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heran
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Koerban

mern 1
pengaroeh |

'Selaloe pertjoema, sia-sia. Co

diktator, soenggoehpoen boekabar sekarang ? ?

Dari pihak pemimpin doenia peraan besar di Nederland telah

disampaikan sepoetjoek

soerat ke-

pada adres
ijn. Isi dan

Palestina

djiwa sangat banjak

Arab melakoekan

it Heran anti-Inggeris

seperti Hitler dan Nano
“Apa

Pehak

in diatas pan

ke man, Pala jang koea

pemogokan

oemoem

maoe

berkata:

toean tidak tjakap, djadi

akan dimoelai

Menoeroet berita Transocean dari Jeruzalem, aa
baharoe selakoe campagne anti-Inggeris dan Anti-Jahoedi baharoe akan dimoe
lai lagi setibanja pemimpin2 Arab dari Damascus.
Segala tanda-tanda menjatakan, bahwa kwartier besar dari pihak
bangsa Arab itoe sesoenggoehnja tempat kedoedoekannja adalah di Damascus itoe, dimana pemimpin2nja mengatoer peperangan dari sana.
Konon, segala pekerdjaannja akan dipoesatkan peroesakan segala
perhoeboengan. djalanan, jang menghoeboeng kota kota jang besar2

boleh.

dnge

Jahoedi

tidak boleh

masoek

blad cs) berdiri dibelakang Colin,
pihak jang ditjela.
Bagaimana sikap kita?
Lebih dahoeloe perloe kita terang-

kan, bahwa

beleid

keoeangan

2

sedjak

dikasih

berlakoe

Menoeroet

doegaan

Tindakan

mempoenjaai |

orang,

kata

Inggeris ternjata
. sia-sia

| Yrans-Ocean, bahwa
land, ajadi Hostag'

lontjeng-

akan dilakoekan aksi militer
Inggeris lagi disekitar kota itoe.

keoeangannja | |

orang.
begrooting sendiri) tetapi
hendaknja djangan
loepa, bahwa
'begrooting Indonesia boekan dite-|
'tapkan disini akan tetapi di Nederland dan oleh Nederland Dari itoe
kita tidak bolehbersikapmasa bodoh
dalam soal beleid Menonagan Neder
Jand kem
a

31 October

hoekoem

malam di Jaffa.

land disini.
Betoel Indonesia-katanja-berdiri
soal

dari Tel Aviv

tanggal

pada tgl.

0

31 October, sesoedah pasoekan
pasoekan Inggeris meninggalkan Jeruzalem bahagian kota
lama,

maka

pehak

Arab

moe-

lai lagi dengan melakoekan ak
sinja.
Oleh
karena
segala pintoe
centoek masoek kota itoe ter
toetoep,

maka

Pendoedoekan kota Jaffa terdja
dinja sangat mengedjoetkan, ialah
dilakoekan oleh pasoekan-pasoekan
dari tentera ,,Coldstream-Guards,
sesoedah “dima'loemkan hoekoem lon
tjeng malam 24 djam lamanja dite

laoet

jang

oleh

dahoeloe pernah di-

Richard

kota-lama,

seroepa

Pertaroengan
Lebih

“ Inggeris mendiskouki Jaftta

rampas
itoe,

serdadoe-serda-

jang

Belakangan didengar kabar, bah
wa menoeroet tjatatan angka2 opi
sil djoemlah koerban adalah sebagai
berikoet:
| Jangmati 376 orang bandietan(?).
12
orang
serdadoe
Inggeris dan
111
orang
pendoedoek
pereman,
antara mana jang 63 orang Arab
dan jang 49 orang Jahoedi.
Dari 240 0rang jang loeka, ada 57
serdadoe
Inggeris
Ta
37 orang
polisi:

pi

peroesoeh.

Leeuwenhart

doe Inggeris merasa keheranheranan dari mana masoeknja
orang-orang Arab itoe.
:
Kini mereka hiboek melakoe

darimana

se

baroe-baroe ini
oleh pasoekan?

djaoeh

didekat “Nablus
diwartakan,

bahwa kemarin didekat Nablus ter
djadi pertaroengan hebat antara 2
detachement Inggeris lawan golongan Arab.
Didoega pehak Arab
menderita keroesakan.
Pemogokan
'oemoem.
Sepandjang siaran
Zeesen,
pemogokan oemoem boeat seloeroeh
Palestina
soedah di
moelai.
Pemogokan-pemogokan dida
lam peroesahaan2 dan dalam
toko-toko
akan
diteroeskan
“sampai hari Djoem'at.
Diberitakan
-poela, - bahwa
segenap
pendoedoek Arab di
Libanon telah berniat boelatboelat besoek pagi melakoekan
pemogokan
oemoem,
karena
besoek
itoe
f2 Novj| adalah
hari-tahoennja Verklaring-Bal.
four, ja'ni selakoe tanda sym
pathie terhadap kepada orang.
orang Arab, baik jang ada di
dalam negeri Palestina maoepoen diloearnja.
Selain daripada itoe, orang2
Arab di Bairoeth dan Tripolis
poen akan melakoekan pemogokan.

seberapa da-

mengabarkan, bahwa komandan ma-

rine 'dalam

admiraal

5. pemberian
lapangan-bekerdja
di Indonesia bagi badan badan jang

berpoesat di Nederland:

Pirow

kembali

dari

Salamanca

laoetan

Boehm

Oetara,

telah

jaitoe

dibenoem

mendjadi bevelhebber angkatan Iaoet Djerman goena mengganti admiraal Carls, jang kini didjadikan
komandan di marine dalam lacoetan
Timoer.

mengabarkan,

bahwa

hakim

Transocean dari Paris 1 Nov. me
ngabarkan bahwa Pirow, menteri
oeroesan loear negeri Afrika selatan,
siang itoe didoega datangnja dari
Salamanca.

iloeang france. Katanja :
$ r mempoenjai PU
keANP. dari Den Haag 1 Nov. me»Pekerdjaan jang teroetama bagi
Alias : hidoep miskin, padahal saja ialah menetapkan rentjana jg ngabarkan,
bahwa
akil Pakoe

Reuter
2

telah

menolak
pemeriksaan permintaan
maskapai-maskapai kereta api jang
ingin menjetop perdjalanan hus liar.
s9

Mat

mengenai
lekonomi.

situasi

keoeangan

dan

Goena ini saja perloe
tempoh 5 hari. Setelah ini maka
akan berdjalanlahsegalapekerdjaan.

Alaman,

Nov.

noedjoe

ini

j.m.

Soerjoat

dari

ke Paris.

Brussel

io, tgl. 2

akan

me

Abonne's lamanja paling sedikit 6 boelan, djika meninggal,
asal tidak menoenggak, dapat
uitkeering
f 25.— (doea poeloeh lima roepiah).

kapal

Mengerdjakan perdjandjian
Inggeris — Itali

Persetoedjoean 'Tsjecho Slowakia—
Polen
Dari Praag Reuter 1 Nov. me-|.
ngabarkan.
bahwa
dengan opisil
ang dan kekajaan Indonesia ke
telah dioemoemkan tertjapainja per
| Nederland, sehingga praktis NederIr. H. A. Begeman
setoedjoean antara Tsjecho SlowaIanditoe boeat. sebagian besar hidoep
kia dan Polen jang mengenai pem
dari Indonesia. 2.
Goeroe besar Waterb.
'Pertoekaran djabatan menteri
bitjaraan
soal batas jang sama an
Techn. Hs.
Oleh karena itoe: rata-rata pen
tara
kedoea
negeri itoe.
Dari Paris United Press 1 Nov.
doedoek di Nederland itoe kaja djiTsjecho Slowakia tetap mempoeDari Den Haag ANP. 1 Nov. me
mengabarkan,
bahwa
menteri
keka diperbandingkan
dengan pak
ngabarkan, bahwa menoeroet firman njai Moravisch Ostrau, poesat indus
| Kromo disini, padahal Nederland ocangan Perantjis, Marchandeau,
radja 28 Oct. telah dibenoen men- trie jang penting dekat batas oetara.
berganti
djabatan
te
| sendiri tidak mempoenjai soember telah
pada
djadi goeroe besar biasa pada Wa-| Goena menetapkan batas
menteri
djoestisi,
Reynaud.
kekajaan sebesar itoe. Dan keada
terbouwkunde
'Technische Hooge- tempat tempat jang choesoes telah
|
an ini mempengaroehi tjorak, as'Reynaud melawan
school di Delft, ialah ir. S.H.A. dibenoem koemisi terdiri dari ahli| pect begrooting Nederland, jang
devaluasi.
Begeman. Ia adalah bekas kepala ahli jang akan menetapkan batas
dapat kita loekiskan begini: negeri Menteri keoeangan Reynaud meitoe nanti tanggal 30 November.
'ketjil mempoenjai begrooting besar! 'nerangkan kepada Reuter, bahwaia provinciale Waterstaat di Djawa
Tengah.
ias Rina
Tea, padahal tidak| telah menentoekan programmanja
FONDS KEMATIAN
.Ijang koeat akan melawan devaluasi
Wakil Pakoealaman ke Parjjs
Dan lain lain djalan jang sedikitbanjak menambah mengalirnja oe-

lasjkar pertahanan
Australi

Tranocean
dari - Hamburg
(Djerman)
1 Nov. mengabarkan, bahwa hari itoe telah ter
djadi kebakaran dalam kapal
Djerman ,,Ussukuma” dalam pe
laboehan
Hamburg. Api itoe
moela-moela menjala dalam kapal bagian bawah jang terisi
oleh kira-kira 300 ikatan sisalhennep. Kemoedian brandweer
dapat mengoeasai api itoe setelah bekerdja 1 setengah djam
- Jlamanja.

itoe.

ada

——
RINGKASI

Kebakaran dalam
Djerman

Moela-moela 'pasoekan- pasoekan
Menoeroet diatnabu kita: boeat
itoe soedah dipasang "lebih doeloe,
egeri seketjil seperti Nederiand |.
sedang senapan-senapan mesin dipa
Es : begrooting Nederland terlaloe|
sang diatas atap-atap roemah, soe
gi. Dan Colijn roepa-roepanja |
kan penjelidikan.
paja dengan begitoe orang-orang
ak dapat dan tidak berani me&
Arab tertjegah djalan oentoek lari,
dakan versobering, - bezuiAksi Inggeris di Jaffa
baik melaloei darat maoepoen laoet.
Haroes pakai kartjis.
g sebagaimana
mestinja, seMenoeroet berita K.P.H. dari JeDidoega, ada 300 orang pemberon
Reuter
mewartakan dari Jeruzaoeai dengan kekoeatan Nederland.
ruzalem, selama 4 minggoe jang tak menjemboenjikan diri dilorong lem, bahwa boeat melakoekan con
Oentoek menoetoep lobang kekoeini di Tanah Soetji itoe lorong kota jang menoedjoe ketepi trole atas laloe lintas dan pergirangannja itoe, maka diadakan po- achir-achir
ada 520 orang Arab dan serdadoe laoet, dan soedah lebih dari 100 datangnja orang, maka dilakoekan
tik jang meroegikan
Indonesia
|Inggeris jang mati.
orang jang ditjoerigai soedah poe tindakan seperti soedah dioemoem
intara lain-lain berpapa :
Tadi
malam .pasoekan-pasoekan la ditangkap.
jaitoe bahwa tiap-|
kan dahoeloe,
Inggeris moelai melakoekan 'penjaAksi jang demikian itoe djoega tiap orang dewasa haroes mempoePT Peratoeran contingenteering : poena dikota Jaffa.
soedah dilakoekan di Jeruzalem dan njai kartjis keterangan.
2. Begrooting defensie jang tidak|
adil boeat Indonesia:
“3. stelsel verlof-loear-negeri (batja verlof ke Nederland)
boeat
Soal bus dan sepoer
Angkatan baroe pada Marine
tenaga Eropah jang bekerdja di
A.N.P. dari Rotterdam
1 Nov.
Reuter dari Berlin 1 Nov. telah
Indonesia

4. Indonesianeering
pat dirintangi:

1810 WI.

Transocean dari Sedney 1 Nov
mengabarkan, bahwa menteri
peperangan Australi, Thorby,
hari kemarinnja telah mengoemoemkan penambahan kekoe
atan lasjkar pertahanan negeri
doea kali lipat dengan diamdiam. Lasjkar itoe goena ke
perloean tetap, dan akan berdjoemlah 20.000 orang.
Lebih landjoet Thorbu mene
rangkan, bahwa dalam waktoe
perang Australi dengan segera
sanggoep
akan
menjediakan
100.000 orang. Diantara pasoe
kan itoe jang 10.000 orang
dari pasoekan jang tertentoe,
dan 38.060 orang vrijwilligers,
sedang kira? 50.000 orang ang
gota perkoempoelan tembak.

Adapoen pemogokan itoe diten
toekan boeat tiga hari. Di Haifa
sadja jang laloe-lintasnja kendaraan masih tetap.
Pemogokan itoe ialah selakoe
protest terhadap kehendak Ingge
ris, jang mewadjibkan soepaja se
moea soepir-soepir mobil mempoe
njai soerat-pas jang sepesial, sedang semoea kiosk benzin diteri
ma perintah djangan sekali kali
berani mendjoeal benzine kepada
soepir jang tidak ana
pas

college tahi

militer

yaa Mn

bahwa

Ne- nja,

erland di Nederland itoe mempengaroehi beleid keoeangan Neder-

sendiri dalam

Aksi

poesat-poesat

Kekoeatan

membasmi

Inggeris.

Direktoer daripada Terra-Santa- College, kepoenjaan Itali di Jeruzalem telah mema'loemkan, bahwa moelai sekarang tidak boleh lagi orang
TA
an
'Jahoedi masoek gedoeng collegeitoe. Tidak lama kemoedian dari ke“Downia pers Belanda disini pada Toearnja ma'loemat itoe, maka didepan gedoeng terdjadilah pertaroengan
oemoemnja terbagi mendjadi doea. hebat antara studen2 Jahoedi dengan studen2 Arab, sehingga beberapa
Sebagian
(Java Bode cs) berdiri | orang antara mereka itoe beroleh 1 oeka-loeka.
dibelakang
pihak
jang mentjela
.

maksoed

perti diketahoei,
mereka teroesir

in orang !

jaitoe sembilan orang tadi. Sedang|
sebagian lagi (Bataviaasch Nieuws-

Gaza, dengan

hagian

Colijn, :

. pergi, soepajadapat diganti oleh |

WI: Administratie

PENTING
!

Laloe lintas mogok
Diberitakan djoega, bahwa pemimpin-pemimpin golongan Arab
telah mema'loemkan pemogokan
didjalan-djalanan boeat seloeroeh
Palestina.
Djoega mereka berniat oentoek
mereboet kembali
Jeruzalem ba-

minister-president Cotalipoen dan
maksoednja disadjikan satoe sama lain. Ketjoeali djalanan, poen kawat kawat
ilain bagian. Kita persilahkan si- Oaearann
:
ang pembatja mengikceinja: de-f
an tenang dan teliti! SE
£
Orang” Arab "meninggalkan kota jinak di Jeruzalem.
Gempar sangat keadaannja, ketika terlihat bahwa sebahagian be| Terang, boekan poedjian “boeat|
lama
ijn. Sebaliknja: kritik jang sehe- sar dari bangsa Arab meninggalkan Jeruzalem bahagian kota
-hebatnja! Djika kita haroes dengan membawa segala harta benda jang bisa dibimbing.
Mereka berpindah kedoesoen2 jang berdekatan.
me arik kesimpoelan dari isi dani
Dikabarkan, bahwa toekang? pikoel bangsa Arab dalam pekan ini
ed soerat itoe, maka sembilan
ng jang menandatanganinja itoe| akan melakoekan pemogokan.

seolah-olah

TELEFOON

Kantoor: Senen 107, Batavia-Centrum.
Advertentie, keterangan kepada
Administratie.

M. TABRANI

ditanah Poor

|. Peperangan
tet

cent

Tarief

Di MOEKA

boslanaas dea

baerioblanaa orang el
toek meroentoehkan

10

Sesoedah djam 4.30 sore 2620 WI. dan 4968 Wi.

Indonesia

ar

Lossanummer

NOMOR

an
oleh: Drukkerij
akn
Eigenaar:
R.I 0: DJORNAEDI yer

donesia

lembar.

dari

Paris

mengabarkan,

bahwa

1

Nov.

sk. ,,Ma-

tin“ mengoemoemkan
'niatan
Inggeris
akan memadjoekan
dalam Lagerhuis perdjandjian
Inggeris—Itali jang akan di
kerdjakan dalam pertengahan
boelan November ini.
Lebih djaoeh sk. tadi mengabarkan, bahwaambassadeur
Phipps dari Inggeris jang ada
di Paris, telah memberi tahoe
kan

hal

menteri
Lain
rantjis
doekan
akibat

ini

kepada

Bonnet,

peperangan Perantjis.
dari pada itoe ssk. Pemembitjarakan kedoePerantjis jang sebagai
perdjandjian ini.

Moesj jawarat
7

Polen—Djerman

di Berlin

Menoeroet Reuter dari Berlin
1 Nov. pembitjaraan Polen—
Djerman tentang pemindahan
bangsa Polen akan dilakoekan
di

Berlin,

dan

schau sebagai
loean.
Ugaki

tidak di War-

dikabarkan doe-

masih hidoep

Beberapa hari jang laloe be
berapa soerat kabar memoeat
berita jang menjatakan bahwa Minister Ugaki telah mati
hara-kiri.
Menoeroet
Domei,
1 Nov.
kantor Ministerie Peperangan
menjangkal berita itoe.
“Djenderal Ugaki masih hidoep.
Sekarang
berdiam didoesoen Nagano, dimana ia me
ngoendjoengi
opleidingsehool
boeat pemoeda-pemoeda tani.
Plan

Djepang

Dari pehak Djepang diwarta
kan, bahwa sekarang sedang
disiapkan pertemoean pemerin
tahan Peiping
dan Nanking

goena meroendingkan :
Il.

Membentoek

Pemerintah

Tionghoa Centraal:
2. Mengadakan
konperensi
anti Komoenis pro-Djepang
3. Menjoesoen program Pemerintah Tionghoa baroe, ber
sama-sama Djepang.

Penoetoepan

pos oedara

keNederland.
Pada hari Kemis tanggal 3 No|roman jang menarik dan penoeh vember
1938 akan
ditoetoep pos
dengan
pesawat terbang
dengan pengalaman-pengalaman di oedara
dalam pertempoeran menoentoet ke K.L.M.
,Ibis“ ke Palembang, Soe

seboeah

boekoe

merdekaan.

at VOLKSRAAD.
— nja orang Moeslimin nadhan, #8 1 Mosi
— lawan nafsoe-doenia, memboelatkan|

| melawan
tentang

Verboom

pembelaan

an

hat Si

ga

Zat

Atjeh, Borneo-Barat, Penang, Hongkong, Tiongkok, Djepang, Philipina,
Singapore,
Siam,
India,
Ceylon,

kekedjaman kaoem merah

Inggeris.

- Tjeritera jang berisi riwajat dan
0.
negeri.
'Djawab
pemerintah. menarik ini oleh Alfred Werker,
43 Pa
dengan mosi
Ver- pemboeat film, ,,The House of Rothkepada schild” telah didjadikan film, dan
PR aGn c.s. na ang meminta
: Ne aa
'
soepaja
memberikan moelai nanti malam dipoetar di
P|pemerint
: peda
& 'arhalkan
N jangka-angka jang mengenai ongkos2 »Cinema- Padan.
ma Rab, maka tidaklah
na keperloean pembelaan negeri
Perajaan K.N
Na Li L. M. banjak
ta'adjoeb, tidaklah kita
dikehendaki pemerintah mejang
koendjoengan
| lau kini perlawanan
peha
Ingingat keadaan sekarang ini dan
| Palestina, tidak bertambah laroet, memakai dasar itoe akan bekerdja
Pidatodi Amsterdam
tetapi bertambah hebat.
bersama-sama (V.R. dengan pemedidengarkan
di Ho—.. Djoemlah jg mati tidak ae
| rintah) jang berkenaan
dengan
tel
desIndes.
: sehingga tidaklah persitiwa: :
ah| |tjaranja mengeloearkan oeang itoe,
Semalam diroeangan resepsi da9 maka pemerintah memberi tahoekan
ge
1
€
lam hotel des Indes telah dilakoe“Idengan keterangan pandjang lebar.
oepatjara memperingati Knilm
alKata pemerintah, bahwa
perloe kan
berdirinja
10 tahoen dengan banjak
|
pasoekan Inggeris
:
1 Tr Isekali oentoek
meminta
nasehat
koendjoengan
dari bermatjam-maTiban
tecagi bebahkaya sesata V.R, goena so'al itoe oentoek tahoen
tjam fihak, dari roeangan itoe di
gerak Arab poen diatoer oleh kwar
Na

matera-Timoer dan Barat, Tapanoeli,

Semangat kemerdekaan Schotland

Afghanistan,

jang)

tier-Besar jang terdiri dari pemim-

1940 dan

selandjoetnja

keoeangan

hias dengan

Iran,

Irak,

ki, Balkan, Mesir,
dan Amerika.

Siria Toer

Afrika

Eropah,

Pengambilan pengabisan soeratsoerat aangeteekend djam 8.30 pagi
dan soerat-soerat biasa | bus kantor)
djam 8.45 pagi.

poespa aneka. Semoea

Akibat

boelan

O

Biasanja
pa mampoe
memandang
ngeloearkan

kita misalkan beloem
maka
didalam boelan Ramadhan
ini moengkin kejakinan mereka itoe bahwa daerah kolonisasi goena penIndonesia
di Soematera
bertambah tebal bertambah koeat. doedoek
Barat
jaitoe
Airbangis
bersama NaKita tidak asing kepada orang
tal
(Tapanoeli)
loeasnja
30.000 ha.
berpoeasa. Bagi orang jang memang
Daerah
ini
keadaannja
baik.
Kata
ai iman dan kang
kekoeatan
ahli? daerah ini akan mempoenjai
pengairan oleh irrigasi jang baik,
kan Taopekn lebih lens lebih tidak

25

Betawi

soedah

tiada

asing

boelan,

sehabis

menerima

| Dari itoe, kita beloem dapat mem Idjadi keamanan: di Kali Besar West
:
pertjajai penoeh, djika Mufti Besar iitoe.
dikabarkan soedah setoedjoe seka-|

Resepsi peringatan
dar dengan niat oeroeng'dan| : t anggoeh itoe..
Pada hari-Djoem'at tgl. 11 Nov.
' Sajogianja : Konperensi Pan Islam 1938 moelai djam 8.30 malam di Ba

- tempoh hari djangan boebaran da-| taviase Studenten Societeit ,,Beati
hoeloe sebeloem selesai soal Maan Semper Corde“, Kramat 93 akan di
na.
:
adakan resepsi peringatan berdirinja
A. Tj: (#itaviaas Studenten Corps.
Sean

c

—

Kereta malam laat 2 djam.
oleh seloeroeh manoesia, bahasa Be
tawi menda
iboe negeri Indone|. Kereta malam jang datang dari
sia.
Begitoe poela Betawi telah men Soerabaja hampir laat 2 djam berdjadi tempat congres dari
groep hoeboeng dengan toeroennja tanah
djalan kereta api dekat Djatibarang,
Politiek atau Social, seperti Pasoendan,
Gerindo, Parindra, P.V.P.N. setelah toeroen hoedjan lebat.

2

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

Rebo
Kemis

21... Bajar karan
13|,,Pemandangan”

Djoem'at| 4
Saptoe

|5

PASAR

oeang ba

lagi

PG.5. Moehammadijah, Istri Indonesia dan lain lain. Siapa jang be
mengindahkan barang doenia, me- sedang keadaan kesehatan akan di loem ? Jaitoe PGI.
selidiki.
P,G.I. soeatoe vakbond Goeroe2
lainkan semata-mata i'tikaf kepada
diseloeroeh
Indonesia ini jang terJang Mahakoeasa.
Daerah d okt Dipha
besar sekali,jang beranggauta12.000
Poen bagi orang berpoeasa jang | Daerah kolonisasi jang
lainnja orang Goeroe-goeroe.:
misalnja tidak tebal iman tetapi
jang kini diselidiki dekat goenoeng
| tahan berpoeasa, atjapkali menje
Tjabang P.G.I. telah banjak jang
Ophir, tidak akan dipakai karena
“babkan pikiran keroeh, kalau damemadjoekan
oesoel “dan -congres
beberapa hal, karena djoega koloni
tang amarah
la. akan kepalang
satie
bankonderneming
s Ophir« voorstel soepaja P.G.I. mengadakan
dengan
tanggoeng.
akan meloeaskan rentjananja disi- congresnja bersama-sama
aangeloten groep bondnja di Beta:Doea sifat ini Kei
mendjadi toe
: 2 Ta
orang ramai berhoeboeng
| . Lain-lain kemoengkinan didaerah wi. Boekan baroe tahoen ini, tetapi
e
"peri keadaan di Palestina. kolonisasi lainnja kini masih diseli berdjalan 2—3 tahoen tjb: P.G.I.
mintakan soepaja congresnja di Beit — Satoe pehak tentoenja terdorong diki oleh B.B.
tawi djoega.
oleh 'kejakinan ingin berdjoang sja
“hid dan jang sebahagian
poela
kolonisasi
Belanda.
Apa sebab tidak diadakan di Bemoengkin melakoekan perlawanan
Tentang. halnja daerah kolonisa- tawi? Jaitoe tiada lain, dan tiada
: Tenan nekat-nekatan.
si goena bangsa Belanda ditanah boekan, hanja begrooting congres'Maka djika Inggeris tetap berke Dairi Kuneman menjatakan, bahwa nja. tiada memadai. Jaitoe di Maras, hendak melawan Arab dengan pertjobaan LM.I.W. dengan orang2 lang hanja f 600.— diBandoeng de
segala kekerasan dengan segala te penanam jang dilepas, boleh dika- ngan Jubileum PGI f 800,— Tetapi
.naganja, tindakan jang demikian takan memoeaskan. di Betawi haroes berapa? Jaitoe ha
itoe adalah-salah semata-mata dil
Meskipoen 'semoea ini tidak se roesnja paling sedikit £1500,— apa
:
pandang dari djoeroesan diplomasi moea berhasil, ini adalah soeatoe sebab demikian ? Jaitoe Betawi,
—nja, karena tidak mengindahkan ke| kedjadian jang biasa. Tetapi roepa- tempatnja Autoriteiten, Leden Volks
“pada sifat-sifat orang
berpoeasa. roepanja kesan demikian ini akan raad Directeur Departement dil.
- Orang Arab moengkin habis tetapi menoendjoekkan kepada pertjobaan
Soedah tentoe beliau itoe tidak
soekar menjerah, karena terdorong di Groningen dengan kaocem taninja maoe datang ditempat jang tiada
oleh kepertjajaan Hendak mati sja- jang akan dilandjoetkan dalam ta- sepadan dengan
kepangkatannja.
hid.
- Ihoen 1939. Perloenja ialah soepaja Misalnja haroes tempat congres itoe,
Maka
negeri? lain, jang tahoe kemoengkinan kemoengkinan
pen-| di Hotel Des in Des, Maison Verakan sifat? ini, jang mempoenjai dirian dan pimpinan ekonomi di teeg dll. Meskipoen PGI dapat me
“djoega tjita? ,,ingin-damai”
tidak tjampoerkan dengan
peroesahaan ngadakan congresnja di Betawi dan
boleh dikatakan ,,ichlas hendak da- Pena
dan pemboeatan melk.
beliau itoe tidak datang, kata saja
mai” djika mendiamkan
keadaan| Lebih landjoet Kuneman itoe me pertjoema.
jang sangat berbahaja ini. Mengapa: ngoendjoengi" onderneming? serat
Sekarang saja voorstel kepada
— misalnja tidak Mufti Besar dipang- nanas dan oliepalm,. roemah sakit tjabang2 P.G.I. seperti:
“gil, diminta datang balik di Pales- 't.b.c. di Medan, pabrik cement di
Djika benar benar tjabang? PGI.
tina menjeroekan
agar tenteram Patra Barat dil.
hendak minta Congresnja di Betawi,
Sin 0 mn
Haa damai kembali 3? . Maloekah 7
“|harap oetoesan tjabang PGI, soepaja
Inggeris ? 3
ai
dalam congres PGI jad. jang diadaleh djadi! TE
are djadi| | Kali Besar West tidak aman
kan di Malang pada tg. 7 sampai
Tania terlintas keinginan hendak |. Kemaren pagi poekoel 9.20 toean 12 November 1938 ini, agar soepaja
1 M.B. .jang bekerdja pada N.V. Dag- begrooting Verbond— PGI. oentoek
menoempas sadja.
| Betoel Taufig Suwaidi. diberi djal ad ,,De Koerier”, Kali Besar West| congresnja diperbesar, djangan disa
'minan, bahwa Inggeris: tidak mene- 17, Betawi, telah rapportkan pada makan seperti tahoen tahoen jg soe
..roeskan niatnja hendak membagi Politie 2e. Seetie, bahwa ia soedah dah. . Moga-mogalah
tahoen 1939,
“Palestina dan hendak mempertang- ketjoerian fiets masih baroe merk djadi congres PGI di Betawi.
. goehkan immigratie Jahoedi, tetapi Triumph, No. R 460, tjat hitam, paSoedah tentoe kita djoega toeroet
adakah itoe jang diminta oleh|: 'kai remtrommel, tinggi 24 inches, bersetoedjoe: djoega akan adanja |
| Mufti Besar atas nama Arab Pa- jig berharga f 80.— ditaroeh dimana congres PGI di Betawi, soepaja se
loeroeh tjabangnja dapat melihat
lestina kepada Konperensi Pan Islam fietsenrek dengan dirante.
Pentjoerian sepeda di kantor tsb. keadaan bedryf PGI jaitoe Drukkerij
N
di Cairo ?
' Boekan, jang dihadjatkan ialan | Isoedah djalan ke 3 kali ini. djadi Persatoean Goeroe, jang sekarang
« berdiri sendiri boeat Rangga, soedah sepatoetnjalah djika Politie Mn madjoenja. :
soedi memperhatikan oentoek menb di Palestina.
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Selasa 11

orang jang tidak beraataupoen jang mampoe
lebih baik kalau ia me
ceang pada permoelaan

—.

“Kesan di- daerah kolo“nisasi.
sempoerna, |
' Memberi tahoekan kepada Aneta,

Senen

TJATETAN

Keinginan jangbaroe
terkaboel.

—

poh hari kejakinan mereka bahwa| '
mereka itoe ,,djahada fi sabilillah"

Minggoe|-|

1938

baroe

pembelaan negeri pengeloearannja
pada
penghabisan
orang memberi salam kepada toean jarannja dari
pin-pemimpin bangsa Arab.
akan ditoenda sampai sidang jang
boelan.
Djadi
nafsoe
oentoek
meme
|. Sepandjang hemat kita, kehebatan pertama dalam tahoen 1939—1940 W.C. J. Versteegh, wakil Knilm. noehi soeatoe keinginan jang soeMoelai djam delapan lebih sepeperlawanan ini tidak disebabkanoleh kalau membitjarakan anggaran berempat
hadirin disoegoeh pidato t. dah tersimpan lama terpaksalah bi
segala hasilpermoesjawaratan orang landja 1940.
E. Enthoven jang berpidato de- sa dikaboelkan kalau ia telah me“di Londen, tidak poela oleh kata?|
Keterangan
'itoe lebih landjoet
nerima oeang gadji itoe. Bisalahia
manis jang mendjandjikan bahwa mengatakan, bahwa doeloean telah pan radio di Amsterdam selakoe membeli atau melihat jg ia ingini
orang Jahoedi oeroeng hendak di dioemoemkan rentjana jang menge- voorzitter bestuur Knilm: dikirim dengan nafsoe jang ta'padam.
bandjirkan ke Palestina, tidak, te- nai lasjkar dan angkatan laoet. Lagi kan oleh Phohi.
Dalam pidatonja itoe dikissahkan
Begitoe poela halnja semalam jg
tapi semata-mata karena pada de- poela goena ini masih diadakan
moelai
permoelaan sampai kem- dialami oleh ketoprak ,,Darmo Kon
wasa ini, boekan lagi or
Arab pertimbangan pengeloearan pembeitoe gerombol-segerombol melakoe- laan negeri. Tetapi keperloean dan bangnja dan kemadjoean Knilm da do“ jang roeangannja Unietheater
kan perlawanan, tetapi soedah me- permoelaannja masih beloem djelas lam 10 tahoen itoe dan apa apa se penoeh sesak daripada malam jang
babnja jang bisa memadjoekan itoe. soedah? oleh koendjoengan penonton
roepakan satoe bangsa hendak kenar...
Poen diloekiskan kemadjoean itoe jang sebetoelnja keinginannja soeserantak
melakoekan perlawanan
|.
sampai kini, sampai bisa mengada dah tersimpan lama dalam hati
anti-Inggeris dan anti-Jahoedi.
kan perhoeboengan penerbangan de oentoek
mempersaksikan pertoenTidakpoela menjebabkan kita ta' | milan Kuneman kembali dari
ngan
lain lain negeri.
djoekan ketoprak itoe.
Soematera.
Gjoeb,djika pada sa'at ini mereka me
Setelah itoe diminta olehnja mi
namakan dirinja ,smoedjahidin”, ar
Aneta mengabarkan, bahwa edeSoeatoe succes D. K.!
goena Menghormat
Knilmi
tinja 5 ORnT na jang: perapunad pada leer Kuneman telah kembali dari noem
Tjerita jang diambil nanti malam
jang sSoedah 10 tahoen itoe.
. Gjalan Allah
perdjalanannja ke Soematera ber'Hihat sadja dalam roeangan adver— | —
'Djoestroe,: tiba
dolan poeasa. sama mr.
AT
tensi hari ini.
'Djika dalam boelan Sja'ban temBetawi dan Congres P.G.I.
—
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Pentjoeri jang berani.

Goela pasir: per karoeng dari
102 kg. terima digoedang pendjoeal
f 10.40.
Tepoeng
trigoe: tjap Kodok
f£2.15, Koeda merah f 2.10, Boeroeng
kaleng f 2.10 dll. tjap dari
f 1.90
sampai f 2.— per bantal.
Minjakklapa: per blik dari
14'/4 kg. bruto boeat roepa -roepa
merk dari £ 1.50 sampai f 1.52'/,!
Bawang
merah:
“Australie

£14.—

Toaliap

f 13.50,

Tiongtoa

f£12.50, Bali f 12.— dan Bimaf 11.75
per 100 kg.
Emping
belindjo: Laboean
no. 1 f31— no. 2f23—,
Tjilegon
no. 1f30.—, no. 2f21.— per 100
kg. netto.
Katjang tanah: Bogorfi.50,
Cheribon dari f 7.10 sampai f 7.25
per 100 kg.
Kentang:
per 100
kg. dari
£7.50 sampai f 8.—.
Copra:
melihat kwaliteit dari
f 5.60 sampai f 5.95 per 100 kg. Lon
den noteering toeroen 2/6, kwaliteit
Straits 10/1/3 pdstrper ton djadi
pendjoeal.
Katjang kedele: Gendja Tegal fob Tegal lev. Nov./Dec. f 7.28'/,
nom.,

mata

hitam

Djember

fob

Pa-

soeroean/Probolinggo f 6.64 pendjoe
al dan Panaroekan fob Panaroekan
f 6:64 pendjoeal per 100 kg.
Tapioca

Bersendjatapistool.
Semalam (malam Rebo) roemah
nja seorang .pendoedoek Tionghoa
bernama Boe Tiong Tjoan di desa
Pitjoeng, Mawoek (Tanggerang) te
lah
kedatangan doea orang pentjoeri dengan
mengroesak pintoe
depan. Dengan djalan memaksa ba
rang-barang emas dipakai oleh isterinja toean roemah bisa direboet
dan selandjoetnja pentjoeri2 itoe
melarikan diri. Toean roemah hen
dak mengedjar mereka dan pentjoe
ri2 tsb jang roepanja bersendjata
pistool melepaskan doea kali tem
bakan ditoedjoekan pada pengedjar
nja. Tetapi oentoeng tembakan itoe
ta' mengenai toean Boe Tiong Tjoan.
Ternjata barang emas jang diba
wa pentjoeri ditaksir harganja ada
Lk. f 200.— Politie melakoekan pe
njelidikan (ANETA).

BETAWI.

meel:

kwaliteit

Me-

dium boeat roepa-roepa merk dari
f2.85 sampai f 3.30, AA f 3.50 per
100 kg,
Lada
hitam
Lampoeng:
e.k. Talok kemarin ada djadi lev.
Nov.—Dec. f15,75 belakanganf15,60,
Jan—Mrt.
#f 15,75,
ini
hari
lev.
Nov.—Dec, £ 15,45 pembeli, f 15,70

pendjoeal, Dec.—Jan. f 15,65: pembeli £ 15,80
pendjoeal, Jan.—Mrt.
f 15,75
nom. E.k. Batavia Nov.—
Dec.

f 15,60

nom.

per

100

kg. Lon-

den noteering 2?/, d. p. Ib. nom.
Lada poetih Muntok: fob.
Pangkalpinang lev. Nov. kemarin
djadi

f

20,50,

ini

hari

f 20,50 nom.

per 100 kg. Londen nooteering 35/,
d. p. Ib. pendjoeal.
Koffie Robusta Lampong:
150/, e.k. Telok lev. Nov./Dec. £ 11.65
pembeli, f 11.90 pendjoeal per 100
kg.
“Citronella
olie:
kemaren
Te B5
ada djadi lev. sedia dan Nov./Dec.
masing masing f 1.02'/,, A-olie plus
350/5 lev. Nov./Dec. Jan./Juni dan
Tjatoer di Leger des Heils
Jan./Dec. '39 djadi masing2 dengan
Seperti terberita kemarin, ini ma harga f 1.02!/,, ini hari bocat semoea
lam di Leger des Heils akan diada lev. ini tahoen f 1.02'/, nom., A-olie
kan competitieplus 350/, boeat lev. lain tahoen
Berhoeboeng
dengan meninggal- f£ 1.2'/, nom. per kg.
nja salah seorang lid, maka compe
Karet: Sedia Java std. sheets
titie dioendoe rkan sampai waktoe 28 3/8, Java std. crepe 29 3/8 cts.
jang akan ditentoekan dibelakang. pt In Ke:

SOEDAH

TERBIT

.»Atoeran Pengadilan
Agama Islam ditanah
Djawa dan Madoera"
(Dalam

bahasa

PENOELISNJA:
PENERBITNJA:

HARGANJA:

Indonesia)

Mr, . Notosoesanto,
Griffier
pada ,,Mahkamah Islam Tinggi"
M. Tabrani, Laan Kadiman4, Bt-C.

(5 sen seboeah, terhitoeng ong-.
kos

kirim.

Boeat

abonnee:

,,Pe-

mandangan":
jang
tidak
ada :
. toenggakannja: 50 sen seboeah, :
terhitoeng ongkos kirim. Pemesanan haroes diadreskan pada
toean Anwar Tjokroaminoto p/a
Senen 107 Ba»Pemandangans,
tavia-Centrum, telefoon 1810 WI.

Djangan menoenggoe lama-lama oentoek membelinja,
soepaja tidak kehabisan !

Anananang:
PTN

mengarang

Mannanaan.
ITN TAN,
18)

Itelah

Na

Menoentoet kemerdekaan
Robert
Louis Stevenson

1200.000.000,60
f
lahnja sampai
miljoen berhoeboeng dengan pengeloearan pada kapitaaldienst,
jang

Tionghoa dipindahkan
Pa

TS

'Idjika dioeroes dengan baik djatoeh

pada dienst biasa, 6 miljoen berhoe
boeng dengan penaksiran jang terpenjitjilan
oentoek
laloe rendah

TA

goena spoorweg-pensioenfonds.

Dengan ini dinjatakan djoega, bah

Adapoen
colonne

ol |

Besar dipindahkan

Nov. (Trans-Ocean):
nemindahkan
| Chiang Kai Shek telah memin

|

Kwartier-Besar

ke

Shui-

lanan kereta api Canton—Han
:
Nan
be
PU
Ba

boeah kota jang Je,

' November '38, akan dilakoekan itoe.

Djepang

'Hankow, 1 Nov.

Ibawa tentara jg soedah masoek ini.
Berita berita dari Foochow mewar
takan djoega, bahwa dipelaboehan
soedah terdjadi keriboetan.

kearah Barat-Laoet

Pasoekan pasoekan Djepang moelai bergerak

—

comenoedjoe ke Shansi. Pasoekan pasoekan ini terdiri dari 3 boeah
5
lonne. .
'Colonne jang pertama, pada. ketika itoe soedah bergerak menoe-e
Colonn
djoe ke Tsingloh sambil melaloei Wenshui dan Chiaochen.n dan colPingwa
jang kedoea telah menoedjoe dengan tjepat kearah
Ningwu
lonne jang ketiga melandjoetkan geraknja poela menoedjoe dan Chun
sien
Chih-H
i
melaloe
:
n
denga
n)
Taiyua
(sebelah Oetara dari
Hsien.

-

Adapoen

Segenap bankbank dan kantorkantor goebernement soedah diting
galkan poela oleh orang orang jang

bekerdja disitoe.

soedah terhenti djoega.

Fihak Tionghoa haroes memper

atas koerang lebih 10.000

terdiri

' tahankan diri

perang

oemoem

Tionghoa

Na

Lebih landjoet diwartakan, di

medan

peperangan

Kiangsu—

Oetara, pasoekan2Djepang jang

ada di Hsuchow soedahbergerak

0

|.

poela kearah Tenggara.
— Pasoekan? Djepang jang

toek melakoekan pertahanan la
soedah terdjadi pertempoeran hebat|
(Teianfu) | .ma itoe haroes didasarkan ke
kereta api
| pada kepentingan kedoedoekan

“nja kota Anlu
me Idisekitar
jang letaknja didjalanan

noedjoe
kearah ini terdiri
dimana pasoekan2 Tiongdari 2 boeah colonne. Salah IPinghan,
hoa bertoeroet-toeroet melakoekan
satoe dari colonne ini jang pada
'serangan-serangannja.
ketika itoe menjoesoer djalanan Chenghai telah mendapat perta
— Berhadap-hadapan.
hanan hebat dari pihak Tiong“ Disebelah Barat Daja kota Sinyang
. Walaupoenpihak Djepangmen
pasoekan2 Tionghoa dan pasoekan2

kedoedoekan Tionghoa dalam
menghadapi moesoeh jang le-

.

antara

kan-pasoekan terseboet dan wa
| laupoen mereka ini diperlindoe

|

bom,

maka

dari pasoekanpasoekan Djepang.

“kan
-

Djepang masoek

dikota

maka dengan segera

lah boeat sementara waktoe
akan didirikan seboeah peme-

rintah di Hankow. Anggota2
dari pemerintah ini teroetama
| sekali terdiri atas orang-orang

s kembali. |
“Lungkan terampa
diwartakan poela,

— Sementara itoe

tze sebelah selatan jang memoen-|
kini
Hsienning,

kedoedoe-

kan?nja disebelah Oetara dari Ting-|
sekiao, seboeah stasioen pertama"

pemerintah

jang

.

di

nasional,

jang letaknja sebelah selatan didjamana Pemerintah Djepang a'janan kereta-api Canton-Hankow.
permoesjawa... Selandjoetnja kearah Timoer se- ' kan mengoeroes
&
a.
aiannj
perdam
“ratan
dikit, kota Lungkan soedah diram-

1 |. dan mengedjar dengan tjepat bari|. san Djepang jang bergerak kearah

Oetara. Pasoekan? Tionghoa ini ma'kin mendekati Sintanpu, seboeah|

akan

mn

kemmerampas

... madjoe.

Barat-Daja

| Remerintah jang lembek. ”
“- Penocehperkataan,ta'
Sebagai telah dikabarkan minis-

ter-president dr. H. Colijn mendapat

soerat jang berisi tjelaan atas .pekerdjaannja. Lebih landjoet soerat
litoe berisi

demikian:

Pada tahoen 1935 orang berdajamengetjilkan

oepaja

ocang,

lada

tetapi

Yochow.

“Tionghoa ini bergerak menoedjoe

tindakan kedjoeroe

A3

masih. teroes— Kiukiang—Nanchangetkan
geraknja.

Yangtze.

menerces melandjo

| Disebelah

Oetara dari kota Han-

'Djalanan kereta-api ini boleh di 'kow pasoekan-pasoekan Djepang jg
,
soer djalanan kereta-api Pei
a soedah roesak sama sekali. |menjoe
:

|

| Pengepoengan Djepang gagal.
Menoeroet

berita-berita

Iping—Hankow telah

dari

pihak Tionghoa, barisan Djepang

jang terdiri dari 2 compagnie
jg |

larah

Oetara,

berangkat kelitoe

sedangkan

dari

Anlu,

haroes

(miljoen

ditambah

oentoek

dengan 25

pentjitjilan

hoe-

'sebelah barat sedikit dari djalanan|tang negeri jang njata, 45 miljoen

kereta-api ini, tjabang-tjabang dari oentoek pentjitjilan hoetang negeri
pasoekan-pasoekan

Djepang lainnja | jang

| pada sarat itoe akan melakoekan bergerak poela kearah Selatan.

WARTA

koerang

njata, ialah kepada

verzekeringsfondsen jang I.k. djoem

Oja, dekat Lebaran Hari
Raja

Njonja2 Noni en Sinjoh jang ke-

pingin kebagoesan dan kerapihannja poenja pakean dari soetra
pigue, dari matjem2 model ftahoen 1939 pake borduur.

Datanglah di
MODE

ATELIER

sEUROP As
Pasar

Me

125 Bat-C.

Baroe

Dan djoega ada sedia penoeh
matjem2 model pakean anak-anak
oekoeran besar
dari matjem2
dan ketjil.
—mmm ms
ma

ma

Afdeeling

PADA
OOR-, NEUS-,

HEELKUNDE

di “Sekolah

KEEL-

Dokter

Tinggi ada kesempatan boeat menempatkan seorang
ASSISTENT
permoelaan
dengan toelage (gadji
Soerat permintaan hendaklah diealamatkan kepada Afdeeling ters

boet.

C. H. VAN

Dr.
LE

ENAM

EA

ERA

PERAN

Tie

Goebernemen

- Empang

Empang

HASSELT

dipersewakan:

Akan

boeat lamanja 6 tahoen, empangempang, kekalen2 dan pohon2 kelapa kepoenjaan Goebernemen, dipartikoelir

tanah

bekas

(Tangerang),
bouw.
Keterangan-keterangan
pat

dan

Mawoek

lebarnja kira-kira 360

soerat-soerat

boleh

da-

tawaran

ha-

roes dimasoekkan sebeloem tanggal
39 November 1938 dikantor Resident Betawi, Molenvliet — Oost 3.
aa

Maa

PEMBERI

A
Ba
ana
AA

TAHOEAN

Dengan besluit College GedepuProvincie Djawa Barat 2
teerden
no. Wb 166/11/9
1938
September
telah ditolak permohonan dari toean
toean OEY SOEY BOUW, tinggal di
Tangkil, Cheribon, oentoek memperoesahakan delapan autobus oemoem
goena membawa penoempang, pada
traject' CHERIBON—BANDOENG
'CHERIBON — KOENINGAN
p-p.»
p.p., CHERIBON—TASIKMALAJA
p-p. dan CHERIBON—BETAWI p.p.

Salinan

besluit

itoe

orang

bisa

lihat gratis di Provinciale Secretarie. BETAWI.
Sekertaris College Gedeputeerden
Provincie Djawa-Barat.
G. H. BAK.

petir (ploitant, tinggal di Tandjoengpoera,

disambar

akan
KASI
.p.,

Moelai
djadi

ADMINISTRATIE

ini

agent

boelan

diangkat

di:

SERANG
.... Toebagoes

NA

soerat terseboet diterang- |

tahoen 1939
Kekoerangan “dalam
sebenarnja boekan 61,2 miljoen, tetapi 198 miljoen.
Sebab kekoerangan 61,2 miljoen

BUITENZORG.

mengoebahlperdjalanan bus BE- Mr.- CORNELIS-KRAWANG
: jang telah di Laizinkan kepada-

Selama di 7 Semarang ada hoedjan
besluit Cemloge” itoe
petir, maka goedang temba- aa daa
bersama
kau dalam onderneming ,Tegalgon- tanggal 6 Mei 1938 no. Wb 166/7/1,
do” telah disambar petir hingga ter | endjadi TANDJOENGPOERA-Mr.
Ibakar hilang sama sekali. (Aneta) "'ICORNELIS—KRAWANG p.p.:
B. 2 Augustus 1938 no. Wb 166/
:
TA
MEN
Pn
nkan:
10/18 telah diperkena

Pembagian jang ta' benar.
Dalam

tembakau

terbakar

sebelah dalam tjara memerintah oleh karena
Ps
dari Sienning dan me- Ta

| ke Nanchang, maka pada sarat itoe| Pada sa'at itoe poela kapal-kapal kan, bahwa kekoerangan dalam be-|W
pihak Djepang jang disebelah perang Djepang soedah madjoe ke grooting
| poela
itoe sebenarnja lebih|m
selatan Tehan didjalanan kereta-api arah terseboet djoega disoengai besar, dari pada apa jang ditjatat.|M

:

Goedang

pengeloearan|

sesoedah itoe tidak

sedikitpoen

proc.

&

adv.

SARTONO,

MR.

Pemberi tahoean
Dengan besluit College GedepuBarat
Djawa
Provincie
teerden
tanggal:
5
A.20 Juli 1938 no. Wb 166/10/5
permintaan
diperkenankan
telah
A KIN, autobus-extoean BONG

boektinja.

ada

landjoetkan geraknja menoedjoe ke

wa pada ketika pasoekan-pasoekan

makin

TERHADAP COLIIN.

TJELAAN

hingga sampai diseboe
letaknja kira-kira 10 km

- Pihak Djepang tetap bergerak

Ta

wa Nederland makin lama
moendoer keadaannja.

san itoe. Pemerentah mempertahan
kan akan pentingnja oesaha itoe
akan tetapi sedikitpoen tidak diada
Pasoekan-pasoekan Djepang teroes kan tindakan tentang hal itoe.
bergerak
20.00
Soerat itoe memoeat djoega tjetag
laan
atas begrooting 1939 dan djoega
Pasoekan2 Djepang jang menjoe begrooting jang doeloe-doeloe, jang
w—
Hanko
api
soer djalanan kereta
menandakan
bahwa rakjat Neder'Canton jg datangnja dari Sienning land kehilangan pemandangannja
—70 km sebelah selatan dari Han- atas keadaan keoeangan jang njata,
madjoe
kow— . soedah bergerak
ah tempat jg dan djoega kehilangan pedoman

pas kembali oleh pasoekan Tionghoa

Menata

ngan sangat perhatian pemerentah,
sebab disitoe terlihat bahaja, bah-

Nederland 1 - 3

-

dari Tiongkok-Oetara.
berbagai-bagai
Menoeroet
'doegaan orang, pemerintah ini
dengan
dihoeboengkan
akan
pemerintah di Peking dan Nan
king, hingga pemerintah-peme
ini mendjadi seboeah
'rintah

bahwa pasoekan? Tionghoa jang ada
dimedan peperangan soengai Yang-

mempertahankan

. KAWAT

:

Hankow,

dari Hsuchow.

soedah

Hankow

' Sesoedahnja pasoekan-pasoe

“oleh pertahananpihak Tionghoa |
Timoer

soecatoe pangkalan boeat oentoek melakoekan peperangan
lebih lama lagi,
:

#

— itoe tadi soedah terhenti poela

doerkan diri dari

patlahmemperoleh kemadjoean
Hal jg sedemikian itoeadalah

kabar

Havas mewartakan dari Han
“—. kow:

mendjadi

doea kali lipat, soepaja daerah
daerah disebelah Barat itoe da

Mendirikan Pemerintah di
(00.0.

| kan serangan kembali.
:
. Adapoen colonne jang kedoea

sebelah

ada

sehingga

tindakan,

3

ini.

belah pihak

| 'kan pasoekan? Djepang itoe,ke
| tika pihak Tionghoa melakoe-

Kupichow,

sekali oentoek memperkoeatkan

tentang kemadjoeannja dari kedoea

sesa'at itoe

djoega pasoekan-pasoesakan Ti
onghoa berhasil memoendoer-

di

- Chiang Kai Shek memperha
tikan poela,- bahwa kini perloe

lainnja dikedoea

satoe sama

Selandjoetnja beloem

| ngi oleh pesawat-pesawat pelem
par

gram kepada Reuter—.

berhadap-hadapan

.||tepi soengai terseboet.

tele-

lah. —demikianlahoedjar

A

Djepang soedah

datangkan bala bala bantoeannja oentoek membantoe pasoe-

ber 1938 djam 8 pagi dari satoe roemah besar compleet di
Gang Pondok Rottan No. 12
Wijk Kebon Djeroek, District
Batavia. Keterangan lebih djaoeh bisa diminta pada:

f£ 100,—).

tangani
menanda
Mereka jang
soerat itoe berpendapatan, bahwa
segala jang tidak baik itoe ada di
locar tanggoengannja, berhoehoeng
mereka ta' dapat berboeat apa-apa.
Haroes dimoelai dengan memboeat
begrooting jang semoea kekoerangan
diseboetkan soepaja djangan sampai
penoetoepan kekoerangan terseboet
ditoenda hingga bertoempoek-toem
poek.
Kekoerangan2 itoe haroes dengan
segera ditoetoep dengan tjara jang
membawa hatsil. Tjara pemerentah
jang pada waktoe ini ditoedjoekan
kepada penambahan kemakmoeran
jang palsoe haroes dirobah.
Tjara terseboet haroes diganti de
ngan penoeroenan ongkos produksi
dan pengoeatan peroesahaan partikelir oentoek melebarkan kesempatan bekerdja.
Peratoeran penjempitan jang oemoem dipakai dalam tjara pemeren
tahan tidak boleh tidak membawa
koerban banjak, Rakjat Belanda oemoemnja hidoep dalam kebesaran.
tangani
menanda
Mereka jang
perloe
amat
bahwa
berpendapatan
sekali diadakan tindakan jang tepat dengan segera dan meminta de

oemoemkan kepada segenap ra'

Rebo tg. 9 Novem-

hari

pada

boenga

Konkleesi.

jat Tionghoa, Chiang Kai Shek
melaloei
dengan
pengepoengan
meminta kepada segenap
telah
lembah soengai Sui kira-kira doea
Tionghoa, soepaja mereka
ra'jat
|
. poeloeh mijl sebelahselatan Tehan,
tahankan diridengan
memper
sehingga penge-| . ini
soedah gagal,
ggoeh. Manifest
eh-soen
soenggo
poengan ini tidak dj adidilakoekan. ' itoe tersoesoen atas 4000 per“ kataan.
:
Pertempoeran hebat.
Kai
Chiang
Selandjoetnja
Poen diwartakan djoega, bahwa
Shek- menegaskan, bahwa kemaocean segenap negeri
oenIdisebelah Oetara dari kota!Hankow |

Manifest perma'loeman

pemberian

dari pada kekoerangan dalam begrooting, ialah makin naiknja hoe
tang negeri, jang dalam waktoe annaik mentara 1930 sampai 1936
jang
f 700000000, sedang
djadi
f 500000000 oentoek pengeloearan,
seharoesnja menoeroet azas
jang
jang sebenarnja tidak boleh dilakoekan. Kenaikan hoetang negeri
dalam waktoe 1936/1939 dapat dikira-kirakan f 680 000 000.
Dengan mengingat djoega kepada
hoetang negeri jang koerang njata
verzekering-dan pensioenkepada
fondsen, maka dalam waktoe 9 ta
hoen itoe dapat diboelatkan mendja
di £ 1 500 000 000.
angka-angka terseboet,
Melihat
maka oentoek mereka jang mengirimkan soerat, menimboelkan kecha
watiran jang.tidak terhingga. Meski
poen dalam begrooting diterangkan
betapa perloenja pengetjilan penge
loearan, tetapi bagaimana tjaranja
tidak diterangkan dan penoetoepan
kekoerangan itoe ditjari kepada pe
neroesan beban padjak jg berat itoe
dan jg maksoednja hanja oentoek
sementara waktoe.

Londen, 1 Nov. (Reuter) :
Didalam manifest jg telah di

5 Pertaroengan hebat disekitar Anlu
—

Douane

Pekerdjaan - pekerdjaan

menoedjoe
pasoekan : pasoekan Djepang jang dikirimkan orang.

| ke Tingshan itoe ialah

bahwa hari

ini pihak Djepang soedah menda
tangkan pasoekan-pasoekannja di
Futsing, kira-kira 30 mijl sebelah
selatan Foochow. Koerang lebih 32
kapal-kapal transport soedah mem

-.

(Reuter):

diwartakan,

dipertjaja,

(Reuter):

paling boleh di

jang

poesat

Dari

Pasoekan pasoekan Djepang ke Shansi

pasoekan

1 Nov.

Shanghai,

2

| Keizer terlebih dahoeloe.

mendaratkan

pasoekannja

kehadapan

Keterangan terseboet besok pagi akan teroes dibawa

:

provinciaal.

Tokio, 1 Nov. (Domei) :
3
Kabinet telah mempersetoedjoe keterangan jang besoek pagi, tg.

|.

werkfonds,

oentoek N.O. inpoldering Zuiderzee
dan oeang persediaan jang sangat

poela atas segenap tjabang-tjabang

UG

MARS

KESUA

keterangan

mempersetoedjoe

toek

ialah

tadi

Menoeroet taksiran orang, pasoe
kan-pasoekan Tionghoa ini terdiri
atas 10 sampai 15 divisi dan terdiri

“tadi sore soedah mengoendjoengi menteri
assadeur Ingge
Loear-Negeri Sawada, hingga 10 menit lamanja.
Kabinet

itoe

30 km antara satoe sama
kira-kira
lainnja, sehingga pasoekan-pasoekan perloe, tetapi dalam tahoen krisis
pad ketika itoe ada dihapoeskan.
Tionghoa jang
disebelah timoer dari djalanan kere
Penambahan hoetang negeri
Itaapi terseboet, moengkin akan
Tidak koerang mengchawatirkan
moendoer kearah barat.

aa

en

Me
| ah

boeah

doea

djeraknja
Djepang

LELANG

PENDJOEWALAN

wa beloem diingat pengeloearan oen

Ende Hoesni

Ian

t/o

A.W

Kotta

TJIKAMPEK

Wadas, Tjilamaja, Pir

Soemarta '

p/a toean Riman

Djatisari, Kosambi.

Wang abonnement akan ditagih oleh mereka dengan rekening dari administratie (ditanda tangani oleh t.M. Tabrani).

Lain

rekening

tidak

berlakoe.

le. permintaan t. LIE A KOEY,
autobus-exploitant, tinggal di Poeraseda, soepaja hak mempersewakan

tiga boeah autobus oemoem pembawa penoempang antara BETAWI
— BOGOR — LEUWILIANG
Pp.Pp.,
jang dipegang oleh toean WONG
KIM FA, autobus-exploitant, tinggal
di Leuwiliang, dipindahkan oentoek
satoe autobus kepadanja :
# 2e. permintaan oentoek mengizin
kan perdjalanan autobus jang terseboet diatas itoe dioebah mendjadi POERASEDA - LEUWILIANGBOGOR-BETAWI
(PASAR-SENEN) p.p.
Salinan besluit
terseboet diatas
boleh

dilihat

gratis

di Secretarie

Provincie di Betawi.
Secretaris College Gedeputeerden
Provincie Djawa-Barat,
G. H. BAK.

|

Paten 1

ranaa

Siong & Co.

Itaan Holle 8” —

Tel. 2918 WI.

Baroe trima masin ys dari listric merk|

Pemberi

besar.

i

».

»3.O.S. COAST

166/6/976 oleh College itoe, pera

(Politie Jaoet jang gagah brani)

kekoeatan 10 tahoen

soerat

garantie).

|

boeat orang thun per pasang

Gelang Krontjong 1 stel (3 warna
Gelang rantei biasa per stuk

f 7.50
f 6.—

6 siuks)

Harga di atas beloem ongkos, kirim osang
vrij. Bisa kirim rembours di antero tempat.

dan jang
z

itoe.

Unie- Theater

INI MALAM
ageng

3/11-38

ambil

toean

OEY

manoekan,

A KIEM,

akan

tinggal di Pal”

mempersewakan|

kirim

KAN—BETAWI

p.p.

exploitant,

soepaja

ia

tinggal

diizinkan

Kramat

4
1938 no.| 4

Wb 166/11/20 telah ditolak permin-|
taan toean LIM A NJAN, autobusi

di Indonesia tidak bisa dibikin obat mandjoer
Darah kita !

Hoofd agent
Tafj Ho Tong

1)

Batavia

,

nia Gta

An

ya

agent-agent
Eng Thaii Ho Soerabaja
Eng Thaj Ho
8olo
Tha
An
jan Djokja

Eng Sioe yong Tjifatjap

Isap

Ek GoanTong Tasikma
laja
Djin Sen Tong)
BanTjie
Ho
Tong) doeng
Eng Thaij Ho Semarang
Thaij Tjoen Ho) Pekalo.
Tjie.
An
Ho)
ngan

Thaij An

Ho

Magelang

Eng Nam Ho Posrboling
gs
ang Ho Tong Cheribon

Thay Ho Tjoen BoekaKen
y
baemi
6
ok

An
An)

Bogor

Eng An EKongsie)
Kr,
TongAn Tong) Cornelis

AR ang menin

U IMAN JAN
ELNAee
uka

di

$
8

An

:

i

i

2

ai

-

AI Anakan

p:p., jang

le. telah

soedah dil 4

taan

toean

diperkenankan permin-/

LAUW

sin

Lebih

4

mempersewakan | $

2 boeah autobus oemoem antara
BETAWI-BOGOR
p.p., jang dipejs
gang oleh toean TAN SENG HAY,|s
tinggal di Tjisalak, autobus- -exploitant, dipindahkan kepadanja oentoekj 8
2.
:
:
1 autobus,
“2e. telah
permintaan| &
ditolak

LAUW

TJOEN

BIE tersehoet akanf

Salinan besluit terseboet diatas,
boleh dilihat
gratis di Secretarie

Provincie di BETAWI.
Secretaris College Gedeputeerden.

SENEN

ia

da ddo. 3

angan

November

boeang

tempo

|

Sendok
Mangkok2.

Pan

La

eblandjain T an

|

e

dari f |.

bagoes,

di

Nijverheid

Imsh.

afd.

Gambir

Pasar

Tetapi sekarang di

PLAAT

RADJA

Toko

BATAVIA-C.

ai

7

Boekti
Eere dan Diploma

3

Madeilie

PAKKET

LEBARAN

f 1.20

Liontine sama rante

, 0.85

8

Peniti Rante

s

Giwang

, 0.65

@|

Broches

Tjintjin

» 0,65

2

Toesoekkonde of manchet
Dasspeld Leter

» 0.65
..0.30

&

BATAVIA- -CENTRUM.

aken di

Mahatani

Kunstnijverheid

afd.

, 0.65

Totaal

KUNSTNIJVERHEID
ata
PASAR SENEN
Mintalah Prijscourant
Jang

so ena

paling baja"

1 4.95

Ongkost kirim vrij.
Dikirim seterimanja postwissel.

Pt

koendjoengin

nPn

|

moelai

Biasanja njanja ketemoe

fan

Lekas

sedia barang dapoer seperti:

£

Soedakah Jaean dan Njanja koendjocngin 7
GRATIS PREMIE
1938 djam 6 sore.

100 pCt

Matjan

Piring
Gelas minoem

dapet persenan

TOKO PASARSENEN
PASAR

ada

|

A

5

:

3 NOVEMBER 1938
dari
hari pengabisan
UITVERKOOP:

159—159A

djaoeh

Panjji

2

Ada

Tjap

SENEN 163

.

Djoerijah,

Prampoean

telah dekat!

Blandja ditoko Orion

'Provincie Djawa-Barat,
G.H. BAK.

:

dan Kij-

Batavia-C

|

TJOEN 'BIE, | £

mengoebah perdjalanan bus jang)
terseboet- diatas djadi BETAWI—
TJIBINONG—TJILEUNGSI p.p.

Lakonnja

toetoer segenap

14

Sandal

autobus-exploitant, tinggal di Tjibi-| 5:

nong, soepaja hak

SANG
Giring.

Kita bersedia bermatjam-matjam barang bocat
keperloean
Lebaran seperti kemedja, badjoe
kaos, topi, sapoetangan, kaos kaki, spatoe dan
segala pakaian anak-anak laki dan perempoean

Krawang,|4

seboet tanggal 12 Augustus 1937) i
no. Wb 166/6/2", mendjadi KRA-js
5
WANG—€HERIBON p.p.:
C. tanggal 19 Sept. '38 no. Wbja
166/11/14 :
ji.
z

a yer
enSanitam
(4 Doned

aa

KEBOEMEN:

boeah

Lebaran

mengoebah|

BOEKHOUDLESSEN:
aangeboden
Ba SANA
Botolaj
besar f 3.voor deexamens A-B-V.V.L, Duur der
Botol ketjil f 1.75 opleiding w/h' A-diploma 3-4 mnd.
ANGGOER DARAH
Kifa sengadja sediaken bosat langganan
- langganan Vereischten minstens diploma H.I. S.
sSANGGOER DARAH tida tjampoer alcohol dan ferbikin dengan pake akar- Lesgeld privaat-en clublessen ? 10 —
akaran, lokdjong dan djinsom, goena semboehkan roepa-roepa penjakit seperti: en f 6.—. per. maand, 2 lesuren per
Meloeang, pegel, napas sesek, bersikan darah, tambahkan darah, bikin span week. Inlichtingen Matramanweg 45
Paten dan banjak lagi Kaenna annja.
(pav,)
2

PANANG
Kijageng

KO ORION

$

izinkan dengan besluit College ter-| 4

D

ROMAN

sama

m.

seboeah autobus oemoem pembawa | $
penoempang 'antara
PAMANOE-I3

—BETAWI

nat
INN EA AE

Wahjoe

P3.

|perdjalanan autobusnja KRAWANG | 8

KN
Sea

tjerita:

Sijal, mendjadi

A. tanggal 18 Juli 1938 no. Wb. | Sa
166/9/22 telah ditolak permintaan

,TRIO”

“SK

bereboet

PEMBERI TAHOEAN

B. tanggal 12 September

Eng

“Meester-Cornelis.

Dengan besluit College Gedeputeerden Provincie Djawa-Barat:

ongkos

Eng

m—

ambil tjerita: : Matinja ARIO

Pemanahan

ajoe jang
leloetjon.

Provingle, Djawa-Barat,
- G.H. Bak,

“21

TOELOENGAGOENG

doeloe Anggoer

TAN ORAL ES SN

JAVAANSCHE TOONBELGEZELSCHAP
»DARMO
KONDO"

“Secretaris College Gedeputeerden

f 6.—
Y3—

di moeka

Toko

.

MAXINE DOYLE

menoeroet pasal 1 besluit tsb,
dengan peratoeran dienst baroe,
jang telah dimasoekkan kemoedian oleh peroesahaan autobus

diseboetkan diatas ini boleh dilihat

f7.—:

| Rantei Horloge per sfuk f4,— jang besaran
Broch dada roepa2 model per stuk
2

Ba

—

SEE

dengan gratis-di Secretarie Provincie di BETAWI.

Medaillon Compleet (ranftei dan mainan)1 stel f 5.—
Haarspeld (toesoek) roepa2 model per stuk
f 4.—
Peniti Kebajak roepa-roepa mode! per siel
f 4.—

1.

—ff BELA LUGOSI.

B

pertama-tama
j
ISgtinan besluit jang

f 8.50

f 7.—

Tjoba

dengan

RALPH BYRD

ratizinsutobusTJAN TJINDJIN | &
terseboet jang telah diserahkan | $
“kepada 'TJAN KIM IN terseboet |

. Gelang ranlei dioekir kembangan per stuk

te

GUARD”

-

masoek pada soe-j

toeran mana

Gelang tangan boeat anak-anak per pasang”

Siapa Kn

seriefilm jang paling
perkelahian, jaitoe:

seboet'akan menoekar peratoe-| 8
ran dienst autobus jang telah|&
disahkan dengan besluit tang-|F
gal 28 Eebruari
1938 no. Wb|B

"

—. KIDNAPPED

tidak akan kalah dengan Pena perhijasan mas jang cemoem
harga harga mahal.
tangan

Bagian ka II (penoetoep) dari RKO RADIO
locar biasa ramenja dan penoeh dengan

tara BETAWI—SERANG p.p.:|S
permintaan TJAN KIM IN terj #

Ye,

Perhijasan lapis mas foea (mas ' oekon) 22 kris roepa-roepa model
jaag paling baroe dengen pembikinan jang fjoekoep aloes radjin dan
nefjis. Keada'an barang maoepoen kealoesannja pembikinan, ditanggoeng

“Gelang

Bat,-C.

tinggal. di. Tangerang,
jaitoe
bus pembawa penoempang an-

Techniek melapis mas
(Pakai

—

TJAN SOEN KENG, TJANTJIN | 8
DJIN dan JIM TJON LENG,|B

Njanji:" - poedjian - keberanian,
soeatoe semangat kemerdekaan
jang ada di tanah Sehot.

Tjeritera jang termashoer didja-Rt.

Besar

MAHATANI
BATAVIA-C,

1959

Belandja di Toko dan bawa ini Advertentie
tong 10”/, boeat afd. Perhiasan.

“

po-

ea

tan

dikan film1 jang

Sawah

Tahoean

Ba
Pb

sar, diboeat oleh. ALFR D WER'KER, jang memboeat djoega
House tot Roths: »The

malam

berikoetnja

IN, autobus-exploitant, -tinggal/ P
di -Djetake, soepaja disahkan|8
pemindahan hak mempersewakan 3 boeah autobus oemoem,
jang dipegang oleh toean-toean | 8

film:

Ona

dan

&

Telah diperkenankan dengan be-!i
sluit College Gedeputeerden Provincie
IDjawa Barat tanggal 15 Augustus
1938 no. Wb 166/11/5:
le. Permintaan toean TJAN KIM|#

ALAN BROOK, asa Nata
oleh kaoem Clan telah bertempoer ramai dengan kaoem merah
bangsa Inggeri 3

t

malam

SPARTON en motorfiets merk ESCO/:
pemakean benzin 1 liter—35 Kilometer.

nnvotio

Soenggoeh soeatoe

Ini

Rebo

2 November

1938

SEN

1 lam dalam es p (arang
Isoedah

Oleh Wisnoe

on

id Saba

datang

“karet

djoega)

dilarang

oleh opzienernja
Yana conferentie di

Itidak boleh

DEW ALI

sendiri|

pendoedoek

agar |$

(HAIR CREAM)

. mengeloearkan soearayg Hertogspark dengandah
jang tjgakpep, atau
“didalam. kamar
di
Seperti jang
matjar
ng!
diatas
soal Anna
In
soal jang penting, itoe tentoe
economie diseloe-|O1

Maka dari itoe ang-

Volksraad
haroes ati- | K2
Tas 2k::
“soal ini dan
etoel-betoel praktijk- BANDOENG

ahoei
il

Betoel anggota? Volksraad itoe
(tidak mempoenjai apparaat jang
oer
ang |loeas sekali se erti Pemerintah oen |
s- |toek menjelidiki sesoeatoe hal akan

tetapi dalam hal ini mereka

. Pembantoe menoelis
Mantri

. Volksgezondheid
.

tidak zondheid

|boleh merasa poeas dengan memba

h D.V. G.

dan di moelai ini boelan,

Boeat ini tahoen ada 6 candidae 'kalau mereka membandingkan toe- ten terdiri dari : ToeaniR. Achmad
lisan dari toean van Suchtelen da- (Cheribon), 2. t. Doerahim | Koeni1 Koloniaal Tijdschrift Septem- ngan), 3. t. Daspa (Tasikmalaja),
rnummer dengan apa jang ditoe- Nota Djoeman (Soemedang), 5. t.
o- toerkan dalam afdeelingsverslag soe Satjasoemantri (Bandoeng),
ar
a,| paja bisa tarik kesimpoelan sendiri.
Jang haroes
diketahoei
dalam

er-

| praktijk ialah

bagaimana

tjaranja

" dlorang mengregistreer, mentjatat

pendoedoek

Iret

ka

membaginja

dan

(dalam klas2. Poen djanganlah di|Noepakan tjaranja orang memberi
eh | gegevens oentoek diambil productie
capaciteitnja karet pendoedoek. Se@|perti jang tertjantoem didalam af-

Mamat (Bogor).
Maka dengar kami mengoetjap
sus soepaja bertambah
madjoe oentoek mendjaga kesehatan
ra'jat.
2
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Teen

DEWALIN

atawa

MINJAK

RAMBOET

lamanja. Kleur ada roepa-roepa,

HAROEMNJA

ada

TJOTJOK

apakah peratoeran2

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

leden Naa

bertem

dae-| gi serta dipimpin oleh t. Soekardi
ilrah karet pendoedoek itoe betoel |(wakil ketoea). Kepoetoesan dari
la |betoel bergoena kepada pendoedoek vergadering itoe, bahwa: 1 Menjo
disitoe atau lebih berpaedah kepada 'kong soeara Parindra Djawa Timoer
ic-|onderneming2 di dekatnja daripada Idari toean R. Roeslan Wongsokoe1- (pendoedoeknja sendiri, jang berhak soemo (H.B. PKV.L) dimadjoekan
mendapat toendjangan sepenoehnja. Candidaat lid Volksraad j.a.d.: 2
Jang kita maksoedkan
dengan P.K.V.I. tjabang Bandoeng soedah
toelisan 'ini tas lain ialah soepaja memasoekan namanja mendjadi ang
pembagian basisguota kepada on- gauta Locale P.V.P.N. di Bandoeng.
srubber danbevolkingsrub
(dernei
Sesoedah mengambil kepoetoesan
tan | ber itoe 'bisa dilakoekan dengan se- diatas vergadering ditoetoep djam
'ladil-adilnja. Oentoek bisa memberi 11 siang dengan selamat.
OA
pemandangan loeas tentang hal ini
hendak membela kepentingan karet
pendoedoek haroes: memerloekan meiri bagaimana keada-

lan Hanana

aman karet

-|doek.

Vrachtauto

terbalik

o/d Tjengkareng,

pendoe- satoe vrachtauto sedang djalan

Waktoe beloem terlampau, karena
|orang masih poenja waktoe hampir
Iseboelan oentoek mengoempoelkan

vens goena bisa toeroet bitjara
toek mengetahoei
keadaan dalam|
daerah karet pendoedoek, karena| 'dalam persidangan Volksraad dejau beloem mengerti praktijknja ngan alasan? jang tepat. Teroetama
ik individueele restrictie didja- kepada wakil-wakil Volksraad dari
daerah? karet pendoedoek

TJENGKARENG

Di Rawaboeaja

maka sa-

ran kita ini haroes dapat perhatian

bei Apung

KEBOEMEN

barat,

laloe

ada

sepeda

dari

ke

barat

ketimoer.
Berhoeboeng vrachtauto
itoe mengambil haloeannja terlaloe
patah, sehingga vrachtauto itoeter
balik, dipematang sawah (sisi djalan raja) laloe menocebroek toekang
dagang dan habis dagangannja, oen
toeng toekang dagang tidak kena.
Jang mengendarai sepeda
kena
sepedanja sehingga bengkok.
Hal
ini terdjadi malam Senin 30-31 Oct.
'38. Toekang dagang diganti keroe
giannja oleh soepir.
:
Kaki tertoemboek

oleh linggis

Pembantoe menoelis :

Dikampoeng Maoek tanah Rawaboeaja
o/d Tjengkareng,ada seorang
Kandidaat penoelis HB PGB.
laki-laki sedang berbantoe meminDari pehak jang bersangkoetan dahkan roemah, kena tertoemboek
kita
diberi tahoe, bahwa t. Soem- oleh linggis benaran kakinja, sehing
peno anggota PGB di Karanganjar, gapoetoes 3 djari. orang itoe dajang telah mendjadi koerban dilepas. lam keadaan pingsan dibawa keroe
dari pekerdjaannja ketika th. 34 mah sakit Mesantachan Tangerang.
karena memboeat aksi menentang
. Menemoe barang koeno
HBBL. jang sangat memboeat roegi
Senang dan soesah
Ba
mengabarkan, bahwa didesa nja golongan PGB baroe ini soedah
Irrigatie
sekarang .memperloeas
Winong adalah seorang jg menemoe menerima soerat dari salah soeatoe
memboeat
kali
ketjil, jang tadinja
artja Sjiwa dalam koeboeran jang tjabang PGB jang menerangkan soe
hanja
di
Kedaoengwest.
Maoek dan
baik.
masih
bentoek dan roepanja
paja toean Soempeno bersedia, ka- daerahnja, tetapi sekarang sampai
Tangan kanannja artja itoe mengang| rena dalam kongres PGB boelan
keonderdistrict Tjengkareng.
an
| kat orang sedang tangan
poeasa ini dioesoelkan soepaja toean
Senang orang desa akan terima
. memegang etjis.
itoe dipilih mendjadi penoelis HB air oentoek sawahnja. Soesah Ke I
djika kerbau orang desa ingin miLagi poela kira? 20 tahoen jl. di PGB.
|.

tempat itoe ada djoega ditemoe ba-

i sekarang dja- noem dikali itoe haroes bajar

' Sebagai diketahoe
rang barang koeno, jang laloe di| 'batan penoelis HB PGB lowong, ka
simpan dalam kaboepaten.
Lamiran mengoendoerkan
rena
Menoeroet doegaan, dibagian ba- ena t.
' wah koeboeran itoe tentoelah ada Is

2 Sanga

jang masih lengkap.

| Nasib goeroe jang sakit tbc.
Soedah

pernah

“kita

kabarkan

paberik limoen Baen 'beberapa orang kaoem V.O.
t tbc.
bah wa beheer- | jangg dikira terserang penjaki
S.D. mengabarkan,
2.
Keregent
dari
perintah
t
au" der paberik limoen ,,Minerva“ baroe2 mendapa
kantor
di
datang
soepaja
'boemen
“ini telah memberi tahoekan kepada
tbc di Magelang tetapi
polisi tentang adanja pemogokan 'consultatie
:
de
. dalam paberiknja moelai tanggal 1 setelah mereka datang disana
Tana Remogokan

dalam

disoeroeh kembali beboelan Poeasa. Jang ditoedoeh meng-| ngan segera tidak
diperiksa sedikit

hasoet ialah 3 orang pegawai Mi-|s 'itoe sadja
djoega, hanja dokter berkata, bahwa
rva terseboet. Adapoen sebab2i
dokter akan telefoon kepada regent
lah karena boeroeh dalam pab
Keboemen. Inilah nasib V.O. jang
boelan
oe minta soepaja dalam
tbc men
terserang penjakit
dikira
lebih
g
poelan
Poeasa ini dibolehkan
hoekoeman djalan.
siang satoedjam dari pada biasanja. dapat.
: kita mendapat
Sekarang
Pe
tidak Lae
et
Tn

an

bahwa.

dan

sisi

kali

seberang

sana,

ta'moedah menjeberang kesalah satoe seberang itoe. Sebab beloem
tentoe diadakan djembatan. Teroetama sekali, bila mereka itoe hendak menggarap oesahanja salah sa
toe seberangan itoe. Tentoe haroes
menjeberang tjari djalan jg djaoeh

el eukt

.

Berhoeboeng dengan itoe kita ber
seroe kepada Irrigatie, moga-moga
diperboeat djoega djembatan oentoek mereka itoe menjeberang. Jang
teroetama sekali didahoeloekan, oen
toek djalan oemoem (djalan hidoep),

Isebab mereka itoe banjak sekali jg
dikota Betawi.

kabar| bekerdja

ada doea orang V.O.

f 1,

dimoeka landgerecht. Ingin mandi,
begitoe poela haroes bajar dimoeka
landgerecht.
Soesah ke II. Orang desa sisi kali
sini,

—O—

boeat

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

Memoedjiken

Fabriek

2 B.kv. E

didaerah

maka anggota2 Volksraad jg betoel2

OBAT

sekali.

SOEBANG

Peme- pat di eetzaal
ogleider Gasthuis
basis- |Bandoeng dan dikoendjoengi oleh
Pem. mengabarkan:
jie/guota ialah berdasar atas productie segenap anggauta.
Korban ketjilakaan vrachtauto jang
capacitiet: Djoega perloe diketahoei
“Vergadering dimoelai djam 8 pa
amat ngeri
deelingsverslag maka oesoel
“Irintah tentang pembagian

ada meroepaken

KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET ,,TJAP DEWA" di TANGGOENG
TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 taon

dengan hormat

,TJAP

DEWA"

Molenvliet Oostno.73 Bat-C.-Tel.no.1019Bat

Kemaren Minggoe siang P,K.V.I.
tjabang Bandoeng, soedah mengadakan

TapaDINEWAT

FP FA NP DB: a3
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cursus 2 tahoen.

djoega

baiknja

ada

soedah

Candidaat jang terambil jaitoe dari
Hoofd dan 1se klasse mantri
ver-

tja afdeelingsverslag sadja karena:
ingan oemoem besar pengar- plegers, lamanja

annja. Poen

:

Seorang
soepir sehing
ga polonja berantakan
sedang
seorang
knek
dan seorang
pegawainja
mendapat
loeka2
parah.

Pada malam Minggoe tanggal 3010-38, dibetoelan Tjigadoeng Soebang, telah terdjadi ketjilakaan se
boeah vrachtauto dari Bandoeng jg
menabrak pohon kihoedjan sehing
ga membawa korban djiwa seorang
soepir dan doea orang
kawannja
jang mendapat loekaloeka parah.
Sedang doea orang lagi penoempang
djatoeh terpental kebawah dipinggir
itoe djalan besar.
Perginja
itoe vrachtauto
dari
Bandoeng memoeat tegels oentoek
Kasomalang,

dan

dari

Kasomalang

Vertooning

MVS. oentoek
amal.
Muziek Vereeniging Soebang, se
dikit malam lagi akan mengadakan
vertooning,

bertempat

di Taman

Siswa.—
Pendapatannja

100”/, oentoek

dermakan

orang

kepada

ban
kebakaran
seboet.

di

di

orang

kor

Tjiangsana

ter

Toean Tanah P. en T. Landen
Soebang akan menderma
materialen
Berhoeboeng dengan baroe baroe
ini Tjiangsana Soebang telah terdja
di

kebakaran

korban

65

keroegian

Comite

besar,

roemah
ditaksir

berdiri

t. Wedana
bang.

dan

jg

memakap

dari 264 orang
kira?

dengan
Ass,

f 7317.—

pimpinan

Wedana

Soe-

Baroe baroe ini kita mendapat
kabar bahwa t. Tanah Soebang tidak akan menderma dengan wang
akan tetapi akan menderma dengan

dimoeati kajoe oentoek didjoeal di materialen (bakal roemah?) teroeta
ma
kajoe,
agar
korban? itoe jg.
Bandoeng.
telah kehilangan roemahnja mem
Vrachtauto terseboet sampai di poenjai tempat menedoeh lagi.
Soebang koerang lebih djam 12 ma
Kita amat poedjikan kemoerahan
lam, kemoedian hampir djam satoe T.
Tanah itoe, moedah-moedahan
malam teroes berangkat dengan men sadja derma itoe sigera diboektikan.
—VO
—
dapat doea orang toempangan toekang djoealan djengkol.
SOERAKARTA
Maka setelah sampai
di TjigaToean Karjodihardjo meninggal
doeng dimana ada sedikit tikoengan,
doenia
entah mendjalankannja terlaloe ken
Bekasdjagokomoenis.
tjang, entah soepir itoe menganMalam Minggoe jang laloe djam
toek, sehingga autonja terselip dan | toean Karjodihardjo, beroemah di
menabrak pohon dipinggir djalan,
|, kampoeng Koesoemodiningratan me
jang menjebabkan kepalanja Si soe- ninggal doenia dari sakit toea. Ia
pir tergentjet oleh besibesi dan adalah seorang pedagang batik jang
kajoe kajoe, sehingga kepalanja pe- populair.
tjah dan polonja keloear berantakan
Pada tahoen 1926, ia toeroet bedengan seketika itoe djoega mela- rontak dikampoeng Gandekan Kiwo,
jang djiwanja. Sedang doea orang dan selandjoetnja dapat hoekoeman
lagi kawannja itoe soepir mendapat 10 tahoen.
loeka-loeka jang parah dan mengSesoedahnja keloear dari pendja
chawatirkan bagi djiwanja.
ra toean Karjo tidak berlomba la
Kira-kira djam doea malam kor- gi dalam kalangan pergerakan. Dji
ban korban tadi diangkoet ke Hos- nazahnja
djam 4 dikoeboer dima
pitaal Soebang.
kam Bonolojo.
Inna Liillahi wa-Innailaihi radjioen
Besoknja diberitahoekan kepada
(D.K.)
isteri dan keloearganja si korban
ENY tina
di Bandoeng. Maka setelah diketaKeadaan tembako
hoeinja, pada hari Minggoe siang
Permintaan
kepada
dikoeboerkan di Soebang.
Krosok besar
Pada tahoen jang laloe penanaPertoendjoekan amal.
man tembako di Djawa hatsilnja
Oentoek
menderma sangat menjenangkan, sedang pada
kebakaran
di Tjiang tahoen ini berhoeboeng dengan ba
hnjaknja hoedjan hatsilnja sangat
sana Soebang.
Sub2 Comite Penolong Kebakaran djelek. Sebagian besar dari tanaman
Tjiangsana Soebang, masing masing
telah
beroesaha,
seperti
baroe2
ini" pada hari Saptoe dan Minggoe
jl. telah mengadakan Pertandingan
Voetbal, jang
pendapatannja ada
£ 50.—
Pada
malam
Djoemahat
dan
Saptoe j.l., oleh initiatief t. Natait
madja
Loerah
'Tjigadoeng, telah
diadakan
Pertoendjoekan wajang
wong anak anak dan Toneel.— Pen
dapatannja loemajan djoega kira?
f 36.— beloem terhitoeng onkost2.
Semoea
ini pendapatannja distor

pada C. Comite,

tanaman

(lebih-lebih

tembako

Vir-

ginia)
seolah-olah roesak karena
hoedjan, jang oentoek orang priboemi dan B.A.T. keroegian jang
tidak sedikit. Permintaan atas Kro
sok, lebih-lebih Virginia sekarang
makin banjak.
Ditempat mana harga
tembako
baik disitoe penanaman ditambah
dengan 12.000 HA. sehingga seka
rang semoea ada 96.000 H.A.
Kekoerangan
jang
disebabkan
oleh
penanaman-penanaman pada
boelan boelan
jang laloe
berhoeboeng
dengan oedara jang basah
ternjata tidak akan dapat dipenoehi,

Dirawat dengan pengalaman 43tahoen
jang tidak

soesoe

Karena

berbahaja, anak baji sehat

TeANaTa

IA

selamat

jang tetap tjampoerannja,

itoelah jang perloe boeat baji toean. Djadi
kasilah kepadanja soesoe tjap Beroeang,

badannja akan lekas toemboeh
mendjadi soeboer dan koeat.

dan

dia

Dengen soesoe tjap Beroeang pentjernahannja tidak akan terganggoe-ganggoe, seperti
biasanja kebanjakan anak-anak di Hindia

KEPATJOL?

Pemandangan kolot menentang kemadjoean!
II (Habis)

Oleh : 85.

akan
Kemarin telah kita seboetkan 3 rena oentoeng peroesahaan
fatsal jg dimadjoekan oleh Nobels, tertoeang dalam kantong Indo seapa sebabnja kaoem boeroeh Indo- moea:
Kemoedian setelah itoe dalam toe
nesia katanja tidak berapa melarat

lisan

seperti boeroeh Belanda.

Nobels

tadi kita dapati kali-

ini. Sebabnja oesoes baji itoe masih sangat.
haloes dan moedah terganggoe oleh segala
sesoeatoe jang koerang baik, jang melaloet
moeloetnja. Dia soeka sekali soesoe tjap

Beroeang! Soesoe tjap Beroeang
kaleng.
Kata dokter

toean:

Soesoe

tidak rasa

&

tjap Beroeang

tidak berbahaja. Itoelah sebabnja maka
soedah 43 tahoen dipoedjikan oleh dokterdokter sebagai

makanan

baji

|
Be
ear ar Brand
6 MANISis B an aa
psoe
ek
bo
ia kental eat makana
bo
p ik sekali
ik djoega
tetapi
Ti
deng
eat kodi
ho
i
ka
06
dipa
n dan
sa
ta
at
#jokel
kooe-kore.

jang sebaik.

boiknja. Dan dokter toean poen akan manerangkan, bahwa pengalamannja selaloe
baik dengen soesoe tjap Beroeang.
Dari mana

asalaja : Soesoe tjap Beroeang

2

Rs

KEMBALI

Soesoe

Boeroeh Indonesia mat demikian:
dateng dari negeri Emmenthal di ZwitserPertama:
Sekaran? zaedah
land. Disana dipelihara orang sapi soesoe
ta' perloe hidoep mahal dan tinggi.
tecan deli P9
Indobangsa
room Wed
jang
paling
sehat
didoenta,
jang
setiap
hari
disawah
Kedoea: Boeroeh Indonesia ta'
»Disana
nesia masih dapat banjak pekerperloe membajar padjak tanah tingmakan roempoet-roempoet pegoenocengan
Ta
djaan. Disana mereka tidak men
Alpen.
djadi kaoem boeroeh, tetapi ra" Ketiga: Boeroeh Indonesia lePeriea jang bagoes! Kalau toean mengirimkan
#4 Sama baiknja, sama tetap kwaliteitnja dan sama
dja diatas tanahnja sendiri.
bih baik kembali kepertanian jang
FF
selamatnja
ialah
soesoe
tjap
Beroeang
jang
gesterilis
ng
memega
pada
coupon dibawah ini bersama-sama dengen doea etiket
Si tani tidak perloe memikir“masih lapang dari
8 seerd (Srerilised Natural). Soesoe jang pencoeh dan
kantor
masoek
atau
kaleng soesoe tjap Beroeang, maka toean akan mens
kan
soal
politik,
malaise
atau
mesin
pena,
PS mengandoeng room ini soedah 43 tahoen lamanja
dapat seboeah gambar baji jang sangat indah. Lain
lain-lain sebagainja. Ia mengamjang tidak memberi hasil sedikit
2 dipoedjikan oleh dokter-dokter di Hindia ini sebagai
sjarat-sjarat
menerima
R4 soesoe jang paling boleh dipertjaja boeat anak-anak,
dari pada itoe tosan akan
bil hasil
dari
tanah
sedapat
poen djoega.
orang
sakit
dam
orang
jang
soedah
toea,
aag
nglah
Noprijsvr
£
400.—
Goenti
coupon
ini dan ki
itoe,
diatas
alasan2
moengkin
goena
diri
sendiri
dan
Dengan
rimkan sekarang djoega!
keloearganja. Dan selandjoetnja
bels tidak mengakoei dan tidak me
ja merasa poeas (tevreden) dan
lihat, bahwa gadji boeroeh Belanda
“.... bahagia".
djaoeh lebih tinggi dari pada boeroeh Indonesia. Dan berhoeboeng
menjesal, bahwa
itoe ia
dengan
Memang tidak salah, bahwa ba
padjak tanah mereka tinggi.
pak tani Indonesia mendapat baDalam fatsal ketiga itoe nampak njak pekerdjaan disawah.
Tetapi
sekali egoismenja, meskipoen berse Nobels loepa,
bahwa
pekerdjaan
SAS
EKNS
ENEKURNG
KERIS
BEBEUMUNUNSO
boedi dan itoe tidak oentoek dirinja tani Inbaik
,,rasa
limoetkan
Kapada N. V, Handel Mij. E. Dunlop & Co. Postbox 49, Batavia,
hati manis dan tjinta sajang“. Li- Gonesia sendiri, melainkan
goena
Bersama ini saja kirimkan kepada toean does etiket kaleng soesoe manis
hatlah:
orang lain, jaitoe madjikannja. .
saja
kepada
tjap Berocang jang kental. Soedilah tosan mengirimkan
Kalau ia menasehatkan soepaja
Djadi moestahil benar, bahwa ta
dengan pertjoema dan franco satoe gambar baji serta dengan sjarat-sjarat
dan formulier prijsvraag Tjap Beroeang jang besarnja f 400.
bangsa Indonesia kembali sadja ke ni Indonesia akan mendjadi radja
pertanian, harapannja ialah soepaja diatas tanahnja.
Nama
Tidak
moengkin
Pa
2Pa et
Kota
3
tempat2 dikantor jang kini didoe- djadi tani Indonesia akan menenAlamat
Handel Mij.E.Dunlop &Co.N. V.
doeki oleh boeroeh Indonesia nanti toekan nasibnja dengan milik tanah
akan bisa didoedoeki oleh tenaga nja, sebab ia kini boekan lagi radja
Memang soedah lama Indo diatas tanahnja, melainkan boeroeh
Indo.
"akan merampas djabatan jang kini djoega. Ia mendjadi boeroeh tani satoe tempat jang besar, dan disana candidatuur t. Nadjamoedin mewa
Tiadakah mereka merasa berhoe
itoe
merangkap mendjoeal kili Selebes selatan.
dipegang oleh bangsa Indonesia.
jang hidoep miskin. Dimanakah di toean
tang
boedi pada ra'jat?
Tjobalah
Kemoedian
dipersilahkan
t. A.
opium djoega. Djadi gadji banjak,
'Sebaliknja, bangsa Indo selaloe dapati ,,tevreden“ dan .
. ,geluk
pikir
sedalam-dalamnja
dengan
ke
Moeloek
membatjakan
statuten.
djoega haroes banjak
“memperdengarkan soearanja jang kig ?” Pendapat demikian itoe nga- pekerdjaan
tenangan hati! nanti tentoe terasa
Jang
mengambil
bagian
berbitjara
dan
berat.
memekik oentoek minta ,,hak ta- lamoen, utopie jang tidak berdasar.
Tjontoh,
oempama
kesempatan hadirin, ialah kebenarannja..
Adapoen jang menggantimendjadi dalam
soepaja oesaha
Perloenja
nah“.
Selagi golongan Indo beloem men
kesedjahteraan
ra'jat
oemoem
tert.
A.
Hamid
Roa,
memberi
pemanda
dikoeasai dapat hak tanah, keadaan dan na- mantri goedang garam di Karangbisa
nanti
pertanian
ganggoe,
kekoeatan
ra'jat
oentoek
ngan
kepada
motie
jg
akan
diambil
anjar
toean
Soeradja
dari
AmbaraIndo, se sib tani kita soedah sengsara. Bagolongan
oleh
djoega
tentang
permohonan mengangkat membeli apa sadja tiada berdaja,
(Pembantoe).
dang jang akan mengerdjakan se gaimana lagikah roepa penghidoe- wa.
5
Lp
as
wakil
Selebes
selatan dalam Volks- sedangkan kepoenjaan ra'jat hasil
moeanja tidak lain ialah ra'jat In- pan tani Indonesia, kalau hak tanah
boemi soedah dalam tjengkeraman
raad.
donesia (boeroeh tani). Teranglah diberikan djoega kepada Indo? Pem MAKASAR
toekang
melepas wang, sebab ra'jat
Kemoedian dipersilahkan t. Mh.
soedah, bahwa golongan Indo dalam batja akan bisa mendjawab sendiri
djelata masih amat bodoh, dengan
Djoenaedi
Mansoer
membatjakan
Rapat Oemoem Pergerakan
kantor? akan merampas kedoedoe- pertanjaan itoe.
moedah ra'jat djelata menderita ke
motie.
«
Penjadar
kan bangsa Indonesia,sedang dalam
sengsaraan. Bila mana keadaan de
Maksoed motie ini demikian :
Dilain bagian bagi Nobels menoe
oesaha pertanian akan memperkoe
mikian
negeri tentoe perloe menoPembantoe
menoelis:
1.
Memohon
dengan
sangat
keda ra'jat Indonesia. Semoea keoen- lis:
long ra'jatnja, sedang pemasoekan
pada
Pemerintah
Tinggi,
soepaja
»Tentang Mussolini, Hitler dan
toengan akan dimasoekkan dalam
Pada malam Senen tg. 23 masoek
wang pada kas negeri bila keadaan
Moskou
orang
Indonesia
bisa 24 October 38 Pergerakan Penjadar j.m. Hadji A. Salim diangkat menkantongnja.
sebagai terseboet diatas tentoe koe
omong dengan lantjar dan fasih, telah melangsoengkan Openbare ver djadi anggauta Volksraad.
Selain daripada meroegikan fihak
rang, dengan sendirinja begrooting
2.
Memohon
dengan
sangat
kesebagai ahli politik tjabang atas. gadering bertempat di Gedong Moe
Indonesia, golongan Indo dengan
negeri djadi tekort, en, apabila bepada
Pemerintah
Tinggi,
soepaja
t.
Tetapi panen padi ia tidak ingat tiara verlengde
2de Abdurrazaktekort,
siapakah
sendirinja menentang stelsel penga
Nadjamoeddin
daeng
Malewa
di grooting negeri
lagi.”
straat dengan mendapat
koendjoe
djaran jang memproduceer tenaga
Siapa
angkat mendjadi anggauta Volks- akan memikoel akibatnja?
kl. 3850 orang
diantaranja
Boekankah hal demikian itoe di ngan
boeroeh (Indonesia) jang moerah,
raad bagian daerah Selebes-Selatan. kah jang akan menderita potongan
oleh adanja kemadjoean kaoem Isteri.
of korting ? Boleh tebak sen
sedangkan golongan Nobels akan sebabkan
3. Mengirimkan motie ini kepada gadji
Dari wakil perkoempoelan:
Timasjarakat
dan tehnik, jang meng
ia
Djadi
sadja.
minta gadji tinggi
Pemerintah
dan mengoemoemkan diri.
meroegikan doea fihak oentoek ke- hoeboengkan segala ploksok doenia morsch Verbond, PS, PAI, Comite dengan perantaraan pers Indonesia.
Dari itoe penoelis berseroe pada
satoe dengan lainnja ? Hendak di PL Volksraad, PIT, Gerindo, KOM,
perloean satoe golongan.
:
sekalian
pendoedoek Krawang seki
Setelah rapat menjetoedjoei moKita berani bertaroeh, kalau nan tentangkah peristiwa ini oleh fiki- IMA, PPB, SSP, PNI, Pergoeroean tie ini, maka pada djam 11,40 ma- tarnja, jang terpeladjar, jang ma
ti sekiranja golongan Indo mendoe ran Nobels? Beloemkah Nobels ta- Minhadoes-Salam dan Penoendjoek lam rapat ditoetoep dengan batjaan sih djadi pandji klantoeng, jang da
ini soedah Moeda.
lam bekerdja maocepoen jang soedah
doeki kantor-kantor semoea, seben hoe, bahwa Indonesia
Wal'asri.
sk. ini,
Wakil pers, diantaranja
berada
ditengah2
gelombang
interterdengar
akan
pensioen, marilah kita bersama-sa
tar-sebentar tentoe
—i9 —
Tidakkah Nobels dapat Wakil Pemerintah lengkap.
ma bekerdja dalam lapangan perge
soeara ,,koerang gadji“, sekalipoen nasional?
KRAWANG.
Fluit-orkest Pemoeda ta' ketingsegala ini, hingga ia
gadji mereka soedah lebih dari tjoe mengikoeti
rakan ra'jat, dimana sadja dalam
Keadaan Krawang.
lapangan economi, sociaal, politiek
koep. Dan kalau kantor-kantor dan akan memoetar balik djalannja dja galan mengambil bahagian oentoek
Tj. R. menoelis.
meramaikan rapat ini. Begitoe djoedll jang sepadan dengan tenaga ki
maskapai2 akan memenoehi permin roem lontjeng ?
Bagi
sekalian
pembatja
tentoe
Pandangan
itoe kolot!
Tentoe ga sebeloem rapat diboeka, diboetaan-gadji-naik dari fihak Indo, ten
ta
masing-masing.
ma'loem tentang kota Krawang, ini
toelah kantor-kantor dan maskapai akan terbelakang dan roentoeh oleh njikan gramofoon lagoe Indonesia kota ada terkenal, boekannja terkeBangoenlah,
bangoen,
matahari
Raya, kemoedian Tauhid jang dipiitoe segera akan goeloeng tikar, ka fikiran baroe!
soedah
tinggi,
djanganlah
kita
enak
nal karena kemadjoean ra'jatnja,
datokan oleh toean H. A. Salim.
tetapi terkenal karena banjak tanah enak tidoer mendjedjak selimoet,
Djam 9 tes, sdr. E. Tadjoeddin, particuliernja (landerijen).Sedang le dengarkanlah keloehnja ra'jat kita,
ketoea Perg. Penjadar locaal Makas- taknja poen antara kota2 besar, agar kita ta' ketinggalan djaoeh de
banjak sekali, sehingga statioen Ke sar, mendjatoehkan paloenja tanda
KEBOEMEN
ngan saudara-saudara kita di lain
boemen penoeh sesak orang dari rapat diboeka dengan batjaan al- misalnja antara Djakarta dan Ban- kota. Sekali lagi penoelis berseroe,
doeng
dan
antara
Djakarta
—Cherisegala bangsa.
Lagi roemah sekolah ketjoerian.
fatiha. Oleh pimpinan diterangkan- bon. Kalau hanja dilihat sepintas marilah bangoen, bekerdja jang se
berhoeboeng - telah — kembalinja laloe sadja tentoe kemadjoeannja padan dengan tenaga kita!
Beberapa roemah sekolah jang
Boekan tempatnja dipendjoealan
oetoesan jang menghadiri Congres kota ini, ta' akan ketinggalan djakemasoekan pentjoeri, doeloe soedah
garam jang ketjil, sebab
Perg. Penjadar ke I, maka perloelah oeh dengan lain kota, tetapi sesoepernah djoega kita kabarkan disini,
itoe haroes pindah
disampaikan kepada ra'jat kepoe- dahnja diselidiki kenjataanlah
setengahnja soedah tertangkap pen
ba- MOETASI.
Lana
tetapi sebagian besar beToean M. Lim, jang memegang toesan2 jang perloe2 jang telah di hasa keadaan ada sebaliknja. KeaDoenia goeroe.
daan kaoem toea maoepoen kaoem
oem.
goedang dan pendjoealan garam di ambil dalam Congres itoe.
Diangkat
sebagai wd. kepala seKemoedian
dipersilahkan
toean
moedanja
masih
melempemf
dingin).
Baroe-baroe ini, jaitoe pada hari Karanganjar, berpangkat zoutpak- H. Ibrahim membatja ajat @oer'an
pada openb.
Kleinhandels
Pergerakan jang mengenai bagian, kolah
huismeester.
Pendjoealan
garam
di
malam Minggoe jang baroe Ialoe
dengan arti dan tafsirnja.
economie, social, beloem
ada gela- school di Soerabaja, toean R. Soe rKaranganjar
doeloe
memang
tergo
ini, Meisjes Vervolgschool di KaKemoedian toean Kasnawi diper- gat bangoen, diantaranja ada djoe jadial. S.Hardjokoesoemo,
ranganjar kemasoekan
pentjoeri long besar, karena kalauhari pasaran silahkan menerangkan riwajat ring- ga jang soedah mendoesin, P.G.I., sekarang sebagai goeroe pada sekosehari
dapat
mendjoeal
hingga
sedjoega, dan pentjoeri itoe beroenkas Pergerakan Penjadar.
Taman Siswa, Kepandoean H.W. dan lah terseboet.
toeng djoega,
dapat menggondol | harga f 700.
J.O.P., Comite pemiaraan orang mis
Spreker.
ketiga
ialah
t.
Mh.
DjoeTetapi
setelah
regentschap
KeDipindah t.b. dari reg. Bondowoso
mesin mendjahit jang masih baik.
naedi Mansoer, mengoemoemkan be- kin jg terlantar, tetapi semoeanja ke reg. Panaroekan dan akan diboemen
mengadakan
pendjoealan
Sedang mesin jang soedah boeroek
perhatian
garam sendiri seperti di Gombong rita-berita Congres Penjadar kel. ini masih djaoeh dapat
ditinggalkan sadja.
kerdjakan
sebagai goeroe bantoe
tidak loepa poela spr mem nja dari ra'jat disitoe oemoemnja. pada openb. Vervolgschool di Bedan lain tempat lagi, maka pen- Dan
Hai, kemanakah mereka itoe jang
djoealan
garam di. Karanganjar batjakan keterangan t. H. A. Salim
Pindah ke C.B.Z.
soeki, toean Soewarto al, Wigmemasoeki
Volksraad, mempoenjai pengetahoean lebih dari njosoeharto.
laloe mendjadi
ketjil, meskipoen sebabnja
Toean Soeatmadji, dokter regent- hari pasaran, tidak dapat lakoe lebih Achirnja spr mengharap pada rapat ra'jat biasa, tiadakah mereka meraschap di Keboemen, pindah pekerdja dari f 150.
segala jang didapatinja
Dipindah dari ressort schoolopagar mengambil motie menjokong sa bahasa
an mendjadi dokter di CBZ SoeraOleh karena itoe maka boekan memoefakati candidatuur t. H. A. itoe, misalnja kepandaian dan sete ziener Gersik ke ressort schoolopbaia. Ketika hari Minggoe jang ba tempatnja. toean M. Lim bekerdja Salim sebagai wakil Oemat Islam roesnja hingga jang bekerdja sam- ziener Soerabaja II, schoolopziener
roe laloe ini berangkat dari Keboe- disitoe, sebab itoe dalam boelan ini dan wakil seloeroeh ra'jat Indonesia pai jang soedah pensioen, itoe se- toern Isnama
al. M. Isnama
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Soesoe tjap Beroeang

men,

dan dihantarkan

oleh

orang

toean itoe dipindahkan ke Tjilatjap,

didalam Volksraad. Dan menjokong

moea asal dari sokongan

rakjatnja?

Prawata

Soedarma.

- Sport
IKATAN

negeri

djangan

mikirin enaknja sendiri sadja.
Wel,

Oto

Penoelis
I:
1
Medan

hata
Mr. Koentjoro Poer
bopranoto
Soejono Hadinoto

Bendahari
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kalau doenia soedah damai,
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Iskandar

M.H.

II:

Soenggoe

ngan

2. Toean

Piaanta!
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doedoek bintang Marsch.
“ Kalau dia nggak maoe, kita bikin
.expansie politiek kesana. Dia didja“. djah kita, of kita kedjadjah dia.
Kalau bintang Marsch nggak dapet: masih pindah lagi, tjari bahan
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Thamrin
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Itoepoen,
loean sama

Jupiter,

1
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Kajoetanam

Tengah

Borneo-

S.W.K.

Ae gan
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Moh. Amir, Bagelen.
Hadisoenarto,Semarang

maoe
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niroe, sih, nggak
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geval, lebih baik ngaiamoen begitoe
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ngalamoenin

orang

orang dja-

lan, ngalamoenin jg berselop tinggi.
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Mr. Widodo,Soerakarta.
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Mr. Soenarjo, Makassar.

Anggota?
kcadan oel
1. P.S.S.I,-

2. Pelti

tetap

Toeroetlah

al

schoolopziener

t.

Nasiroen

Wirjosoesastro.

“Dipindah

dari

ressort

schoolop-

ziener Soemenep ke ressort schoolopziener Bondowoso, schoolopziener
toean Achmad
Moesaffa al.

M. Wirjoasmoro,
Dipindah dari ressget schoolopzie
(Bodjonegoro)

ke

Dipindah dari ressort schoolopziener Kediri II ke ressort school-

.opziener Pasoeroean II, schoolopziener
toean R. Mohammad
“Soekono

““- Koesoemo.
“—-

al R.

Voetbal: . Ketoea,

tennis:

ke ressort

disoenarto,

t.

Semarang.

3.

, Roesli

korfbal

Pro,

toean

Soeratino

3,»
Dr. Mochtar
VI. Komisi Propaganda

Publicatie.
M, Tabrani
T, Soemanang
Drs. S. H. Soebroto
Centraal SportmagaIS.I.: dibawah penilikan

1. Pengoeroes P.S.S.I. (Solo) dan
2. Drs. S.H. Soebroto (Djakarta).

djo.

ia berharta

bidang
lainnja

Petoeah

jang berharga
seorang ajah
Kemoedian
anak jang
hagia.
Beloem berselang lama
rang penangkap ikan jang
Propatkin bertinggal diam

dari
djadi
berbaini seobernama
di poe-

lagi. Inipoen dirasai olehnja.

LEDIKANTENHANDEL

THAY AN
KONGSIE
STAALBUS—
LEDIKANTEN
Membikin

matras

—

aan

benda:

Divan

Harga pantas-kwaliteit baik,
Pintoe Besar 72- Tel. 1433 Bar,

RADIO-RUBRIEK

Soal-soal

beberapa

jang

oeang jang tidak sedikit

djoemlahnja.

Sedang

mengenai
listrik

stroom

tanah dan roemah dan seini Propatkin masih bisa

menjimpan
ia

1

dalam

keadaan jang

seroepa itoe (sakit pajah|, sehenar
nja ia merasa chawatir, kalau-kalau
anaknja jang hampir dewasa itoe
nanti Setelah
meninggalnja akan
teroes meneroes
mendjadi seorang
jang amat nakal. Memang Propatkin
hanja mempoenjai seorang anak itoe
dan ia sebetoelnja berniat akan men
djadikan anaknja djadi orang jang
bahagia. Ia takoet, djika oeang jg
telah disimpan itoe nanti dihabiskan
oleh anaknja jang amat royaal sekali. Tidak ini sadja: anaknja
bi
sa
djoega
mentjemarkan nama
orang toeanja.
Orang toea itoe memanggil anak

la,

Dipindah
dari
ressort
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opziener Gorang-gareng (res Madi lau Dago atau Hiiumaa dibagian
oen)
ke ressort
schoolopziener moeka dari Pantai Barat dari EstMagetan,
schoolopziener toean R. land
menderita
sakit pajah dan
Soebana al, Hardjaprana- roepanja ia tidak akan hidoep lama

ata,

nja

katalah

kepadanja:

,,Hai,

anakkoe! Kamoe itoe adalah seorang amat royaal dan pemalas poe-

Kediri II,

Madioen),
schoolopziener
toean
Soekadi-al,
M. Soekadiar-

Propatkin adalah seorang penang
kap ikan jang radjin. Dari pekerdjaannja jang saban hari dilakoekan dengan baik dansehingga achir

nja dan

H, Ajik al.

“Mertosoedixrdjo.
- Dipindah
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ressort school
opziener Srengat (res Kediri) ke
ressort schoolopziner Ngawi (res

“(N.1)
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4. , Azis Saleh
athletiek
5. » Djajamihardja
tennis
V. Pengoeroes LS.I, fonds.
1. Toean R. Soedono
Aan

real

Mengandoeng banjak Vitamin

BA

panahan: Ketoea: Dr.
Martodipoero, Klaten.

Soerendro

schoolopziener

PL

Ir.

taram, Poerwokerto.

Ts P,

perloembaan

perloembaan,

Soeratin,
Solo.
Ketoea: Dr. Boen-

Dipindah
dari ressort schoolopziener Djatirogo (res Bodjonegoro)

- schoolopziener

soerat

P.B,S.I.
badminton:
Ketoea:
sdr. S. Soetjipto, Djakarta.
4. PST.
tjatoer: Ketoea: T. Ha-

dan
1.
ressort
schoolopziener
Djatiroto
2.
(res. Bodjonegoro), schoolopziener
3.
toean R. Soemarsaal. WirjaVI.
soemarsa.
F
zjn

ner Batoeretno

““4

Planta ada terdapat satoe

Dipindah dari ressort schoolop- 2. » Mochtar
ziener Padangan (res. Bodjonegoro) 3...
Soerono
“ke ressort schoolopziener Gersik, 4. , Moewardi
schoolopziener t, R. Soepeno.
5.» Senduk
— Dipindah dari ressort schoolop- IV. Technische Komisi.
voetbal
“ziener Rambipoedji (res. Djember) 1. T,SoeratnoSastroamidjojo
badminton
ke ressort schoolopziener Djombang 2. , Prawirosoedarno
.H,

2

Planta dengan prijs sedjoemlah f 250.-.
Didalam
saben' kaleng

dari

III. Centraal Komisi
keuring:
1. Dr. Askin (ketoea)

“-

minjak jang
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3.

5.

BEDJAT

tida berbahoe

Planta diatas roti jang
dikasi pada anak' Njonja. Planta mengoe:
waikan dan menjegarkan anak? Njonja.

empok satoe di Marsch, satoe di 3.»
Soetamat, Blitar.
Venus. |
4
» Mr. Budhiarto, Djember.
Tapi siapa taoe, kalau sana betoel &
» Mr. Soenarko, Malang.

Djoerig,

aln

ajam

Ahn

Djawa Timoer
dan Ma“doera.
Ia ja, kalau betoel-betoel bisa gi
1. Njonja Soedirman, Soerabaja.
“toe, tanggoeng bang Bedjat ada
2. Toean Soemantri, Madioen.

Pioen,

meroesakki rasanja dejang moerah. Pakailah
iloe jang digoreng sama

Celebes.

nja Marsch lebih toea en lebih ma
djoe ketjerdasannja dari kita.

ada pendoedoeknja, masa' ija nggak
bisa kedapatan tjara boeat melajang kesana, seperti Flash Gordon.
Ini ngalamoen, lo, tapi kalau aom,

ke

Warnanja

bdeat

minjak

goreng itoe akan

1. Njonja Iskandar, Magelang,
2.Toean
Dr. Soedigdo, Mataram.

kalau kita nggak kedoe
Marsch, ma'loem katadiadain

Cheribon

Sjamsoedin, Bogor.

Abd.

Djawa

of ke Venus.

Nou, gampang,
“an kolonien.

Soejat

Mr.

sajang

sembarang

|

bahan

Mesar, Bandoeng.

Iskandar, Tasikmalaja.

t

Planta

tengik, tetapi mempoenjai haroem gorengan jang
membikin
orang
djadi lapar serta dagingnja
empoek dan goeri rasanja!
Planta mengoewatkan den menjehatkan toebosh,
sebab ia mengandoeng banjak vitamine A dan D.
Pakailah Planta boeat segala apa jang Njonja
maoce goreng. Planta adalah hasil alam jang sedjati dan dibikin di Batavia hanja dari bahan?
tetaneman dengan ijara jang bersih sekali.
Planta ditanggoeng il. 10.000 tida mengandoeng
Ga ani babi dan lain bahan jang haram oentoek
akan oleh orang Moeslimin. Hal ini soeda ditetepken oleh soerat' keterangan dari Dr. Koolhaas
dari laboratorium
Gouvernement
oentoek memeriksa iiImoe pisa di
Buit?nzorg dan Hoofdpenghosloe
di Batavia.
Belilah ini hari djoega satoe kaleng
| Planta dan pakai ia di dapoer

Soedono

Moh.

sama

, Planta djadi koening betoel dan dagingnja djadi
empoek, hingga rasanja soenggoe enak sekali!

Di-

Administrateur: Drs. S. H, Soebroto
Pembantoe
I: Djajamihardja
Apa riwajat doenia soeda abis ? Ap
U: Achmad Sjah.
Ah, doenia ini kan salah satoe
JI. Konsu2I.S.I.
Djawa
— dari hemellichaam. Kalau baroe doe
Barat dan Soematra:
| nia jang damai, en, kebetoelan doe1. Njonja Parna
Iskandar
Dja“nia jang kita tempatin ini koerang
karta.

bahan, itoe gampang, jaitoe ngatoer
““perdjandjian dagang dengan pen-

digoreng

.......

Sajang sekali boeat matengi ajam itoe jang bagoes
dengan tida pakai Planta.

ada orang tanja, koemaha ?

—

enak
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dapat djoega, asal nge-
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Ketoea-Moeda:
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SOEDAH
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Soesoenan Fengoeroes Besar I.S.I.
dan Komisi-komisi centraal
II Pengoeroes Besar:
Ketoea:
Soetardjo Kartohadikoesoemo

Orang sekarang riboet ngedjarngedjar damai doenia. Barangkali
kalau dikedjar teroes door maar,
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Last

(ESL)

itoe

KTA

A1 KALAU
DAMAK

SPORT

Ajam

demikianlah

ia

moelai

dengan

petoeahnja. ,,Bisa djoega harta ben
da jang telah koekoempoelkan ini,
nanti akan kau habiskan, sebab oleh
karena keroyalanmoe.
Poen namakoe akan mendjadi tje
mar karena perboeatanmoe. Ajah
tidak akan ada lagi dan tentoenja
ta? bisa menghalang-halangi perboe
atanmoe itoe. Tetapi sebeloemnja
akoe menoetoepkan matakoe oenoek selama-lamanja, maka akoe me
poenjai permintaan kepadamoe jg
penghabisan. Dan moedah-moedahan
sebagai tanda tjinta dan hormat
pada ajah, penoehilah apa jg koe
minta ini: bila keadaanmoe sampai
demikian roepa, boeatlah satoe gae
tan didalam dinding roemah ini,
ialah ditempat jg telah saja beri
tanda palang, dan gantoengkanlah
dirimoes. Propatkin menoendjoekkan tempat jg dimaksoedkan itoe
dan kemoedian ia menoetoep mata
nja oentoek selama-lamanja.

Oleh

N oot:

Indon,

dalamkan

ingat pada

Prapatan

Menteng

20,

soal

radio,

haraplah toelisan ini

krachtlijnen dalam magnetisch veld
itoe akan bertemoe satoe dan lain
5
kawat itoe akan tertjipta soeatoe nja.
a). Kalau dalam doea kawat itoe
»lapangan”. Artinja : keadaan biasa
dari semoea barang disekitar kawat mengalir stroom jg samaarahnja,ma
itoe akan terganggoe, sebab penga- ka krachtlijnen sekitar kawat itoe
roeh
stroom
listrik itoe terasa akan berpoetar djoega kesatoe arah.
satoe dan
lainnja
bantoe
djoega diloear kawat, soenggoeh- Djadi
poen kawat itoe diboengkoes oleh membantoe.
b. Kalau dalam doea kawat itoe
barang jang memisah (geisoleerd).
Hal ini moedah kita lihat demikian. stroomnja listrik bertentangan arah
Ambillah- setjarik
kertas
jang nja, maka krachtlijnen itoe akan
(tegenwerken|
kita sebari bagian-bagian besi fijzer- rintang merintangi
vijlsels), sedangkan kertas itoe kita dan tidak bantoe membantoe sebagai
toesoek
dengan kawat
jang ada tjontoh a. Dengan ini maka magnestroomnja listrik. Dengan keadaan tisch veld sekitar kawat itoe akan
demikian -ini maka bagian-bagian hilang dengan sendirinja.
Oentoek memoedahkan hal itoe
besi itoe akan meroepakan soeatoe
gambaran lingkaran2 jang semoea- kita ambil sadja sebatang pena jang
nja poesatnja dikawat tadi. Lingka- oedjoengnja menoendjoekkan arah
Dan kita oempamakan,
ran (| concentrische krachtlijnen| kemoeka.
jang kita lihat ini kita namakan bahwa pena itoe ada stroom listrik
jang menoedjoe oedjoeng pena itoe,
smagnetisch veld”.
Lingkaran2 ini arah geraknja ke sambil pena itoe kita poetar kekasatoe djoeroesan dan tergantoeng nan. Poetaran kekanan inilah mekepada djoeroesan stroom listrik noendjoekkan arahnja krachtlijnen.
Tetapi kalau oedjoeng pena itoe
dalam kawat tadi. Boeat kita hal
ketempat.
kita berdiri
arah ini tidak
mendjadi
pikiran, menoedjoe
asal kita ingat, bahwa stroom dan (recht naar ons toe), maka stroom
krachtlijnen itoe tidak dapat dipisah listrik itoe akan kita oempamakan
djoega mengalir menoedjoe kita. Te
kan satoe dan lainnja,
Kalau kita mempoenjai 2 kawat tapi arah geraknja krachtlijnen itoe
jang ada stroomnja listrik, maka berlainan djoega.
| Kalau

listrik

kita

dalam

membikin

mengalirkan

stroom

kawat, maka disekitar

gaetan

oentoek

menggan

mengalami kesoesahan 'jg terlam- Dimoekanja nampaklah satoe lobang
pau, tanah telah habis didjoeal, se besar.
dang
roemahnja soedah ditangan
Didalamnja ada tersimpan oeang
nja orang orang, dimana ia berhoe jg tidak sedikit djoemlahnja. Ditang. Ketika ia doedoek termenoeng atasnja kantong itoe terletak sepoe
memikirkan nasibnja maka dengan tjoek soerat dari ajahnja, dimana

ia

Rep. Atelier ,Aether"

dibatja dengan teliti lebih doeloe. Sebab
toelisan ini adalah sebagai pengantar karangan jang mengenai soal radio.

Apa jg dihendaki olehnja, telah toengkan diri, akan tetapi ketika
terdjadi betoel2. Pada soeatoe hari ia memoekoel dinding tadi, maka
Propatkin
moeda
itoe (anaknja) sebagian dinding itoe telah djatoeh

sekonjong-konjong

Radio

Kepada sidang pembatja diberi tahoekan,
bahwa soal ini berhoeboengan erat dengan
radio. Oleh karena itoe kalau hendak men-

dikatakan

satoe

sampai demikian roepa dan djatoeh
dalam kesangsaraan, hingga harta
benda habis.
Kemoedian ia moelai hidoep baik
dan
oeang
jg telah ditinggalkan
oleh
ajahnja
tadi dipergoenakan
oentoek berdagang. Ia merasa men
dapat satoe adjaran jg tepat sekali
dari
orang
toeanja.
Ia mentjari

kawan
kawan dari orang toeanja
pengharapan dari dan minta nasehat bagaimana baik

petoeah ajahnja ketika ajahnja itoe ajahnja, agar anaknja tadi berich
akan mati. Ia hendak memenoehi tiar mendjadi orang jg baik boedi
apa jg dihendaki oleh ajahnja. Ia pekertinja, oleh karena
sekarang

nja ia berdagang. Achirnja
djadi saudagar jang kaja.
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katja mata, boekan

memakai

moernja lagi (temponja soedah keliwat).

Pada JAPANSCHE ASIA OPTICIEN di Kramat
14 B —BATAVIA-C. tel. 1949 WI., sanggeep memberi advies. serta membenarkan goena keperloean
toean poenja katja mata.
Sedia katja dan montuur kwaliteit No. I, boeat.
dipakai oleh tocan2 dan Njonja2 serta anak sekola. Harga tida mahal. Terima recept Dokter mata

ASIA
PUNKTAL

ET

Overhemden
paling

OPTICIEN

Su

1 GROOTE

ua

UITVERKOOP
pakai Kraag keras, Stok jang

baroe. Djoega kita ada sedia pakean boeat keperloean anak2.

Toko ,BABA

GEMOEKs

Firma OEIJ BOEN HAK

68m,

Pasar

Senen

No.

169

Perloe

mempeladjari

Tel. 5678 WI.

Batavia-C.
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bersama-sama.

Oentoek

mentjapai

maksoed,

»Boekoe
Ini

,

Tjara
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SARIKAT

melakoekan

3.

membatija:

COOPERATIEs

mengandoeng

1.
2

dan

pengatahoean:

ORGANISATIE
TECHNIEK

PERSEDIAAN

KAPITAAL ATAU

4,

KRIDIT.
Harganja moerah sekali jaitoe 1 exemplaar f 1.50
Lekas toean toean membeli,
Persediaan hanja sedikit.
Djika toean tidak membeli tentoe akan menjesal.

dji dan soeara adzan
Lagoe-lagoe Hawaiian
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AMPENAN

Dimana

censuur militair dalam
tidak mengetahoei bahwa
Gempa boemi.
kabaran seroepa itoe akan masoek
Aneta mengabarkan dari Ampedalam pers, maka toean Stehpard nan, bahwa pada tanggal 30,Okto(verslaggever terseboet)
adjoekan ber 1938 jang baroe laloe, kira-kira
kepada censor seboeah menucript, djam 6.20 pagi telah terasa gerak
dengan toelisan: Saja disini mem- boemi hebat.
poenjai berita pertandingan main
Lebih landjoet Aneta mengabarbola jg akan saja kirimkan dengan kan poela dari Banjoewangi, bahwa
telegram ke Amerika.
Ipada tanggal terseboet tadi kira-

orang-orang
jang Hoot! 5
jari soal journalistiek hal ini

es-meneroes

berhadapan

de-|

| hal oentoek dipikir dan ber
toek matjam-matjam. Journalis
tiek menghendaki kaja-raja dengan akal boedi-pekerti, tjerdas da
bgm
“pikirannja, terang pemanda
annja
dan ingatannja dllnja.
Toewnnjiatiah berisi lebih dari pada

“jang orang sangka, jaitoe hanja| Memang isinja kabaran pertan'mentjatat seboeah berita oentoek| dingan, ditjampoer dengan kata-ka

selandjoetnja dikirimkan pada redac ta jg bisa orang dapat dikalangan
tie korannja, journalistiek kerap technisch sport. Censor jang roepa
kali minta keberanian dan kehendak nja boekan expert dalam hal sport
“jang tegoeh, tjepat dalam melakoe main bola, telah mengizinkan oenkan pekerdjaannja dan minta poela toek mengirimkan berita terseboet
ketjerdikan dalam segala soal.
ke Amerika. Di Amerika moela2 re
2-an berpoeloeh- poeloeh journalis- dactie amat heran melihat dan mem
i
berita itoe. Tetapi ketika
ten beroelang-oelang bisa terhindar batja isi
“dari bahaja maoet, sebeloemnja me- para colleganja Stephard sedar akan
ka itoe (kaoem Maan
bisa rahasianja kabaran terseboet, maka
Iharian jang memoeat kabarannja
memberikan” kabaran. :

kira

djam

6.24 MJT.

terasa poela

gerak boemi bertoeroet jang 8 seconde
lamanja. Sedjak
beberapa
boelan ini Goenoeng Raoeng masih
selaloe mendengarkan
letoesannja
sadja.

an lbs
PANGKALPINANG

Perajaan penoetoep
Madrasah
ta Aladiah Pangkalpinang

sampai kini masih beloem pasti benar betapa roepa dan bangoen tanah lapang itoe.

kota Solo djoemlah ada 57 anak jg
dilahirkan dan ada 64 orang jang
meninggal doenia.

Katholieke Militair Tehuis.
Koemisi goena kapok
Atas oesahanja beberapa pendoe
Dari Soerabaja dikabarkan oleh
Aneta, hahwa segala 3 koemisi me doek Solo jang berigama Roomsch
meriksa kapok kini telah dihoe- Katholiek, maka besoek hari Ming
boengkan dengan kapokfonds jang goe 6 Nov. di Solo akan diadakan
membeli kapok, berhoeboeng dengan pemboekaan dari Roomsch Kathoramainja jang disebabkan oleh pool lieke Militair Tehuis, jang dioesaha
vorming. Permintaan kapok dari pe kan oleh comite, dibawah pimpinan
metikan
baroe
dan lama selaloe nja Landrechter mr. A.J. Vos de
Wael sebagai voorzitter. Pagi diada
datang dengan pasti.
Boleh djadi nanti boelan Novem- kan oepatjara pemboekaan dan so
ber penghabisan akan naik djoem- renja diadakan pesta pakai dansalahnja dari pada jang soedah soedah. dansa.

Pembantoe menoelis:
Pada hari Minggoe tgi. 23 Oct.
Stephard—jang djoega mendjadi se 1938, Madrasah Ala'liah dibelat: Di Timoer-Djaoeh tidak an be-| dar poela-mempoenjai primeur jang kang roemah toean Pengoeloe Agai
kata seorang pembatja, bila loetjoe dan membawakan sensatie ma H. Mohamad Saleh, telah menga SEMARANG
Concours Bridge boeat amal.
dakan perajaan Ihtifal dengan di
loear biasa.
Orang mengabarkan kepada kita,
koendjoengi Ik. 500 orang serta me
bahwa besoek malam
Minggoe 19
Tanah lapang penerbangan baroe
Poen seorang wartawan perem- moeaskan. Djam 8.30 pagi diboeka
November..di
societeit
Harmonie
poean tidak ketinggalan
menjata perajaan itoe oleh toean H. Bahmim
. Moelai boelan ini insinjoer dari Solo akan diadakan bridge-concours,
kan keberaniannja, dalam kalangan ialah sebagai voorzitter.
kantor penerbangan telah menoedjoe jang
dibawah pimpinannja toean
urnalistiek. Hal ini soedah diboek
Pembatjaan
Algoeran oleh seo- ke Semarang goena memeriksa ta- CWF
Veen dan jang pendapatan
ikan oleh seorang verslaggeefster rang moerid, soedah itoe diadakan nah
lapang
penerbangan
baroe. atau keoentoengannja akan dider'erantjis Titayna dan ontdekkings- soal djawab
oleh
moerid-moerid, (Aneta).
makan kepada perhimpoenan ,,Progster Rosita Forbes. Perdjala- lantas toean Soeoed moealim dari
—G
—
Juventute”
afdeeling Soerakarta.
Inannja dengan mesin terbang dari Madrasah terseboet membilang teri SOERAKARTA
na jang tidak masoek akal ja- ma kasih pada hadirin, dan djoega
Werkloozen haroes diperhatikan.
penerbangan ke hoofdkwartier moelai besok Madrasah ini ditoetoep
Pembantoe M. menoelis:
Dalam soerat kabar ini telah di
janja Abdoel Karim selama ada sebagai vacantie Ramadhan.
140.000 M? pasir boeat N.L.S.
wartakan,
bahwa adanja steun-coberontakan Kabylen sampai kini
Laloe toean Alwi menerangkan
em diloepakan.
Dengan idzinnja Pemerintah, maka mit€e's dimana-mana tempat telah
tentangan pendidikan dan perangai
selama moesim kering (Oostmoes- dihapoeskan, jang laloe di tempat
Tentang ketenangan pikiran jang dan memberi tahoekan bahwa Mad- son)
particuliere
ini N.IL.S. telah
mengambil tempat itoe didirikan
— Isangat telah diboektikan oleh seo- rasah ini soedah berdjalan 4 th. beberapa banjak pasir dari kali steun-comite, jalah terkoempoel da
(rang journaliste Amerika Miss Bru- dengan ada kemadjoean.
didaerah
Klaten,. boeat ri derma atau sokongan.dari kaoem
Dan moelai ini tahoen Madrasah Simping
e. Ia menjoeroeh membikin seboeah
keperloean
spoorbaan
dan sebagai- particulieren. Boeat di daerah gesatoe Moealim toean
lictaphoon (5 mesin goena
mem- ini ditambah
nja,
jang
djoemlahnja
lebih koerang west Soerakarta ada berlainan deboeat dictaat) dan dengan sendirian Hadji Mochtar, keloearan Madrasah ada 140.000 kubieke meter. Dalam ngan tempat lain, dari itoe pada
Daroel-Oeloem
Mekkah.
Perajaan
Miss Bruce dengan "secretaresse" jg
hal ini orang bertanja, apakah pe- permoelaan boelan November dimoe
iltidak bisa bitjara ini terbang ke ditoetoep djam 12,15 siang dengan ngambilan pasir itoe N.IL.S. djoega ka ini assistent-resident mr. J.F.
s|hoetan rimboe, jang beloem pernah selamat, serta diadakan sedikit per membajar oeang, atau gratis ? Ka- A. van Bruggen sebagai voorzitter
djamoean.
an |Sdiindjak oleh seorang manoesia.
lau membajar, apakah oeangnja di comite itoe akan ke Betawi, boeat
terimakan kepada rijkskas Kasoe- membitjarakan hal itoe dengan kan
Dalam penerbangan ini jang pa SOERABAJA
toor van arbeid.
nannan ?
. ling penting dan menarik perhatian
jalah ketik aia terbang diatas boe
Candidaat Wethouder Soerabaja.
Makin banjak orang mengisap
Satoe succes dari politie
kit dan hoetan rimboe Birma. War
Moela-moela disini kita kabarkan,
rokok.
tawan poetri itoe soedah
berani
Beloem lama ini telah kita kabar
kian kemari dimedan pe mengganggoe dengan tjara loear bahwa t. Mr. Iskak Tjokrohadisoerjo
Tambahnja pendamengarang apa jang di biasa ketentraman binatang2 besar: menoeroet candidaat jang pertama kan, bahwa seorang bangsa Arab
patan
tabaksacpenoempang
autobus
dari
Semarang
a. Dengan pakaian jg se-ekor harimau jang sedang menje tentoe akan mengisi lowongan Wetcjns
berartibaik2 “5
robek dan kotor dan kadang rang »makanannja amat terkedjoet houder berhoeboeng dengan wafat- ke Solo kehilangan 1 kofferjang isi
nja penghidoepan
kain jang sangat berharga. Sekarang
| kadang dengan peroet kosong, ma- sehingga ia melarikan diri kedalam nja t. Markaban.
Ra'jat.
kita
mendapat
kabar,
bahwa
pihak
Akan tetapi doegaan kita djoega
' ka Russel berdjalan berkeliling me| 'hoetan dan reportage jang diboenji
Menoeroet
pelapoeran
officieel,
| dan perang. Tjoekoep banjak djoem kan dalam dictaphoon adalah satoe candidaat jang moela-moela diadjoe- politie soedah bisa menangkap seo- maka selaman 2e. dan 3e. kwartaal
rang
katjoeng
dan
2
orang
koeli,
5 lahnja bahaja maoet, hoedjan pelor| 'reportage jang bersemangat dan kan oleh Pengoeroes tjb. Parindra
Soerabaja,
akan
tetapi sekarang jang telah mengakoe teroes terang dari tahoen 1938 ini banjak sekali
jang telah dihadapinja.
menarik. perhatian, lebih daripada doegaan kita itoe meleset, dan ter- mentjoeri koffer jang berisi itoe. pendapatan padjak tembakau atau
tabaksaccijns
kalau dibandingkan
0.
Sedang serdadoe Russen melepas- satoe artikel dalam koran. Seroepa njata jang diadjoekan sekarang t. Hanja isinja soedah didjoeal.
dengan pendapatan itoe ketika 2e,
“kan tembakan jang ditoedjoekan 'reportage itoe beloem pernah terbit. Radjamin sebagai candidaat jang
dan 3e. kwaartal 1937. Seperti leTerkoempoel f 250 Wilhelmina“kepadanja, maka
dengan tenang
Dengan sekonjong? ketika "mesin- pertama, sedang t. Mr. Iskak dise'Ibih
terang kita ambil angka-angka
Bank
dan berani Russel membikin tjata-|
rahi boeat memimpin fractieleider.
itoe
jang perloe-perloe sadja seperti
| tannja. Boeah dari tjatatan ini men- terbang melaloei tanah pegoenoeBerhoeboeng
dengan soal itoe,
Baroe-baroe ini telah kita kabar- berikoet :
ngan
jang
romantisch,
maka
berhen
djadi kabar jang bagoes sekali. Dimaka di Sbaia telah dibentoek Co- kan, bahwa perhimpoenannja kaPendapatan 2e. kwartaal:
dalamnja kab ran itoe tidak hanja tilah motornja. Journaliste tadi ber mite van Orde, jg maksoednja akan oem bekas militairen di Solo djoeEs
na t
di serangan di- debar-debar hatinja. Masih beberapa memadjoekan
permintaan
kepada ga akan mendirikan ,,Wilhelmina1938
1937
lagi dan mesin terbangnja
! sambarkan oleh
tussel, akan tetapi sekon
Pengoeroes
tjb.
sebab-sebabnja
can
Banks
sebagai
peringatan
regerings
April
£
43.082,47
f
30,613,25
tentoe djatoeh. Dengan soeara gedinjatakan poela : segala ke
jubileum 40 tahoen, seperti djoega Mei
» 58,093,31
» 36,264,17
Ii metar karena menahan napas, maka | didaat jg pertama dibatalkan.
Comite
van
Orde
ini
dipimpin
jang telah didirikan di Kartasoera Juni
» 57,164,64
» 38,8117,60
'Ikatalah Miss Bruce dalam dictaphoon: ,,Biarlah, lebih baik mati be loleh sdr. S. Tjokrosoedarmo, seba- dan Bojolali,djoega oleh perhimpoeebih | gini dari pada mati di tempat tidoer- gai ketoea, dan kabarnja Comite nan bekas militairen. Sekarang da- Pendapatan 3e. kwartaal:
van Orde ini boekan sadja akan pat dikabarkan, bahwa oeang soe- Juli
f 59,/136,75
£ 47,917,01
dari koe uu
dikerdjakan oentoek perkara ini, dah terkoempoel f 250 dan tidak Augustus
,, 58,098,41
,, 43.608,10
| Sjoekoerlah tidak sampai demi- poen mendjaga serangan serangan lama lagi akan bisa dikerdjakan di September «, 58,913,19
,, 47,745,60
kian, motor mendjadi baik lagi, ka dari pihak mana poen djoega jg. Beatrix-laan di Solo.
21
rena oesahanja sendiri dan ia me bermaksoed menodai nama Party
Dengan ini telah njata, bahwa,
Typhus dan pendoedoek.
na» |landjoetkan penerbangannja dengan dengan tidak sopan.
kalau makin tambah banjaknja ban
'Iselamat. Dan sebagai peringatan ke
Menoeroet pelapoeran DVG, maka derol jang didjoeal
dikantor-post
, | pada pengalamannja maka verslag Goena- tanah lapang penerbangan dari tg. 15 sampai 21 Oct. ini di sebagai padjak-tembakau atau tabaroe
soearanja itoe terdapat dalam reseloeroeh
gewest Soerakarta ada baksaccijns itoe menjatakan, pembintoenji 2 Mardnla- conan. ds se- Manan
Naah
jang
paling
a-|
berit
cigaretten
5
orang
jang
kena sakit-menoelar kinan dan pendjoealan
menahan
Dari
Soerabaja
Aneta
mengabarLoka
kar”nja
kan, bahwa telah datang alat-alat typhus abdominalis, diantaranja ada dll.nja dari beberapa fabriek didaerah Soerakarta makin sambah besar.
jang perloe goena memboeat tanah l orang jang meninggal doenia.
dimana E
angan-serangan,
Lain
dari
itoe
diwartakan,
bahwa
Ini djoega telah mendjadi boekti,
bolapang
baroe
di
Soerabaja
jang
tidak
itoe
ig seroepa
didatangkan dari Amerika. Tetapi dari tg. 8 sampai 14 October ini di bahwa economie dan penghidoepan
loemkan. Ketika perang!
aa
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Gerindo

daerah

Djawa-Tengah

Selatan
Dari pihak jang
berkepentingan,
kita mendapat kabar, bahwa soesoe
nannja bestuur dari ,,Gerakan Ra'jat Indonesia“ diseloeroeh daerah
Selatan sekarang
Djawa Tengah
terdiri dari t.t. Koebarsi Atmosoedewo voorzitter, Tondodihardjo sec
(di Baoesasran Djokja),
.retaris

Soegiatto Martowatjono penningm.
(kp. Sewoe Solo), Darmodisastro

dan Sosrosoedirdjo commissarissen.
Madjelis Djawa Tengah Selatan te

mempoenjai

lah

di Solo,
njoemas.

Djokja

Pemandian

3

tjabang, jaitoe

dan

Sidaardja-Ba-

Ocmoem

Kartasoera

Pada hari Senen pagi jl. telah di
lakoekan pemboekaan officieel dari
tempat pemandian oemoem didekat
nja Giriwojo di Kartasoera, jangdi
hadiri.

oleh beberapa

tamoe,

dianta

ranja ada R,M.T. Djojodarsono sebagai wakilnja Sri Soenan. Setelah
diadakan pidato pemboekaan oleh
R. Ng.
Magoensoeparno
wedono
B.B. di Kartasoera, dengan diterang |

kan riwajatnja, pemboekaan dilakoekan oleh wakilnja Sri Soenan
tsb diatas.
Fancy-fair

Leger

des Heiis.

Dari pihak jang berkepentingan
kita mendapat kabar, bahwa besoek
malam Minggoe 5/6 November ini
Leger des Heils akan mengadakan
fancy-fair,
bertempat di societeit
»Unie“ di Lodjiwetan
Solo, jang
keoentoengannja djoega boeat isi
kas L.d. H. terseboet diatas. Dalam
fancy-fair akan diadakan beberapa
matjam pertoendjoekan dan pertaroehan.

dliri oleh
Djam
laikan,

hampir semoea anggota.

4.15 sore vergadering dimoelaloe

mengesahkan

notulen

dan beberapa keperloean
roemah
tangga perbimpoenan. begitoe djoe
ga kepentingannja anggota. Djam
12 malam vergadering ditoetoep d

ngan 'selamat.

litiek maoepoen

odjokerto

da
o

tentang

,,het

tstaan van het Hindoeisme op
ava“
bertempat di gedong Loge

Vrijmetselary di Batangan Solo.

Hoofd Oudheidkundige
dienst
Berhoeboeng dengan akan perginja dr. W.F. Stutterheim hoofd dari
Oudheidkundige dienst di Betawi ke
Holland dengan verlof, maka pada
malam Kemis j.l. di Poera Mangkoenegaran telah diadakan
malam
perpisahan oentoek makan bersama
sama,

diantaranja ada berhadlir toe

an jang akan mewakili hoofd Oudheidkundige dienst selama dr. W.F.
Stutterheim itoe pergi verlof.
Keloearga Toemenggoeng Honggo-

wongso

Moerid —muloschool dikeloearkan
soal Wilhelmus

Dalam waktoe orang bersoekaraja
karena merajakan 40 tahoen regeeringsjubileum, di Christelijke muloschool di Solo ada satoe kedjadian
incident jang menjedihkan, jaitoe
ketika dalam sekolahan itoe diboenjikan muziek lagoe ,,Wilhelmuss

Moehammadijah

Kartasoera.

-

Dari pihak bestuur kita mendapat

kabar,

bahwa

himpoenan

Tabligh
tasoera

baroe-baroe ini per-

Moehammadijah

(propaganda) tjabang Kar(Solo) telah mengadakan

soesoenan bestuur baroe,

diri

dari

toean-toean

voorzitter, Nahrowi

Hadisoetjipto
martono

bagian

jang ter-

Soemhoedi

vice-voorzitter,

secretaris,

penningmeester,

WignjoMoeham-

mad Oemar, Moehammad Chamdi
dan 'Tjitrosoediro comihissarissen.
Regent Najoko

Tondonagoro wafat.

Oleh karena sakit nafas maka
pada hari Rebo siang K.R. T. Tondonagoro Regent Najoko di Solo
telah wafat dalam oesia 70 tahoen.
Hari Kemis sore djinazad dikoeboer
dikramat Lemang-bang, dengan di

iring oleh banjak
sekali kaoem
bangsawan dan kaoem pembesar.

dan

Sarekat

dannja koeroes, lebih djoega b beat m ngi'angkan kwaja, sakit medjen seri

awan, Atoeran m noemnja obat ini 3 kali sehari pagi, siang dan sore, setab
meskip en

tan

beloem

pernah

10 gram

mocka

trang.

djadi

ap3

malah

sedikit tentoe tiada
Obat

datang

dari

menambah

bergoena.

negeri

Arab

keseha-

Djoega
terbikin

ini
dari

f 0.59 dan

obat gosok jang amat moestadjab harga

15 f 0.75.

OBAT

AMBARI

Apakah itoe? Ja'ni obat sakit bawasir (ambai) jang paling moedjarab
sekali, kalau orang min»em saben djam 1 send)k. insja alloh beloem
Ssimpe

habis

satoe

botol,

jang

soedah-soedah

h'lang dengen pertoeloengan Toehan.
Obat aneh

din

adjaib,

siapa

soeka

Boeat

perempoean

tidak

sakit

seroepa

Harga

minjak

gosok

lantas

117.50

I botol

dan

.......f

'

:

St

kalau keloear sakit, kalau minoem

keloear

itoe

RADJA MOEDA

pelesir naik kapal oedara lama moentahnja

ini obat hirga

penjakit

barang

boleh pake

ini obat lantas

baik.

Boleh dapat beli pada:
bin

SAID

ABOED

Harga

ATAMIMI

1 botol f 1.50

Pandjoenan—Cheribon,
Ingat lihat tjapnja.

No. 169

5

Boeroseh Klesrmaker
Indonesia.

laloe

dapat

pidirikan vak-

toean-toean

5

Hardjodeksono voorzit

ter, Soemarto
penningmeester,
commissarissen.

secretaris,
Slamet
Soemadi dan Idris

Ke Congres P.G.E. di Malang.

Tanjakanlah

bertjampoer-gaoel

makamkan
almarhoem
A. Noitotaroeno.

Doenia

Moeshammadijah

pada

toko toko

Kitab dan Agent-Agent

(God en Zijne Schepselen 4 F 0.25)

DJOKJAKARTA

Dari Djogja dikabarkan, bahwa
kemarin siang
(Senen siang)
di
Djogja telah diadakan oepatjara me
makamkan djenazahnja almarhoem
R.A. Nototaroeno, jalah poetrinja
almarhoem Pakoe Alam jg ke III.
Almarhoem R. A. Nototaroeno ada
lah poetri jg beroesia tinggi.
Jg hadlir dalam
oepatjara
ini
wakil-wakil gouverneur Djogja, Seri
Soenan,
'Seri Soeltan
dan
Prins
Mangkoenegoro sedang Prins Soerjo
Dari fihak hestuur kita mendapat dilogo dengan iboenja menghadliri
kabar, bahwa besok malam-Saptoe djoega.
:
11/12 November dimoeka ini perh.
Para bangsawan lain-lain jg nam
KW. akan mengadakan vergadering, pak
datang para Pengeran Soerjooentoek mengadakan pergantian bessoelarso
dan Mangkoeningrat Solo,
tuur baroe dan membitjarakan jubileum 25 tahoen berdirinja perh. para Prins dan Pangeran MangkoePerloe
diterangkan
disini, bahwa koesoemo, Tedjokoesoemo, AdikoeK.W. itoe perhimpoenannja kaoem soemo dari Djogja dllnja.
Poen tidak ketinggalan tjoetjoe
pemoeda dan selaloe dibawah pim
almarhoem
toean
R.M. Notosoepinannja
mr.
K.R.M.T,
Soenardi
tarso,
anggota
Volksraad
nampak
Wongsonagoro.
djoega. (ANETA).
Javaansche Mulo — school

Moelai nieuwe cursus-jaar tahoen
ini Javaansche mulo-school jang di
didirikan
oleh school-vereeniging
»Mardi-Rahajoe“ di Solo telah me
nerima subsidie dari gouvernement.
hingga goeroenja sekarang soedah
bevoegd dan compleet, dan tidak
lama lagi akan mendirikan roemah
sekolah,brdiri disebelah Wetan dari
»Toegoe-Nationaal“, di Penoemping
dalam kota Solo.

tjihia

tiada

diminvem

Djoega sedia minjak ZAL-ZAL

bond dengan nama4 Sarekat Boeroeh
Kleermaker Indonesia atau S.B.K.I.
jang dipimpin oleh bestuur terdiri

Oepatjara
R.

dimin ,em

kalau

barang-barang soetji tiada nadjis. Ini obat mandjoer sekali boeat orang
peremposean jang kepengin lekas dapat anak boleh boeat obat manis
ke'ijas dan jang koerang air soesoe.
Ada ma'djoem PARZIE baroe
dateng, harga 1 tempat f 5.— ada djoega jang f10.— f15.— f17.50

Atas oesaha beberapa toean-toean
jang berkepentingan, diroemahnja
toean Hardjodeksono di Keprabon
telah diadakan pertemoean dari be
berapa kaoem boeroeh kleermaker
di Solo. Setelah dibitjarakan seper

loenja

lebih

banjak

bikin

Berhoeboeng dengan akan adanja congres ,,Persatoean Goeroe In
donesia“ di Malang besoek moelai
1 November, maka P.G.I. tjabang
Solo mengadakan leden-vergadering
bertempat diroemahnja R. Soemidi
ada 2 anak-moerid jang tilak soeka Adisasmito di Poenggawan (Solo),
oentoek
membitjarakan
beberapa
berdiri menghormati.
dalam
Pada waktoe itoe djoega ia sama hal jang akan diremboeg
dilaloekan dari sekolahan dan di congres itoe, diantaranja hal ,,gloserahkan kepada jang wadjib. Angh naal-methode“ dalam onderwijs. Anja hal itoe, karena setelah diseli- dapoen jang terpilih mendjadi wa
diki 2 pemoeda itoe boekan anggota kil P.G.I. tjabang lolo jalah toean
perhimpoenan politik dan poetranja R. Soetopo Adisapoetro.
—
Gg —
prijaji B.B. jang selaloe setia dan

Berhoeboeng dengan akan adanja dengan pergerakan. Kedjadian itoe
perajaan besar memperingati 200 laloemendjadipembitjaraan oemoem
tahoen berdirinja Kraton Keradja- diantaranja ada jang menjatakan,
straf itoe terlaloe berat,
“an Soerakarta besok 9 Maart 1939, bahwa
maka di Solo telah didirikan comite orang mengharap gbepaja 2 pemoeda
dari keloearga almarhoem R.T. Hong itoe bisa diterima kembali mendjadi
gowongso, djoea akan menghormati moerid dalam sekolah tsb. diatas.
Sekarang kita mendapat kabar,
jang telah wafat itoe, karena djeman Keradja'an Kartasoera jang bahwa atas kebaikannja Christelijke
ditoendjoek' mentjari dan pilih tem schoolbestuur dan directeur dari
pat bakal Kraton jang baroe itoe- miilo-school terseboet diatas, 2 pelah R.T. Honggowongso terseboet moeda itoe dipanggil kembali dan
diatas. Besok malam Selasa 14/15 diterima lagi masoek mendjadi moe
November dimoeka ini comite itoe rid Christelijke mulo-school itoe.
akan mengadakan pertemoean diroe
Krido — Watjono
mahnja R.M. Soetopo.
Tabligh

sociaal

-

bengkak, sesak, panas, bueang air darah, napas berb.oe boesoek,
kepala povesing, sakit dengkoel dan bisoel, airnja diletakan pada tempatjang sakit sebentaran sadja tentoe lantas semboeh begitoe djoega
amat perloe gi crang jang selalue sceka naik kereta mesin soepaja
djangan meroesakan sjihwat, dan pedih-pedih hati, atawa keketegan hati.
Dan amat bergoena boeat peremp sean jang abis beranak, lebin-lebih boeat
perempoean jang kberang deres keloear darah, dan perempoean jang ba-

economie.
Lagi
poela mengingat
Perajaan dalam Kraton
akan beberapa tjara jang di djaBerhoeboeng dengan hari Kroon- lankan oleh fihak lain jang tidak
dag dari Sri Soenan, maka besoek senang hati melihat kemadjoean per
hari Sabtoe pagi 5 November ini gerakan kita bersama.
dalam kraton diadakan oepatjara
Maka dengan ini Bestuur PPBBS
besar, oentoek menghormati hari pertama memperingatkan kepada
nobatnja Radja Djawa itoe. Sorenja sekalian anggota, bahwa:
akan diadakan pertemoean dan pes
1. kita sekalian haroesdjaga men
ta besar dengan gala diner. Lain djaga dan ingat memperingatkan.
dari itoe ketika hari Rebo pagi 26
2, kita sekalian haroes insjaf dan
October j,l. djoega telah diadakan tambah beragem.
pesta, oentoek menghormati tahoen
Kedoea berhoeboeng dengan toe
nja GK, R. Emas permaisoeri dari lisan-toelisan
di dalam DarmokonSri Soenan,j
do itoe ternjata tidak ada arti dan
rasa memperbaiki (opbouwen), bah
Lezing-Malaman 'oleh
kan sebaliknja.
Parindra
Maka dengan ini Bestuur PPBBS
Dari pihak bestuur kita mendapat menetapkan:
1. toelisan-toelisan didalam soerat
kabar, bahwa selama waktoe Mala
man boelan Poeasa ini,,Party Indo kabar itoe tidak akan dibalas, kenesia Raya” tjabang Solo akan me tjoeali kalau dirasa soedah perlbe.
2. afdeeling Informatie dari P. P.
ngadadan
lezing dari bermatjam
memberi kete.matjam pengetahoean, jaitoe besoek B.B.S: disediakan
malam-Rebo 15/16 November ten- rangan kepada siapa sadja, teroetaanggota P.P.B.B.S. tentang
tang
,,kebatinan
dalam“
: 17/18 ma
jang mengenai dan berhoeNovember
tentang ',,Hidoep jang ha?
sempoerna”: 19/20 November ten- boengan dengan organisasi (didatang ,,kebatinan dalam boekoe Dja tangi atau mendatangi).
Sekianlah harap mendjadi periksa.
wa", 21/22 November tentang ,,ke
sehatan rochani dan djasmani“ dan
atas nama P.P.B.B.S.
23/24 November tentang ,,politiek
secretaris,
Voorzitter,
dan kebatinan“, Semoea dioetjap|
kan oleh
sementara
penoentoen R.H. Moeftie TjoR. Wongsodijang telah ternama dan populaiz. krohardjono.
nomo.

Pentjoerian makin meradjalela
Moelai tanggal 1 boelan Ramadlan
(Poeasa) ini diseloeroeh kota Solo
selaloe terdengar soeara tong-tong
pada waktoe malam, sebagai tanda
adanja tamoe malam jang tidak di
oendang, hingga pihak politie keli
hatan sangat riboet melakoekan ke
wadjibannja.
Malam Minggoe 29130
October
jang
laloe pentjoeri di
Lezing Ir. H. Maclaine Pont.
Kabangan dapat dibekoek
dengan
Dari pihak bestuur kita mendapat menderita loeka-berat, malam-Selakabar, bahwa besoek
Djoem- sa jglaloe dikampoeng Nirbitan Ka
'at 1011 Nove
ur dari ilwatan
djoega dapat membekoek
»Soeraka
“ akan pentjoeri jang berloeka-berat.
TN
e
ana ir.
bi

jang

sasa

Sekali obat ini bisa mengilangkan penjakit panas dan penjakit batoek,
Sakit perempoean, sakit kenijing, sakit toelang2, pinggang, peroet

T"

boeroeh jang mendapat pekerdjaan
dalam beberapa cigaretten-fabriek
digewest Soerakarta itoe. Hingga
ocang-oepah keloearnja kepada pen:
doedoek tambah dari jg soedah2.

Obat jang bernama KASTOERI GADOENG, bisa menjemboehkan rocpa2 penjakit seperti terseboet dibawah ini. Ujoega soedah dapet p :edjian dari orang2
jang berpangkat tinggi, kesenatannja terlaloe sangat
dan perloe sekali d simpan dalam roemah boleh dibilang seocmpama berdekatan sama Ductor. Pertama

Ph a IG

njata, bahwa

banjak tambahnja djoemlah kaoem

OBAT MOESTADJAB.

Kepadasekalian anggota choesoesnja dan
kepada
bangsa
Indonesiaoemoemnja.
Berhoeboeng dengan kepentingan
P. P.B. B.S. choesoesnja dan perge
rakan bangsa kita oemoemnja pada
waktoe sekarang ini, begitoe djoega
mengingat akan pengalaman-penga
laman
Jervaringen)
jang
soedah
soedah dari roesak dan petjah belahnja
beberapa
organisasi
dari
bangsa kita, baikpoen jang berpo-

2

tetapi djoega

dari P. P. B. B. S.

ad

tambah,

Makloemat

Pn

ada

mendjadi boekti jang

Pada malam Senen j.l. ini ,,Persatoean Penolong Stationbeambte)
tjabang Solo telah mengadakan le
den vergadering, bertempat di roemahnja toean Soerokertiko di Kerk
hoflaan Djebres (Solo), jang diha-

TETEK

diisap

P. P.S.

$$

—.

bahwa pendoedoek di gewest Soera
karta lebih banjak jang mengisap
rokok dan djoemlahnja rokok jang

vergadering

ir

baik. Boekan hanja “sebagai boekti,

2g

Leden

Rakjat didaerah itoe ternjata makin

Sekianlah berita jang telah tertjantoem dalam sk. ini pada hari
Kemis tanggal 27 October jtl. berita
mana disoesoeli oleh motie dari con
ferentie kaoem Moehd. di Iboe tem
pat.

Kira kira 2 boelan berselang da-

lam s.k. ini poela dibentangkan dengan pandjang lebar tentang peme
riksaan dihadapan Landraad Djokja
jang mengenai penggelapan djoega
dibagian P.K.O. Sekarang moentjoel
lagi kabar sematjam itoe, sekali ini
dibagian Pengadjaran.
Soedah
tentoe boekan maksoed
kami oentoek mendahoeloei poetoe
san dari HB Moehd. terhadap orang
orang soedah menodai nama perse
rikatan.
Bagian Pengadjaran !
Adalah soeatoe bagian jg rapat

sekali

hoeboengannja

dengan

oe-

moem. Boekankah sekolah Moeham
madijah tidak hanja terboeka bagi
anak-anak dari anggauta Moehammadijah ? Bahkan jg sebagian besar
terdiri dari anak-anak jang orang
toeanja boekan anggauta. Oleh ka
rena itoe haroes kita poedji sikap
dari conferentie: ta' patoet oentoek
ditoetoep-toetoep.

Seorang pentjinta Moehammadijah
menoelis:
Pembantoe "Aneta“ dari Djokja me
Kita akoei, bahwa
kesalahan kengabarkan, bahwa pada H.B. Moe- salahan itoe boekanlah
kesalahan
hammadijah bagian Pengadjaran te dari H.B. baharoe, karena dalam
lah diketahoei penggelapan oeang proces landraad jtl,dan dalam motie
sebesar k.l, f 5000. Perkara ini se- terboekti bahwa segala kekatjauan
H.B. itoe soedah berdjalan beberapa takepada
karang diserahkan
Moehd. bagian Pengadjaran oentoek hoen berselang. Meskipoen hati me
dioeroes lebih landjoet sampai beres. rasa ketjewa dan tjemas, toch ke-

djadian
itoe haroes kita anggap
sebagai tanda zaman baharoe bagi
perserikatan dan telah menoendjoek
kan poela dengan djelas gaja dari
»Kabinet Mansoer”
jang beroepa:
tidak pandang boeloe goena kebersihan perserikatan sendiri.
Teringat oleh kami tindakan dari
almarhoem toean Dr. Soetomo terhadap salah seorang Pemimpin dari
soeatoe bagian Parindra.
Djoega keras, meskipoen mengenai
tenaga jang sangat berharga. Toean
Dr. Soetomo — K. H. Mansoer! Kedoeanja adalah dahoeloenja sahabat
karib !
Apa
boleh
boeat.
Kekatjauan
Moehd. soedah mendjadi milik -0emoem artinja bagi oemoem soedah
boekan
rahasia lagi. Moedah2an
mereka akan mengetahoei djoega
discipline jang
akan didjalankan
oleh H. B. baharoe terhadap orang2
jang soedah berdosa, agar djangan
sampai
menimboelkan
dakwaan?
jang boekan2 terhadap perserikatan
Moehammadijah
oemoemnja
dan
Hoofdb. bagian P.K.O. dan pengadjaran teristimewa.
Sekali lagi, sikap dari conferentie
haroes dipoedji. Kabinet Mansoer!
Succeg! (Berhasillah).
—

Gym

