"

Meester-Cornelis.

INI MALAM ambil tjerita: DJOKO TINGKIR TOENDOENG dan matinja Kaijahi Dadoengawoek spanend Prachtig, en Tragisch.- Djam

Dimana Toean bisa dapat pertjetakan jang rapi dan moerah.
Lain tidak tjoema di Drukkery

UTK LO"
OEN

Asthma

FLASH GORDON JANG KE 8
soedah sedia, lekaslah pesan pada:
Adm. ,,PEMANDANGAN'"
Senen 107
Batavia-C.

5

The

Bronchitis,

0ePaa?"

Pe

vrij. Bisa kirim rembours di anfero tempat.

Griep,

besiheetrykampandiap: “0

sigera,

Fe

Gelang rantei dioekir kembangan per stuk
Medaillon Compleet (rantei dan mainan)1 stel
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per sfuk

|

f 8.50
f 7.50

per stuk

Batoek,

DITJARI

AN

biasa

£

KARDI, anak lelaki oemoer
15 tahoen,
jang bekerdja pada toecan Soehodho
di Raden
Saleh ketjil 2, diminta , datangPap dengan 2 lekas. : Kalau

dan jang

f 7.—

Gelang Krontjong 1 stel (3 warna 6 stuksy
Gelang rantei

Be

per pasan

boeat

dan

Esa

,

boeat orang foea per pasang

itoe!

Ikehabisan lagi.
Mej. S. Hatidjah—
Papandajanweg 46 (Menteng).

difanggoeng

jang oemoem

Mn ena apa aa maa mata

tangan

tangan bocat anak-anak

semboehan.

lagi voorraad.

DA

Gelang
Gelang

mas

dan

penjakit

KAEN TENOENAN MADJALAJA
Hanja f 19.— per kodi. Baroe terima

model

aloes radiin

netjis, Keada'an barang maoepoen kealoesannja pembikinan,
tidak akan kalah dengan barang perhijasan
harga-harga mahal.
:
AS

batoek

lamanja

PATJAR

SERA
:
3

roepa-roepa

tjoekoep

mengoerangkan

AKKER's ABDIJSIROOP
|

garantie).

pembikinan

kerdjanja,

mengoerangkan

aa anak

kepada

Techniek melapis mas kekoeatan 10 tahoen
(Pakai

4

|

£1.35 seboemboeng atau f 2.50 seboemboeng besar,
disemoea roemah-obat
dan toko3,

SE
:

Ni

Tiap?
sendok
Abdijsiroop
jan.
iminoem
itoe
membawa
anak
toean
selangkah
lebih
dekat

Ratoes, Mang-

na

Ni

njakit? jang sedemikian Abdijsiroop moestadjab

joega

ai

AA

N

$

Tapel

“.

mengeloearkan
sedemikian dae

amat

Sriawan,

»

PA

anak itoe djadi pajah sama

djika anak itoe mentjoba
tertimboen
itoe soepaja
ia bernapas.
:

Poetri,

Dan djoega sedia tjoekoep matjem2:

BETA
:

itoe jang roepanja membinasa-

Djamoe seperti:

DJAMOE
RATJIKANGODOK.,
(Soeda bersi, tinggal dimasak sadja)
|
N.B, Katrangan lebih djaoeh bisa diberiken
SE

keras,

melelahkan,

takoet oleh sebab

Berikanlah pada anak toean Akker's Abdijsiroop,
jang enak rasanja, jang menghantjoerkan lendir,
mengoerangkan batoek, meringankan sesak dada
dan lekas menjemboehkan. Hindarkanlah keadaan
toeboeh
anak
toean .mendjadi
gampang
kena
penjakit asthma. Dan lagipoela, boeat apa toean
biarkan
badan anak lemah itoe mendjadi lebih
lemah, djikalau toean mengetahoei bahwa boeat

Galian

Langsing-Singset,

mendjadi

lebih

a

sekali,
dahak
patlah

dan

mendjadi

Tata yu

ta

MAXINE DOYLE

LUGOSI

Pas

Penganten,

batok

lebih

g

bapapoen

kan, jang membikin

Sawanan, Djampi-Oesoes, Parem, Toedjoe, Sakit Kepoetihan
(Pektaij), Sakit Medjen, Wasir, Entjok, Sakit Kotor, Kelingsir,
Djamoe

BELA

—

ana

LAMPOEK

lebih lama

lebih

iboe

serangan?

. Bandoeng: Kosambi No. 233F - Tel. 1034.
Agentschappen: S'mie - B'zorg - & Tjimahi.

Sakit Koening,

BYRD

na

& Industrie

| ada sedia roepasroepa

itoe

berboenji

Dan

3 Bat.-C: 'Sawah-Besar 2 N -. Tel. WI. 5563,

“gir, Beras Kentjoer enz,

RALPH

betah

(TJAP

Galian

ba.

ala

rta — Djamoehandel

5 Neaaan

moelanja

mendjadi lebih keras. Kemoedian sisakit
dapat demam, mendjadi belisah dan tebersin.
- Batoek

Ma Rap
' Djamoe Galian,

jang

toek sedikit dan pada waktoe malam hari

SAN

00.

brani)

ak dita Sean

penonton

jaitoe:

,S.O.S. COAST GUARD”

:

(Politie laoet jang gagah
2

malam

berikoetnja
Sawah

WA TERANTJAM)

malam

Idem poegerpoehoen

"

Ph

$

Ka

$

,,RADJA
TELP. 3909 WEL.

5

si

10

Liris

Idem gringsing

oa

He

Idem

k

y

Idem solo dokter

Idem gading

Idem Materon haloes

Idem Preanger liMiss

ris daoen

Java

by

Nacht

Banjoemas Kembang anjar

Lembar

PLAAT"
BATAVIA

- CENTRUM,

Saptoe 29 October

1938
(nama mma

oetjap

nj ngan

an . an
pengharapan
Isoepaja PPST.
ang Tangerang|
dapat madjoe dan
soehoer. Setelah

Isekian

lamanja diadakan

RA

pilihan

: IS

pengoeroes maka kesoedahannja se|

bagai berikoet:
Toean Kartaatmadja voorzitter

Oleh P.A.A Djaja diningrat

TA

ah2nja, laloe didesa itoe toep oleh Voorzitter baroe dengan
garadjalelalah atoeran moes selamat.
BRA
g terkenal dengan nama
ysteem"
ah
Friendly -game Karoekoenan .TCRC |
ndjadi koerban ,,idjon

Kedoea nama terseboet, jalah namanja perkoempoelan badminton jg

ini orang orang jg paling

, antara

jang

ketika hari Minggoe tg. 23 dengan

miskin.

kah seorang penoelis perem bertempat di baan Taman-Siswa tekugusta de Wit didalam ro-|lah melangsoengkan pertandingan-

ak jang mampoe merasa

2001

begini:

0e

a ,,De Godin die wacht“ per nja. Pertandingan dibagi dalam 5
menoelis tentang orang desa partyen. 3 single dan 2 dubbel. Ke
i dibawah ini?
soedahannja 5—1 oentoek T.C.R.C.
$
Perloe diterangkan bahwa Karoe»Mereka hidoep mengikoeti
koenan jang dipimpin oleh T. Dodo
gan| pereaa,
peredaran 'alam, tergantoeng
| Soehardjo tidak hanja meloeloe mem
Igan|

kepada moesimnja sadja. Mere

poenjai

mahal«.|

toemboehan
dan

Pemb:

sa itoe seolah-olah meroepakan

harta poesa-

poerba

zaman

me

:roepakan satoe somah. Mereka
tidak mempoenjai hati chawatir

dan bersifat boros, artinja tidak

harganja, sedang kesem

| bersifat hemat sehingga orang

oerang poela”.

| hidoep miskin seakan akan hi-

mendapat pekerdjaan men

desa itoe merasa

poeas dengan

doep dari Sisa-sisanja negerinja

h| keadaan jang lebih koeat dan

lebih tjerdik, dan tetap lemah
| tertindis oleh tiap tiap kedjadian dalam masjarakatnja, ba

Imantri.

golongan

goena

ra'jat

besar

itoe soedah ba-

'Injak amtenar? negeri, dan teroetama sekali Departemen Ekonomie,

apa sadja
dalam oeroesa
J ang
5 n
sk | mempoenjai ahli?nja.
Hanja jang ingin saja mintakan
perhatian, ialah karena saja berpe
rasaan —entah salah entah benar—,
bahwa

diberi

ketika

vergunning

mendirikan paberik? peng
iebabkan timboelnja |oentoek
itoe, roepanja tidak
padi
gilingan
an jang menimpa segan? orangkepentin
ikan
diperhat
pendoedoek:
“besar dari
itoe.
desa
dalam
poen bisa menjangkal, miskin
lam desa lebih banjak | Soal diatas boekanlah satoe mas

dan

didalam

loepa oentoek

akan

tidak

aklah sampai disitoe sadja, | ngoeroes lagi soal

ini.

ikoet

Lagi

.rapat

terseboet

sangat

tentoenja

Indonesia
Gg.

tabi'at manoesia,

Memang

oeang,

mendapat

kalau

ia ingin

mendapat lebih banjak lagi.

Oct

moedah mendapat

4

1938.

5

4 |moedah2anlah oleh-olehnja congres

KW
S!

(nanti dapat memberi manfa'at bagi
Ira'jat Tangerang pada choesoes dan

: K $ .

ocemoemnja.

Pelantikan
Pada

5 23/24

TANGERANG

an

» malam

tjabang
Senen

Welt.

KWEEKERIJ,

:

DEWA

- BALSEM

“ Moerid2 bertamasja
Pada
hari Djoem'at tg 21 Oct.
para
moerid dari HIS Redjosari
telah bertamasja ke Boroboedoer
dan Mendoet.
Mereka ada dalam pimpinannja
goeroe-goeroe dengan naik bus.
Doenia pergerakan
Pergerakan
politiek
Keadaan pergerakan politiek, ketjoeali Insulinde kelihatan soenji.
Masing-masing sedang menjiapkan
keadaan
dalam doeloe tampaknja
sehingga propaganda tiada terdengar.
Pergerakan

pemoeda

' Selain dari pada I.M, djoega PP.
T.S. moelai asjik bekerdja poela dengan

toeroet dalam

rantasan

PER

boeta

FLESCH

Sakit

Oeloe

Hati

P.P.S.T.
tanggal

Sekalian

mendapat

DEWA-BALSEM

penjakit jang

Fabriek

73.

Molenvliet Oost
N.B. Orang

tjoekoep.
P.O.R.I.S.
selain mengadakan
competitie kastie tampak
soenji.
Berhoeboeng dengan liboeran Poea
sa maka P.O.R.I.S. poen tidak
melakoekan
competitie
apapoen
djoea.
ae
an
P.P.P.T.I. Semarang hiboek mengadakan
rapat
rapatnja, karena

akan
pada

akan

dagang

lantikan
tempat digedoeng pergoerocan Ta
man Siswa, dengan disaksikan oleh

dapet

RABAT

N.O.

keadaan

moerid2

seka-

lian, lebih dari menjenangkan hadi
rin, sebab dipoekoel rata dari jang
"ketjil sampai jang besar satoe per
satoe berchotbah diatas podium.

1 flesch

hormat

A"

W

DE

Batavia - Centrum.

bagoes.
kampek,

djoega mengadakan imtihan th ini.
Dipekarangan bagian depan, dan di
djalanan jg begitoe pandjang dan
lebar penoeh sesak oleh hadirin ki
ra? 1500 orang banjaknja.

hal

sedia

baiklah

—

TJIKAMPEK

“Dari

dengan

,T JAP

Hadirin itoe boekannja orang Tji
kampek sadja, akan tetapi ada jang
Soedah barang
djaoehnja.
6 km.
bagian Madrasah
bestuur
tentoe
membilang diperbanjak terima kasih
mengadakan peringatan dan pada sekalian hadirin jang dekat
tanggal 10 dan 11 December dan jang dari djaoeh itoe.
mengoendang schaakbonden

Oct telah dilangsoengkan pe Indonesia oentoek berconferentie di
tjabang PPST. Tng. ber-

mendadak,

di dalam roema atawa sewaktoe berpegian.

Memoedjiken

Imtihan

perhatian

CENT

d.s.b.

Boeat tjega datengnja

oesaha pembe-

hoeroef dan mem

Ss

DEWA-BALSEM ada sanget berfaedah boeat penjakit: Kepala poesing,
Entjok (Rheumatiek), Meloewang, Mengiloe, Pegal-pegal, Bengkak,

perkoeatkan Cooperatienja.

nan,

£
3,

No. 3 Batavia-C.

No.: 2473

Sindanglaja Tel. No. 39.

me

lam soerat kabar ini.

Kalau| Djomin,

Noordwijk
Telef.

'Moela-moela kawan sekampoeng gambaran jang njata, djika seanPergerakan Badan.
tahoen imtihan N.O. tam“sendiri, kemoedian orang loearan, dainja didesa-desa itoe ada madjlis| P.S.I. 5S. sementara minggoe j.l bahSaban
madjoe, dan tambah poela ba
' teroetama sekali orang orang Arab madjilis desa, seperti berkali-kali selaloe mengadakan pertandingan2 njaknja
Maka pada tgl.
hadir.
KB 3 mendjadi
,
#
bahan toelisan saja da- kilat diantara beberapa perhimpoe- 22/10-”38 jgkebetoe
dan Tionghoa.
Senen,
lan malam
sekali

Bloemenmagazijn

jang

poela

lama kian moendoer djoega. 'fiek) tetapi meroepakan soal doenia
jang senantiasa masih menoenggoe
| Sjahdan, maka golongan banjak
1
rapi.
ini 'kemoedian djatoeh kedalam penjelesaian
Bagi Pemerintah dan Bestuur
sngkeraman kacoem woekeraars,

'kaoem pemakan riba.

padjangan2.
Pekerdjaan ditanggoeng rapi, netjes,
hingga menjenangkan, sebab dioeroes oleh jang soedah banjak
pengalaman,
sedang
harganja
tidak mahal.

Se

alah baroe. Tiap-tiap orang jang
Dalam organisatie pemoeda tampernah berbitjara atau menoelis ten
sedikitnja tang soal economie desa tentoenja pak kemadjoean dari Indonesia Moe
desa-desa

lain-lain.

Memboeat

Eigen

da. Atas dorongan dari Semarang
di Koedoes telah tersoesoen persiasemata
pan
tjabang dengan
pengoeroes
jang
soal
h
agian
boekanla
ini
sebah
'soal
jg
ekonomi ra'jat
Bk
r, ekonomie ra'jat kebanjakan Imata mengenai Indonesia (speci- jang lengkap.

bekerdja

dan

pe-

:

kin daripada jg mampoe.
'atau ekor dari kemaha-

a beras

Goeroe

jaan.

akoe” Boekanlah maksoed-saja oentoek
ngan | mempertoendjoekkan tjara?nja goe
“di-Ina membasmi keadaan tenggelam-

sebab

ana la

menerima

Idibitjarakan jaitoe: menjaring semoea poetoesan dan perselah pera|

tertimpa hoedjan dan sebentar
lagi tersinar oleh matahari.

a Inja ekonomi

Selamanja sedia VERSCHE LOSSE BLOEMEN,
senan-pesenan seperti:
Kembang BOUOUET, KRANS

:-

Dalam

| gaikan seboeah tanaman sesaat

“ litoe,

EA"
DASOK

PA

Imarang.
Pada hari Minggoe perhimpoenan
kabem goeroe disini jaitoe PersauGaraan Goeroe Semarang, telah me
ngadakan rapat anggauta di H.L.S.
JP.G.I. dan dipimpin oleh toean Soe

- besoek terperosok
as Nan
al
djoerang kesoekaran,
tertjengkeram oleh tiap tiap

|

Bloemenmagazijn

kita Hds. menoelis:

Persaudaraan

sendiri jang kaja raja itoe, —

“32
“Gg

»PADASOEKA"

Dalam Minggoe jang laloe para
goeroe Taman Siswa telah mengadakan rapat bertempat dipergoeroe
annja dan dipimpin oleh Ki Sindoesawarno.
TR
Pokok pembitjaraan jaitoe persi
Japan Rapat Besar Oemoem dan
pi
lihan Madjelis Loehoer oentoek periode 1939—1942.

satoe roemah, dan negeri itoe

|Ia

:

BATAVIA-C.

Doenia Pergoeroean
Rapat GoeroeT.S.

saudaraan sehingga seboeah de| ka sedjak

Indonesia

114

SEMARANG

seperti batoe.

meroepakan satoe

PASAR BAROE

bagian

Mereka mempoenjai nafsoe
ntoek berperasaan per-

3

3

ROBINSOR

O

—9—

hewan, seperti tanam

seperti

|

badminton sadja, te
dan muziek.
Ajo,
Karoekoetan
giat
trainen
kamoe !!

perasaan bisa hidoep

- poenjai

N

| tapi djoega sepakraga

| ka berperasaan tahoe menghor
NG mat tiap peroebahan
alam itoe
sebagai takdir Toehan, dan mem

VOOR

UNY

--

a tidak memberi hasil tjoe| t. Asdat secretaris II
didjoeal dengan hasil
t. Soemardja penningmeester dan
lia mentjoba membeli beberapa pembantoe. Poekoel 12
lain orang dengan tja- malam pertemoean terseboet ditoe-

1

DEALE

DE

HOOFDBEDEKKING

t. Kartaprawira vice. voorzitter
t. Djoehara secretaris I

"loe rasanja didjelas2kan

MN anna

Telefoon

No. 1019 Batavia,

teroetama

pada

kaoem

ko

lotnja, bahwa dialah jg haroes gerakkan segala anggotanja,hoeat men
djoendjoengkan kemadjoean Islam
jang moelia itoe.
mma KP

en

SINDANGLAOET
Arak

gelap.

Tangkapan
Pelpolisi
oem,

bahwa

Tjirebon
didaerah

bagoes.

dapat
itoe

mentjiada

tem

pat orang memboeat arak dengan
tjara gelap, tetapi beloem tahoe
dengan
djelas
dimana
gerangan
tempat

itoe.

Achirnja

seorang

mantri-pel-poli

si, bernama R. Toha berhasil men
dapatkan
paberik
arak itoe, serta

dapat
poela menangkap
seorang
desa bernama Sarwan, jang kebeMengoendjoengi Rapat Besar
toelan
sedang asjik membawa baOemoem TamanSiswa.
Ivoorzitter-comite t. Sastro seperti POERWOKERTO
rang gelap itoe didjalanan antara
Kandidat Regent Kendal
biasa, kemoedian Mr. HindromartoT.O. menoelis:
Sehabisnja moerid sekalian ber- Tjiledoeg.dan Tjirebon. Orang itoe
no dipersilahkan memberi pemanda
M. H. menoelis:
choetbah,
maka disamboeng oleh ternjata beroemah di Sindanglaoet,
“Dari pengoeroesnja penoelis dapat ngan tentang PPST.—
Tersiar
kabar,
bahwa
wedono
seorang kiai dari Menes berchoet- maka dengan tertangkapnja orang
bahwa tjb. Tangerang
Pa
Poerwokerto,
toean
R.
M.
Sosroboebeli
oleh
lebar
ng
pandja
n
Denga
bah jang menarik perhatian pada inilah bisa dilakoekan penggelada
mengoetoes Ki Soerjospoetro|
Sindanglaoet, di
sono, akan dikandidatkan mendjadi | semoea hadirin, dan sekalian pada han di Kondang
n
djadia
ian-ke
kedjad
ngkan
ditera
au
BeRapat
engi
ntoek mengoendjo
mana
terdapat
poela
letaknja temregent
di
Kendal.
Be
tempat
lain
dilainbapa moerid.
emoem jang akan diadakan jang terdjadi
pat
pembikinan
arak
gelap itoe,
Beliau
adalah
poetera
regent
Nga
dan
nomian
pereko
nja
roesak
pada tanggal 16—22 Nov. '38|tapa
Maka
penoetoep
oeraian
kami
ini,
lengkap
dengan
perkakas2nja.
(Rep)
wi
(Madiocen)'dan
telah
4
th.
ting1.
K.
.
aikinja
memperb
oentoek
tjari
meis
taram. Ta? lain penoel
berseroelah
pada
pendoedoek
Tigaldi
Poerwokerto,
ngres, dan

jap selamat berco

1'/, djam pidato ini dihabisi de-

Semarang.

(Yo

—A—

digedoeng

asa Iudipandang
da
loear Agama

Oe.

“koella

ma'oe

Imadijah,

poela:

min

Ja ma'sji-

'Ikoemoel baa'an fal jatazawaadj. Wa |
“Iman lam jastath?, fa'alaihi bi's'Ishauni, fainnahoe lahoe widjaoen.|
il

(sperma). Maka :

|

|

Manoesia

apabila

P.K.O.,

pahitnja—lapar

“
GANG

Tabligh,

Consul

Sedia
nja

Iboe-tempat dan beberapa |

Mata

Batoe

dari

mata.

ja

Na

x

-

YIETS

Dan boleh PRIKSA maoe pake Katja Mata apa.
Djoega trima bikin betoel Horloge, Lontjeng dan
Gramofoon.

keterangan.

A. Hal penjerahan voordeelig sal
1936

Katja

PP ana Toko di kasi OBAT MATA. Tanggoeng moesaa

tahoen

LI LIONG

Sedia djoega bergagang Mas dan Penjoe, jang model baroe2 semoea.
Dan apa bila ada jang sakit mata harep dateng saja

orang jang diondang.

Hoofdbestuur Moehammadijah

TOKO

Tiongkok & Europa. Ditanggoeng
tjotjok memoeasken Toean poe-

KATJAMATA

Koemisie Sekolah Moehammadijah

Mendengar

DEPAN

HIN)

ters Onderwijs|, Pengadjaran (ang-|
gauta lengkap).

wilajah

Optical

KENANGANOo. 37 SENEN
BATAVIA-.CENTRUM

(DEKET

dari

kepa

poeasa, maka da Hoofd bestuur Madjlis Pengadja

Imenderitalah ia rasa lapar dan da- ran pada 25 Augustus 1938, ketejang mendatangkan letih dan rangan ringkas sebagi berikoet:
i|haga
nafsoe kepada
1. Menoeroet
kasboek
(rapport
n | penatnja anggauta, apapoela diatas
verificatie
Commissie|
voordeeling
Imereka
jang
telah
membiasakan
di
apabila
Dieng nafsoe
3 kean
ah
'loear boelan poeasa menoeroeti naf- saldo terseboet ada f 1097.70. (Seri
melebihi batas,
tentoe
tjelakalai soe makan minoem sekehendaknja. boe sembilanpoeloeh toedjoe 70/100
jang didapatnja dari beberapa ma
,
| tjam kemoedharatan jang tidak Maka lebih? atas mereka? merasa roepiah.)

moedah diobati...

,

Daerah, Pemoeda, 'Aisjijah, Pemoeda (P.P.H.W.J), Pengadjaran | Wes-|

do. Pengadjaran

Hikmat ke- enam.

soengsoem d

| koeat

o

“Sg,

wilajah Iboe-tempat.
:
Kepala sekolah Moehammadijah

'Irasj sjabaabi, manis tatho'a min-

&

madjlis-madjlis

Taman-Poestaka,

sjaroebin.

Dan haditsnja

koelen hargy

dikoen-

Wakil. wakil Hoofdbestuur Moeham

an. Wa abghodoekoem ilal

“Jaakoelin,

Moeallimaat|

Djokjakarta,

djoengi oleh kira kira 225 orang, di
antaranja:

Oleh: H. Moehd.
Djoenaedi,
Penghoeloe Landraad Tangerang

o Ilahi ta'ala

madrasah

Notopradjan

dan dahaga.

Tapi apabila diketahoei bahwa
Irasa lapar dan dahaga itoe ada soeboedi jang amat
atoe pemimpin

2. Wang terseboet beroepa
lantjoeng f 5.60 (limaroepiah

OP

IEDERES

GEDEKTE

TAFEL:.

3.9.

wang
enam

posloeh senj, sedang lainnja berwoe
djoed bon-bon pindjaman dan voorMalah telah berkata seorang filosofii-|tinggi dan moelia, jang menerbitkan schot padatahoen 1928, 1930, 1931
d:
Banjak
nama Djalanoes
dan kasihsajang 1932, 1933, 1934, 1935.
Rahmat
ma' itoe mengering
3. Wang sebanjak f 158,94 (seramiskin jang lemah dari
fakir
“dan mandhaifkan dari ber- kepada
toes
limapoeloeh delapan 94/100
hidoepan
keperloe
t
mendapa
pada
lakakan

bawah

ja.

pengaroeh hawa nafsoenja.

'kata dan mentje
roeh. (Jani lantaran roeh itoelah

nja, dan hidoep anak isterinja, maka
tentoelah tidak satoe manoesia jang
berboedi tinggi, bahwa ia tidak soe-

jang berlaloe pada seloeroeh badan
manoesia, dan jang memperloekan ka poeasa, walau ja moesti merasai
sekalian badan. Lihatlah hal keroe
pahitnja lapar dan dahaga diwaktoe
'OeIhja
kitab
am
sakan roeh didal

siang hari, dan walaupoen ia melepaskan roeh jg penghabisan dengan
poeasanja itoe.
Tapi tidak ada seorang jang badannja Normal, mati lantaran

loemoeddin dimana babnja).

dzat manoesia itoe ada

Tegasnja

|.

| tielijk of lichaam). Maka tiap-tiap
djisim jang bertambah? keadaannja,

maka ta' boleh tidak, setengah dari

“pada ketentoean thabeatnja berke' hendak kepada di tasjzdib (potong atau kebiri) misalnja po hon.

oen
| Dan pohon itoe ada satoe djism
'
i.
nam
— hajjoen
boleh tidak djikaapa
| Maka takg berke
hendak bagoesnja
“bila seoran
seharoesnja ia
maka
itoe,
ohon

|

ranting2nja

sebagian

jang melebatkan pohon itoe. Kare
seantero Agama me
na djika tidak ditasjdzib, nistjaja (nja Nabi2 dan
a dengan masing2
poeas
bkan
wadji
dan
membawa kepada lebat daoen
hoekoemnja.
dahan, jang mendjadi moedah men
Dan begitoe poela Nabi Allah
seh
pata
atau
oeh
datangkan roeb

bagian pohon

Djoega pohon Joesoef

itoe.

bagian pengadjaran 'diwilajah Iboe-

tempat, ringkasnja sebagai berikoet:
1. Schoolfonds itoe njata2 ,,ada".
2. Sampai pada tahoen 1930 ada
f 3979,02
(tigariboe sembidan minoem dalam saldo
makan
tidak
lanratoes
toedjoepoeloeh
sembilan
malah
malahlebih,
djam
12
tempo
dapat kenjataan orang jang Nor- 2/100 roepiah).
3. Saldo sebanjak terseboet tidak
m al badannja, bisa tahan dalam)
ada
oeangnja, akan tetapi berwoeoekan
kemas
r
zonde
tempo 25 hari
Soeatoe apa-apa. Lemas itoe mesti djoed voorloopig bon-bon jang tiada
keterangan dimana oeang itoe di
ada.)
at
pergoenakan.
Rahm
sifat
a
karen
Maka oleh
C. Mendengar
djoega bantahan
n
miski
n
fakir
a
ha
kepad
si
ka
dan
itoe, adalah sifat boedi pekerti jang dari fihak jang bersangkoetan dan
inggi danda moelia, : maka seloeroeh- 'pertimbangan2 dari hadlirin.
(tinggi

satoedjismoen nami (Substan-

memotong

roepiah)
subsidie restitutie
HIS
tahoen
1936, tidak
dimadjoekan
dalam kasboek.
:
B. Hal sechoolfonds, jalah
fonds jang disediakan oentoek men
tjoekoepkan roepa-roepa keperloean

a.s. bahwa

beliau tidak

IMP,

kepala,/sa, Isa dan

Sajjidina

Mo e-

selaloe

memba

minggoe ditasjdzib, nistj

dan| ratan fakir miskin—dan agar djadari boedi pekerti jg
penjakit jang timboel dari padanja. ngan terloepa

wa kepada

keboeroekan

paras

terhingga banjaknja. Maka

haiwanan

jang dikirimkan oleh Allah atas
manoesia tiap tiap tahoen adanja.

| Maka dengan ini pemandangan
benarlah hadits? Nabi jang menja-

rena demikian,

tidak

dapat

bahwa

Speciaal dikasih dateng dari Turky boeat keperloean
hari Lebaran jang soeda deket temponja.

koerang.
semoea
maka
Djika demikian,
wang jang masoek dipotong wang
keloear dalam th 1936 saldonja moes
ti berwoedjoed wang contant dan

Harga

djadi

wang

soedah

habis,

bahkan

sadja poecasa itoe oleh

per

dapet beli paling se-

Boleh

f 44,—

kg.

dikit 100 gram.

Dan kita tjoekoep sedia segala keperloean parfumerie seperti: olie2 (bibit m injak wangi) botol2, etiket2

voorloopig bon th 1936, sedjoemlah
£ 1097,70 (Seriboe sembilanpoeloeh
toedjoeh 70/100 roepiah).

dan

lain2 bahan.

Harga ditanggoeng

Memoedjiken

MUGUET POEDERFA
|

Malakkastraat

Teli,

moerah.

paling

dengen hormat,

BRIEK ,,JUK FEN" & Co.
No.

Batavia.

1456

api terseboet diatas, disengad
itoe tidak, terang kesalahannja.
beberapa
VI. Bahwa perboeatan-terseboet,

poeasa

dinjatakan

besar gandjarannja,

pake

b. Kasboek th. '35, pada penghabisan th terdapat nadeelig saldo,

kekoeasaan menoeroet
memegang
UI. Wang subsidie H.LS. sebanjak
gai Sajjidina Joe jang tidak berwatas dengan mendja sifat dan peran
Na
ai
erang
(seratoes limapoeloeh dela
gai-p
158,94
£
peran
dan
a.s.
lankan poeasa fardhoe Ramadhan 'soef
a pan 94/100 roepiah)
seharoesnja di
doeni
e
tento
a,
emnj
oemo
bi
bi-na
dalam tiap-tiap tahoen seboelan
kekasboek.
dan
dalam
an
masoekkan
didalam ke-a man
lamanja, jang berarti meringankan ada
IV. Saldo schoolfonds, djika tidak
(Rust en Orde).
n
saa
tau
sen
a
soepaj
agar
nja
badan
n
tanggoenga
hikng
penti
bon jang terang Idifinitievel
amat
ada
lah
njata
'Dan
sehat dan soepaja djika baik dan
me
jang
a
poeas
dimana oeang itoe dipergoenakan,
toedjoean
elok hawa nafsoenja terhadap ke- mat dan
kepen
k
banja
semestinja haroes ada oeang contant
apa
ngandoeng beber
pada Toehannja.
tidak
jang
at
V. Bahwa perboeatan-perboeatan
acher
a
doeni
n
tinga
Dan poeasa itoe adalah alat peja atau|

ke

soe-

banjak orang belon pernah
barangnja jang toelen.

Tapi

soek boekoe pioetang.

(Natuurkunde) fardh
sia memotong nafsoe ke-inginannja

nafsoe

BATAVIA

bisa didapat.

Minjak Stamboul namanja
da kesohor!

II. Bahwa voordeelig saldo tsb.
diatas jang begitoe roepa tidak sjah,
karena:
a. benarnja voordeelig saldo itoe
haroes berwoedjoed wang contant,

Begitoe poela kalau koekoe tangan tinggi dan moelia. jang menjatakan
Adapoen hadits
| atau kaki, dan boeloe hidoeng, ma-|
ihan gandjaran dan kebaikan
keleb
,
jdzib
ditas
g
serin
tidak
la
ka apabi
par dan dahaga amat baberla
gkan
mendatan
moedah
tentoelah
njak. Lihatlah dimana bab-babnja.
koeman penjakit (bacterie).
katakan: Alang
| Maka dengan ini, bahwa poeasa Hanja disini kami didalam doenia
kalau
ja
baikn
kah
dang
diboelan Ramadhan djika dipan
ka-mereka jang kaja-kaja
dari djoeroesan 'Ilmoe Thabe'at ini mere
radjat tinggi apapoen jg.
berde
oe atas manoe dan

motong

——

SENG
8 Co,

Dimana-mana

koemis, djenggot, boeloe ketiak dan njakkan lapar dan dahaga karesebangsanja maka boeloe? terseboet |
djangan terloepa dari pada sedang bon? itoe moestinja soedah
kalau tidak tiap-tiap boelan atau na agar
dan maaja memba | memikirkan kemoedhasatan kemela dikeloearkan dari kasboek
hammmada.l.h.

BOEN

Rapat berpendapatan:
IL. Bahwa saldo bg. Penrgadjaran
terseboet diatas,
dan schoolfonds
miliknja sekolah2
hak
mendjadi
Moehammadijah dalam wilajah Iboetempat, sehingga jang poenja hak

kemelaratan
“dzib, nistjaja membawa kepada boe| dan
.
soen)
g
atan
mend
| roek pemandangan dan
Dan begitoe poela sajijdina Moe

ramboet

GOUW

Dalam boelan poeasa Corned Beef Delima,
satoe santapan jang enak sekali boeat dimakan dengan roti atawa nasi tidak boleh ketinggalan diatas medja. Ha rganja moerah . ...
tjoema 221/2 ct. per blik.

minoem sebeloem beliau
“jang ditasjdzib, ada lebih tjepat makan atau
betoel lapar dan dahaga dan
berboeah dan bagoes djadinja, beda merasa
sebabnja, hanja soepaja membitjarakan dan memoetoeskan
lain
di|
tidak
k pernah
dengan pohon jang tida
ingat dan terasa dan tentang 'kekoesoetan terseboet di
dapat
u
'belia
e
mano
tasjdzib. Begitoepoen djisim
jang atas, jalah semoea pengoeroes bg.
halnja mereka
sia jang mengandoeng banjak soea memikirkane-fak
Pengadjaran
(K.S.M.)
sewilajah
kinan
kemis
dan
iran
ritak
mende
toe jang tidak sering kali ditasj-|
(Fagiroenbai- Iboe-tempat.

“Maka oempama

NY.

hanja

diakoei

Allah

tidak pantas

sekali terdjadi

dalam

s.w.: kalangan Moehammadjjah.

dan
bahwa poeasa itoe bagikoe,
akoe jang membalas akan dia (Gan
djarannja.)
a.s.
Masoeknja Nabi Joesoef
kenegeri Mesir dizaman keradjaan

Selama di Djokja, wartawan perempoean itoe mengoendjoengi pen
dengan djalan apa djoega,
- Djahidoe anfoesakoem bil djoe'i
1.
Oentoek
mendjaga
kesoetjian
oe pada
zdafi
4. Menjiarkan motie ini kepada dirian2: beliaupoen menam
wal 'athsji. Fa innal adjra
pin
Moehammadjjah,
kita
pemim
toro,
perserikatan
Dewan
r
Hadja
Ki
se
sabilil
fi
ahidi
Moehammadijah
moedj
segenap kaoem
lika ka adjril
di
terseboet
kekoesoetan
Siswa.
hal
maka
Taman
oemoem dari
lahi. Wa innahoe laisa min 'amalin
bati (NEB) pada atas, haroe dioeroes dengan seberes wilajah Iboe-tempat.
journaliste
1938.
bahwa
ahabba ilallohi min djoe'in wa 'ath- Naubof Nau
Oct.
20/21
Dikabarkan,
Djokjakarta,
tahoen 1750 sebeloem Sajjidina beresnja, sehingga terdapat dengan
beberapa
tinggal
akan
Pos
Mary
sjin. Dan sabdanja poela:
Madjlis
irkan Taricht.A- terang-terang, dimana letaknja ke- a.n. H.B. Moehammadijah
(Aneta).
Djokja.
Afdhaloekoem manzdilatan 'indal Isa a.s. dilah al Islam)|—
di
minggoe
Pengadjaran,
salahan itoe, sebab djika tidak de
lahi ta'ala athwaloekoem djoe'an rab Ckoebl
mikian, maka kesalahan itoe menim
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Vliegveldlaan No. 19 depan Station S. S.
Inilah satoe Hotel jang paling Jama berdirinja di Kota Betawi, adanja
“di Centrum Kota. Menerima tamoe segala bangsa, rawatan baik.
Memoedahkan pada jang berpegian ke Z. Soematra 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.
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aan
EP NENENANaN mang.

ada

jang sah.

Pasal

Oleh karena dalam masa jang achir ini dalam
soerat? kabar dinegeri kita ini banjak diperkatakan
atoeran baroe jang berlakoe di Mekah dan seloeroeh keradjaan Saoedi-Arabijah tentang atoeran
bagi orang jang hendak tinggal bermoekim disitoe,

maka dibawah ini kita moeatkan salinan jang leng-kap dari atoeran itoe, serta keterangan jang dibe—rikan oleh Pemerintah Saoedijah sendiri tentang

polisi

bis maka

boleh disamboeng dengan

lagi seditentoe

kan.
Pasal 10. Kantor Besar Polisi
hendaklah menoeliskan dalam daf-

datang menghadap kepada Kantor
Besar Polisi sebeloem liwat sepoeloeh hari sedjak waktoe soerat pas-

nja habis, akan dikenakan bia oentoek idzin bermoekim
doea kali

sebanjak

jang

soedah

ditetapkan,

EN

Anoegerah

Banjak talabah (mereka jang me
noentoet ilmoe) mendatangkan per
mohonan
kehadirat Seri Baginda
soepaja mereka dibebaskan daripa-

Ka

naa

&

wu

Co."

i

Batavia- C,

&

3

3

MINOCEM

“si

DJA MOE-

|

dikeradjaan.

radja.

50,

SENG

4

Kantor Besar Polisi haroes mengirimkan tiap-tiap tahoen kepada
badan-badan pemerintahan jang ber
sangkoetan dengan hal itoe ketera
ngan orang-orang jang seedah di

bermoekim

,HIAN

1

banjak orang asing jang mendapat
idzin oentoek bermoekim.

beri idzin

Firma

Kramat

seloeroeh keradjaan hendaklah mem
beritahoekan tiap-tiap tahoen kepa
da Kantor Besar Polisi keterangan
officieel jang isinja menerangkan

Pasal 22. Tiap-tiap orang asing
bermaksoed tinggal dinegeri
jang
atoeran terseboet, jang kita peroleh, dengan perdari setahoen sesoedah
koerang
ini
antaraan Balai Poestaka,dari Adviseur voor Inlandhabis waktoe jang terseboet dalam
sche Zaken.
Soerat pasnja, haroes datang menghadap kekantor soerat pas oentoek
Soedah ditetapkan Poetoesan Ra tar izin bermoekim jang terseboet meminta soepaja maksoednja itoe
dja jang membenarkan oendang- dalam pasal 4 segala vonnis jang ditjatat didalam soerat pasnja itoe.
polisi
Pasal 23. Kepala-kepala
oendang jang berikoet serta peri didjatoehkan oleh pengadilan tenitoe
tjatatan
menoelis
berkoeas
kan
a
hal mendjalankannja.
tang orang jang namanja terseboet
Pasal 1. Tiap-tiap orang asing dalam daftar izin bermoekim itoe. didalam soerat pas orang jang me“ jang oemoernja diatas 18 tahoen,
Pasali1li. Kantor Besar Polisi minta hendak tinggal koerang dari
bila bermaksoed
hendak bermoe- hendaklah memberikan boekoe izin setahoen dinegeri ini dengan mekim
(tinggal
menetap)
didaerah bermoekim seboeah lagi kepada ba- moengoet bajaran 5 rijal Saoedijah.
Pasal 24. Sekalian orang asing
Keradjaan Saoedi-Arabijah wadjib rang siapa jang kehilangan boekoe
dikeradjaan Saoeditinggal
jang
datang ke Kantor Besar Politie de izin bermoekim itoe dan menoelisngan soerat pasnja serta soerat per kan dalam boekoe itoe kelimat jang Arabijah sebeloem th 1356 Hidjrijah
haroes datang menghadap kepada
mintaan (istimirah)
seperti
dite berikoet:
rangkan didalam pasal 4.
Diberikan pengganti boekoe jang kepala polisi sebeloaem liwat empat
oendang-oendang
boelan sesoedah
Pasal2.
Jang
dimaksoed
de hilang No. ...tg....
jaitoe soepaja
ngan bermoekim, jaitoe tinggal leKantor Besar Polisi wadjib me- ini dioemoemkan,
billama dari satoetahoen moengoet bajaran dari orang itoe memberi keterangan jg berikoet ini:
pekerdjaan
a. nama dan gelar,
diloear waktoe
jang diseboetkan seperdoea dari bia jang soedah ditempat kelahiran, oemoer, negeri,
dalam soerat pas.
tetapkan.
:
Pasal 3. Kantor Besar Polisi
Pasal 12. Jang diketjoealikan me- bangsa, tempat kediaman jang: pe
sebeloem datang
sekali
hendaklah memberikankepada orang minta izin bermoekim
itoe ialah ngabisan
jang minta izin bermoekim, seboeah wakil oetoesan2 negeri lain (wakil kedaerah keradjaan Saoedi-Arabijah
b. tanggal sampai keradjaan Saboekoe
ketjil,
bernama
,,Boekoe diplomatiek dan consol) serta ahliizin bermoekim“ jang berisi segala nja sedang sikap terhadap amtenar oedi-Arabijah.
c. tempat tinggal keradjaan Saketerangan jang terseboet
dalam officieel pada oetoesan itoe akan di
soerat pas orang jang meminta izin tentoekan menoeroet sikap negeri oedi-Arabijah dan pekerdjaan jang
itoe, dan djoega gambarnja jang di lain itoe terhadap amtenar oetoe- didjalankannja.
sama-sama
'ahli jang
d. nama
tjap dengan tjap Kantor Besar Po san keradjaan
Saoedijah dinegeri
tinggal dengan dia, serta keterang
lisi itoe dan segala keterangan jang nja.
terseboet dalam
soerat istimirah
Pasal
13. Kalau soedah habis an jang berhoeboengan dengan me
jang dimaksoed dalam pasal 4.
waktoe izin bermoekim itoe maka reka itoe.
Kepala polisi berPasal25.
Pasal 4. Soerat istimirah- jang orang jang dapat izin itoe wadjib
dipakai oentoek peminta
izin itoe memberitahoekan hal itoe kepada koeasa meminta kepada orang jang
soerat2
haroes berisi keterangan berikoet Kantor Besar Polisi dan menjerah memberi keterangan itoe
dan haroes disertai dengan 2 gam- kan boekoe izinnja bermoekim pada keterangan officieel jang menoenbar (photo) :
Kantor
Besar
Polisi dan kantor djoekkan kebenaran keterangan jg
itoe
akan mengembalikan soerat diberikannja itoe.
Pasal 26. Mereka jang dimak1. sebab-sebab dia akan bermoe- pasnja, djika ia hendak berangkat
dari
negeri ini, atau memberikan soed dalam pasal 24 tadi itoe haboekoe izin bermoekim jang lain, roes mengirimkan kekantor Besar
2. lamanja akan bermoekim
3. tanggal dan nomor soerat pas, kalau jang demikian itoe dimitanja, polisi bersama-sama dengan ketera
diatas
dan
pembesar
jang memberikan dan permintaannjaitoe dikaboelkan ngan jang baroe diseboet
Ker
memenoehi sjarat-sjarat ini, soerat soerat pasnja atau soerat
pas itoe.
melaloei batas negeri, jang dipakai
nja.
4. bangsa dan negeri
nja oentoek masoek dalam keradja
Pasal
14.
Harga
soerat
kete
5. nama kota tempat dia akan
rangan
jang dimaksoedkan dalam an ini.
bermoekim
Pasal 27. Barangsiapa jang ti
4 ialah 3 goeroe (@oersj)
6. kampoeng
tempat
dia
akan pasal
datang menghadap sendiri dadak
Saoedijah.
!
tinggal dalam kota itoe
Pasal
15
Harga boekoe izin lam waktoe jang ditentoekan dalam
7. Nama? ahli jang terseboet dalam soerat pas dan keterangan jang bermoekim jang dimaksoedkan da pasal 24 tadi kepada kantor besar
lam pasal
3 ialah 10 rijal Saoe- polisi, atau barang siapa jang mem
berhoeboeng dengan mereka itoe.
palsoe
jang
keterangan
berikan
dijah:
atau soerat-soerat keterangan jang
“Pasal16.
Kantor
soerat
pas
Pasal 5. Kantor Besar Polisi
palsoe, maka sesoedah diperiksa oleh
hendaklah menjalin sekalian kete- wadjib mengirimkan keterangan ke
jang berkewadjiban dalam hal itoe,
pada
Kantor
Besar
Polisi
nama-na
rangan jang terseboet didalam ,,boeakan dikeloearkan dari keradjaan
koe izin bermoekim“ dan pada ke- ma orang jang sampai kekeradjaan
dengan mendjalankan apa-apa jang
terangan itoe hendaklah ditempel- dengan diterangkan berapa lamanja
dikehendaki oendang-oendang.
mereka
diizinkan
menoeroet
soerat
kan gambar orang
jang meminta
Pasal 28. Kepala polisi hendak
izin itoe, jang haroes ditanda ta- pasnja itoe begitoe djoega nomor
memberikan kepada orang, jang
lah
nganinja
atau
diberinja bertjap dan tanggalnja
dimaksoe
d pasal 24, boekoe izin ber
Pasal
19.
Barangsiapa
jang
de
djempol.
moekim dengan mendjalankan sekangan
sengadja
memberitahoekan
na
Pasal 6. Pembesar negeri jang
palsoe
atau
menoeliskan lian atoeran oendang-oendang jang
diberi koeasa oentoek itoe berhak ma
engan dengan itoe.
mentjaboet izin bermoekim itoe nama palsoe didalam boekoe izin berhoebo
Pasal 29. Kantor Besar Polisi
bermoekim
atau
didalam
soerat
kejaitoe pada orang jang dimaksoed
akan mendjalankan
terangan (istimarah) atau mena- diperintahkan
dalam ajat berikoet ini:
ini moelai tahoen
oendangoendang
1. orang jang mengganggoe ke- roeh boekoe jang dipalsoekan atau 1357.
soerat
keterangan,
tidak
perdoeli
amanan cemoem.
2. orang jang oleh Pemerintah di memalsoekan itoe dilakoekannja sen
Ma'loemat pemerintah.
pandang tidak baik dibiarkan ting- diri atau oleh orang lain, dihoekoem
(Dimoeat
dalam Oemmoelgoe
dengan hoekoem denda dari 1 sam
gal dinegeri ini.
ra
jang
terbit
tg. 13 Mei).
Pasal
7. Kantor Besar Polisi pai 5 soverein atau dengan hoekoe
Telah
diketahoei
bahwa ada salah
hendaklah memberitahoekan kepada man pendjara (takzir) dari seming paham tentang pengertian pasal 13
goe
sampai
seboelan!
orang jang izinnja ditjaboet, bahwa
Atoeran Bermoekim, jang dioemoem
Pasal 18. Barang siapa bersama
dia mesti meninggalkan negeri ini
kan dalam Oemmoelgoera, No. 686
sebeloem liwat 15 hari, sedang se- sama dengan orang lain sengadja tanggal 27 Dhoelka'dah 1356, peri
mentara itoe dia- haroes
didjaga menjemboenjikan jang sebenarnja hal soerat pas dan peri hal menjim
oleh polisi. Kepala2 polisi disatoe- siapa orang itoe dan memberikan ke pannja pada
Polisi. Oleh karena
satoe tempat tidak boleh memerin- terangan jang tidak sesoeai dengan Atoeran Bermoekim baroe sekali
sebenarnja atau metahkan orang soepaja berangkat, negeri jang
ini didjalankan dinegeri ini, maka
djika tidak dapat izin dari kepala nanggoeng orang jang soedah berani badan-badan pemerintahan jang ber
pemerintahan, jang dapat perintah menjemboenjikan siapa sebenarnja sangkoet dengan itoe berkehendak
dari kantor Regent Seri Baginda dia itoe, sedang dia tahoe akan per menahan
soerat
pas itoe boeat
dan jang haroes memberitahoekan boeatan orang itoe, dihoekoem de- pas sementara,
sampai selesai pehal itoe kepada Kantor Besar Polisi ngan hoekoeman denda dari doea kerdjaan mendaftarkan dan mengsoepaja diketahoei dan didaftarkan. sampai sepoeloeh soverein atau de- hitoengorang-orang asing jang ingin
Pasal 8. Kalau ada alasan jang ngan hoekoeman pendjara enam sam tinggal berlama-lama dinegeri ini.
penting maka lama 15 hari itoe bo pai doeapoeloeh hari.
Sesoedah itoe nanti soeratpas itoe
Pasal 19. Seboelan sebeloemha
leh
ditambah
oentoek
merekaakan dikembalikan kepada
orang
jang izinnja ditjaboet
itoe,
ja” bis waktoe izin bermoekim itoe Kan jang
poenja, apabila boekoe-boe
ni dengan perintah Regent kalau tor Besar Polisi hendaklah memberi koe izin bermoekim itoe akan disediiboe kota, dan dengan perintah tahoekan hal itoe kepada orang jang rahkan nanti.
Djadi mereka jang
dan pemberi-tahoean
kepala pemerintah kalau didistrict, bersangkoet
ingin bermoekim
disini haroeslah
jang haroes dapat perintah poela itoe dilakoekan dengan soerat offi- pergi menghadap kekantor polisi,
cieel, jg dinamai soerat peringatan.
lebih dahoeloe dari Regent.
pada waktoe jang akan ditentoekan
Pasal 9. Lamanja izin bermoePasal 20.
Barangsiapa,” jang oleh kantor polisi itoe, soepaja di
kim itoe lakoe ialah satde tahoen, waktoe soerat pasnja soedah habis, perolehnja kembali soerat pasnja
dan kalau waktoe itoe soedah ha- masih tinggal dinegeri ini dan tidak itoe,
:
. meminta ditanda tangani
“ soedah dibajar bianja jg
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21. Kepala-kepala

|“Heottagat
Firma »HIAN SEN

UP

tg. 28 Januari

memberi

alasannja

ala EK

Dioemoemkan dalam OEMMOELAOERA jang terbit
pada hari Djoem'at,

apabila tentang terlambat

tahoekan itoe tidak

Baik

—.moekim)

(atoeran

Sapoe tangan dari kwaliteit
Tootal jang tida bisa roesak
ditjoetji dan warnanja tida
djadi loentoer,
membersihkan

haloes. dan
keringet

betoel. Sapoe tangan jang
membikin perlente toean
poenja dandanan. Banjak
model? kembang baroe
mengasih kepoeasan kepada sesoeatoe kesoeka#n

orang. Djoega bisa dapat
warna poetih polos. Dan
selamanja diterima dengan
kegirangan oleh orang?
moeda dan orang? dewasa.

SAPOE

TANGAN
f

Igamah

da membajar bia bermoekim, jang
soedah ditetapkan-dengan oendang?.
Seri Baginda soedah melimpahkan
rahimnja menjoeroeh sampaikan pe
rintah Baginda jang moelia kepada
badan-badan pemerintahan jang ber
sangkoet dengan itoe akan membe
baskan mereka jang menoentoet ilmoe jang soetji daripada membajar
setelah
bermoekim,
bia
mereka |
memperlihatkan soerat-soerat keterangan jang sah, jang memboektikan bahwa sesoenggoehnja mereka
termasoek golongan jang tsb.
Badan-badan pemerintahan jang
diperhatikan,
minta
bersangkoet
bahwa kebebasan daripada membamembebaskan
jar bia itoe tidak
orang jang hendak bermoekim itoe
daripada kewadjiban lain jang soe
dah diterangkan didalam oendang2.

Kapal

terbang ,Ibis“ terganggoe motornja.

Senen jbl ini hampir semoea pendoedoek kaoem laki laki dari bebe
rapa kampoeng terletak diafdeeling
Togo dari tanah partikelir Bolang
didaerah Bogor, ditangkap dan se
landjoetnja mereka itoe dibawa ke
iboe kota district Djasinga.
Mereka ini telah melakoekan roof
bouw.
'
Lebih dari 250 ha hoetan telah
dibakar sampai habis tanamannja
dan tanahnja didjadikan ,,hoemas.
Keroegian jang diderita oleh tanah partikelir tsb kl ada f 10.000
beloem
dihitoeng keroegian jang
akan mengenai persediaan air dari
tanah2
dibawahnja
hoetan
itoe.
(ANETA).
—

Y

—

Rechts-hoogeschool.
Memperingati
14
tahoen berdirinja.
Menjamboeng berita kemarin tentang peringatan 14 tahoen berdirinja
Rechtshoogeschool
di Betawi
Aneta lebih landjoet mengabarkan:
Berhoeboeng dengan Rechtshoogeschool
Betawi genap 4 tahoen
oemoernja, maka voorzitter Faculteit Rechtsgeleerdheid, prof. Dr. J.
A.A. Logemann telah membikin verslag dari tahoen jang laloe.
»Apabila

dalam

tahoen

ke-

14 jl

ini bagi Rechtshoogeschool adalah
Aneta mengabarkan, bahwa ka- dipandang sebagai waktoe jg banjak
pal terbang ,,Ibis” terganggoe mo- perobahannja seperti tahoen2 jang
tornja di Medan, hingga djam 12 soedah”, — demikianlah permoelaan
siang ini kapal terbang ,,Hondong” verslagnja toean Logemann—,,maka
dengan reservetoestel terpaksa me sekarang bolehlah ditjatat beberapa
noedjoe
ketempat itoe dari Ban- kedjadian2 jg paling achir ini, jg
doeng dan perloe djoega oentoek bergoena
sekali oentoek mengetamengambil soerat? dan penoempang hoei ilmoe dan oentoek mengetahoei
jang menoedjoe ke Betawi. Berhoe kemadjoeannja hooger onderwijs di
boeng dengan ini moengkin djadi negeri ini”.
doea hari laat.
Selandjoetnja spr. mengoeraikan
s9 ——
tentang mutaties dalam Curatorium
dari Hoogescholen Betawi jg laloe
Roofbouw
menoeroet traditie, tentang bentoek
250 hahoetan
habis nja dari corps
hoogleeraren, leerterbakar.
krachten
dsbnja. Tentang soal jg
Oleh Veldpolitie Bogor dalam wak terseboet belakangan itoe spr. seka
toe moelai hari Saptoe sampai hari rang ada kesempatan oentoek me
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adat- mereka jang toeroet dalam oedjian pat boeah 'menjenangkan. Pendapa
dan economie. Disini bisa sa dan 34. 780/, dari djoemlah mereka tan bersih dibantoekan pada studen
antaranj a tenta O
karn:
org |ja tegaskan, bahwa hooger onder- jang sebenarnja haroes menempoeh ten miskin di Tiongkok.
Saja sajang tidak bisa mengata
Dr. | wijs dan mempeladjari ilmoe ilmoe oedjian. Dari mereka jang haroes
dengan colleganja ai
a|djoega dinegeri jang baroe djangan | menempoeh oedjian boeat pertama kan, bahwa dalam oemoemnja di
G.W. Drewes oentoek
mij)
dianggap sebagai barang jang kele |kalinja ada 33.330/, (13),
kalangan studie, hidoepnja kesenian
tahoen.
SR
bihan, satoe hal kesenangan belaka | Oedjian doctoraal bagian perta- dan sport banjak hal-hal jang boe
Dengan tjara jang Mn ea

ngoeraikan

kedjadian is baroe2, |instituten penjelidikan goena
Irecht

ng
kan

PR

at

an

2

Batavia—C., akan mengadakan rapat tahoenan oemoem, moelai djam
1.30 malam. Poen pada hari Minggoenja tanggal 30 October moelai
djam 11 pagi. Persidangan pertama
terboeka bagi oemoem.

Agenda rapat

pada

hari

Saptoe

antaranja membatja notulen
“ratkan Kas Negeri, maka telah di tetapi dan haroes dipandang satoe ima mempoenjai dalam tahoen oedj' ah hatsil dari pekerdjaan kaoem. jlmalam
dan
disjahkan,
verslag tahoenan,
bagian
jang
organisch
perlengkastudenten:
an
sebenarnja
52
studenten,
jang
adakan perhoeboengan antara Inkeoeangan selama
Barjak d harap bahwa, meskipoen djoega verslag
disch dan Nederlandsch h 2 er ON- pan kebatinannja. Dengan bea jang akan toeroet oedjian, 36 orang dari
derwijs, kata spr
Aa a erggoe | 'sedikit maka orang bisa 'memper- mereka toeroet oedjian, sedang jg banjaknja perkoempoelan dimana te satoe th.
an Len sekolah tinggi sebagai tempat loeloes ada 32 orang, djadi 88,89pCt naga mereka terbagi: dan koerang
Dalam pauze diadakan tarik ,,Goe
—na Bekal
Na
jang berfaedah sexali. Saja dari djoemlah mereka.jang toeroet dalam hal keoeangan, dikalangan deren loterys.
“akan ragoe ragoe lagi, bahwa oedjian dan 61,54pCt dari djoemlah studenten telah timboel kemaoean
Agenda hari Minggoe antaranja
x- tindakan jz g demikian ini djoega mereka jang sebenarnja bisa toe- dan bekerdja bersama-sama diantara meroendingkan oesoel2 tjabang tja
5Ana
nja mereka itoe.
as 'akan diteroeskan, apabila keadaan 'rcet menempoeh oedjian.
ngan penjelidika
bang, rondvraag dan penoetoep da
telah mengizinkar.
Perhoeboengan jang baik antara ri ketoea Hb, A. S8. (ANETAJ).
Oedjian doctoraal bagian ke 2
sekali. Selandj
Setelah spr. mengingati dengan mempoenjai 41 studenten dalam ta Faculteit dan corps studenten teroes
lanannja ke El
—.p
:
1
adanja
Bestuursacademie jang baroe 'hoen oedjian oentoek pertama kali djadi bagoes.
mengadakan Su:
Moerid sekolah memboenoeh
in (beberapa hari ini diboeka, maka spr. 'Inja dan oentoek kedoea kalinja 30
Poen bekerdja bersama-samaantapoesatnja Islam seperti
Mesir
diri,
.

studenten, sehingga sebenarnja ada
meneroeskan niatnja 71 studenten jang akan menempoeh
“.|jaitoe memperbaiki p.ndirian itoe oedjian ““): dari mereka jang toeakan mendapat boeah jang
| V
Selandjoetnja spr mengoeraikan 'studieplan hoogeschool. Bila Facul- roet oedjian ada 54 orang dan jz
Syria. Orang mengha

1| meneroeskan:

eda

instituut saling toeka: Gikelak hari g »Faculteit
- tentang adanjaHaa

an Da baAek

staathuishoudkunde dan statisti

'teit

sampai

mendapat

hasil

jang

loeloes 28 orang,

djadi 51,85pCt da

, |menjenangkan, maka ia berniat oen 'ri djoemlah mereka jang menemdi-isi oleh Dr. G.H. van der
Kolf It | toek memberi kesempatan kepada 'poeh oedjian. Dari mereka jang me
doeloe hoogleeraar loear biasadalam kaoem studenten goena mengeloear nempoeh oedjian boeat pertama ka
ilmoe-ilmoe tsb. Poen djoega dengan kan tjita-tjitanja, sebeloemnja Famemadjoekan
adanja hoogleeraren dalam ilmoe culteit menetapkan
volkenkunde Hindia-Belanda jang oesoel kepada jang berkoeasa”.
Kemoedian spr. mengoeraikan ten
telah lama tidak ada. Jang memberi

linja bisa loeloes 46,34pCt (19).

ilmoe

nempoeh oedjian ada 24 orang, sedang jang loeloes ada 22 studenten,
djadi 91.67 pCt. dari djoemlah me-

ialah Dr. J. Ph. Duyvendak.

tang boeah oeljian jg telah diadakan

Masih ada lagi pengloeasan dalam tahoen jg laloe

Oedjian

mempoenjai

hoen

doctoraal

oedjian

bagian

46 studenten

ke-3

dalam ta-

dan jang teroes me-

dengan dibanding
kan dengan tahoen2 jang soedah2.
Jang dalam oedjian Candidaat ba reka jang ambil oedjian dan 47.83
katan aa Prijono .oentoek djadi
assistent goena bahasa Djawa, se- gian pertama dalam tahoen oedjian pCt. dari djoemlah mereka jang
dang pengawasan diroeangan Taman ada 89 studenten bosat pertama ka sebetoelnja haroes menempoeh oepembatjaan dan soal seloek beloek linja dan boeat kedoea kalinja ada djian.
Djoemlah
studenten jang telah
nja bibliotheek lainnja diwakili oleh 33 studenten, djadi oedjian itoe
nionja M.C.A. van Nieuwenhoven mempoenjai 122 studenten ", masih memadjoekan diri mendjadi student
Idjoega ada 3 studenten mengambil selama satse tahoen ada 344 orang
Helbach,
Dengan angkatan Nate demitd oedjian jang dinamakan verlaat exa- (27 studenten perempoean), terdiri
an kata spr. “ maka taman pem men, dimana seorang telah loeloes 232 bangsa Indonesiers, (jang perempoean ada 9 orang), 51 bangsa
batjaan bisa diatoer dan diisi de- baik.
Dari 122 studenten itoe jang me- Eropah (jang perempoean 4 orang),
ngan boekoe-boekoe dan alat-alat
beladjar, sehingga dengan djalan nempoeh oedjian ada 88 orang dan 63 bangsa Tionghoa (jang perem3 bangsa Arab.
demikian perdjandjian Dewan Ra'jat 33 orang loeloes dengan baik, djadi poean M4 orang), dan
bisa dinjatakan,
jalah perdjandji ada 37,5pCt. dari mereka jg toeroet 15 orang dalam satoe tahoen telah
an menjediakan boekoe-boekoe goe oedjian dan 27,05pCt. dari mereka mengoendoerkan diri.
Hatsil studie dalam oemoemnja
na beladjar studenten jang miskin“ jang sebetoelnja haroes menempoeh
sama dengan hatsil ji. Faculteit ta"
Seteroesnja spr. melanJjoetkan oedjian.
Dari djoemlah 89 studenten jang sedikit " mempoenjai keberatan, dji
vers" agnja.
:
pemilihan jang teliti
jaandi
ai
dalam tahoen jl. banjak pertama kali haroes menempoeh oe- ka diadakan
jang loeloes ada 29,21pCt. sekali dalam oedjian candidaat. Be
perobahan
ah
dalam organisatie gan,
toel Faculteit tidak merasa poeas,
' sekolah tinggi. Tetapi semoea itoe (26).
Oedjian
Candidaat
bagian ke-2 bahwa boeat oedjian doctoraal babeloem memenoehi apa jang dike
39 studenten dalam gian ke 2 ada 60pCt jang tidak
hendaki oleh Faculteit, jang telah mempoenjai
jakin. poela, bahwa
dengan keada tahoen oedjian oentoek pertama ka loeloes.
Dalam malam perajaan jang dioe
.an jang serta berobah ini ta' akan linja dan oentoek ke doea kalinja
mentjapai
semoea apa jang dike- 30 studenten, djadi jang menem sahakan oleh perkoempoelan2 StuPapan dan djoega ta? boleh poeh ada 63 -stulenteu. ") dari denten dengan bekerdja bersama-sa
mereka
ini jang menempoeh ada ma (alg. studenten commissie) ja
25 — Masih djoega saja ingatkan apa 48 studenten dan jang loeloes ada lah pada tg 7 Mei jl di gedong Ba
jang di Na seperti mengadakan 24 orang, djadi 50”/, dari djoemlah taviaasch schouwburg telah menda
staf hoogeschool, jaitoe dengan ang
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Kemarin, hari Kemis 27 October
Onderwijs dan Beredienst teroes me
neroes diadakan. Dengan oetjapan :38 kira djam 12 siang, seorang moeterima kasih maka oeraian ini, saja rid Indonesia dari Grafische Cursus
(kepoenjaan I.M-I.W.) di Noordwijk
achiri.
Achirnja dengan oetjapan sela- 19, bernama M. Nasir telah menghamat bahagia maka spr. menjerah- bisi djiwanja dengan minoem creonekat
kan
pangkatnja pada prof. Mr. J. lin, kemoedian perboeatan
terseboet diteroeskan dengan meniEggens.
“#) Selainnja masih djoega ada kam lehernja memakai pisau belati.
Jang mendjadikan sebabnja kare16 studenten jg menempoeh oedjian
ini sebagai verlaat examen 1l orang na ia dilepas dari roemah sekolah
terseboet.
Sepandjang penjelidikan
loeloes.
##) Selainnja
masih djoega ada kita sebabnja dilepas demikian:
7 studenten jg menempoeh oedjian
Ia
(M.N.)| dapat andjoeran dari
ini sebagai verlaat examen, 3 stu- kawannja
nama
D.
berhoeboeng
denten loeloes.
hari poeasa
tidak
diadakan vrij,
——
25
ssepaja kita semoea mogok. D. mePenoetoepan pos
ngantjam siapa tidak toeroet moKeEropah. gok, akan dapat oepah kepelan dari
Pada hari Minggoe tanggal 30/D
(Ini D.
oemoernja soedah 25
October 1938 penoetoepan pos oeda- tahoen).
ra dengan kapal terbang “Empire«
Kemoedian pada tgl. 26 Oct. '38
ke Blinjoe .(fac.) Singapoera, (Ero
hanja
pah, Afrika, India, Siam, Mesir) Pe dari anak 33 jang masoek
9
anak,
sedang
lainnja
24
tinggal
nang, (Hongkong, Tiongkok,
Djepoen, Philipina, Guam, Hawaii, dan diloear, sesoedahnja dapat perintah
Amerika-tengah) Pesawat terbang keras dari goeroenja, baroelah seini memberi perhoeboengan dengan moeanja masoek kembali, sesoedah
dioeroes sebab sebabnja mereka mo
“Trans Pacific“.
Pengambilan penghabisan soerat2 gok, ada lima anak dapat lepas, ka
aang, pada hari Sabtoe tanggal 29 rena bila dfitanja apa sebabnja me
October 1938 djam 6 sore, bus bus reka mogok, hanja poetar poetar
pertolongan pada hari Minggoe tgl. sadja. Sedang doea anak antaranja,
30 October 19338 pada djam 3 pagi karena ia minta ampoen dengan
dan soerat2 biasa pada djam 7.30 mengeloearkan air mata, diterima
kembali, sedang tiga anak D. M.N.
pagi.
.
dan S. teroes dilepas. Itoe jang boe
—j—
noeh diri poen pada hari 27 pagi
Ambonsch Studiefonds.
datang keroemah sekolah tsb., saDikabarkan kepada kita, bahwa jang ta' dapat berdjoempa dengan
Ambonsch Studiefonds Betawi dan goeroenja, roepanja ia akan menga
Mr. Cornelis nanti malam
tanggal koei dosanja.
29 October
bertempat
di
roeSekianlah. Ini kedjadian sekarang
angan
P.H.S. Vrymetselaarsweg, sedang dalam oeroesan polisi.

Sandal—
— Matjan
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