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PEMBAJARAN DI MOEKA,
Boleh bajar boelanan, tetapi berhenti
ceootecoconod

Administratie 1810 WI,
Besoedah djam 4.80 sore 610 M.-C. — 672 WL
Kantoor : Senen

Tarief

burgemeester

mr.

van

. Djika perloe, Griekenland angkat
sendjata

Waning.

Kedjadian ini memberikan alasan
oentosk menjadjikan sedikit samboetan.
Burgemeester

yan Unen
losar

Soekaboemi

negeri.

Soal jang kita

hadapi

jlalah:

Apa

t, mr.

sedang dalam verlof ke-

sebab jang

sekarang

:

diangkat

men-

djadi wd. burgemeester Soekaboemi
itos seorang Belanda dan boekan
seorang Indonesia ? Bagi kita tidak
masosk akal, bahwa diantara tena-

kata Roesian

tarik oentoeng,

Amerika

pinan stadsgemeente Soekaboemi dari tangan ioco-burgemeester
Iljas Sasmita
ketangan wd.

YG

Paris,

Lea

san.

1 Kent mendapat serangan oedara.

keamanan
kembali.
23
ssi

Soekaboemi

memberikan

Djerman

itoe ter-

dimaksoedkan

oentoek

Paris, Senen

kesempatan kepadanja

Dalam

banjaknja

tidak akan

(Havasj

dari

pada kepcenjaan

,,Le Petit Parisien", Charles

Morice itoe mendoega,

bahwa

an tenteram

—

mencenggoe hingga

larangan pengiriman
rang di Amerika.

»Krassnaja

Gjallah dari tentara

diangkat

Cheribon

mr.

Sosbroto

mendjadi

melainkan

toengan

tidak

burgemeester

wa
dengan djalan demikian
parlement Amerika telah me-

ngambil

Di Djawa Timoer (Madioenj soedah dimoelai. Apa sebab lowongan

“dengan
Amerika

di Soekaboemi itoe oleh pemerintah
tidak dipakai sebagai kesempatan
centoek mengadakan pertjobaan di

Kita sengadja ikoeti djedjak loco

" radjin dan teliti.

Gapatnja negeri Ini memegang
tegoeh akan kenetralannja. dan
poetoesan dari senaat itos me
njangsikan lagi, bahwa Amerika itoe sesoenggoehnja hendak memberi bantoean kepada

jang diperboeat oleh beliau
boelan)

tidak mengetjilkan

s

melainkan

membesarkan
hati terhadap
kesanggoepan dan ketjakspan tena-

ga

Iudonesia

oentosk

ri mendjadi kepala sekolah partikelir

kepoenjaan Pasoendan.
Dari itoe apa jang diperboeat oleh

beliau

selakoe

loco-burgemeester

boekan sadja pantas
disaboetkan
»boleh djoega” tetapi djoega ,,me-

mocaskan“.

Memoeaskan,

karena

beliau tidak memboektikan ketidaktjakapannja dalam memberikan pim
pinan. Bahwa dari pihak Belanda

(teristimewa I.E V.) dimadjoekan

fitnahan kebalikannja, itoelah moedah dimengarti, Dan soal ini dimans perlos akan kita koepas dibelakang hari. Boeat sekarang jang pen
ting ialah perboektian bahwa tenaga Indonesia jang tjoema mempoe

njai ontwikkeling Kweekschool zeperti t. Iljas Sasmita bisa dan sang
goep memoetar roda mesin stadsgemeente dengan tidak ada tjatjad

jang besar-besar jang dalam bahasa Belanda disebostkan blunders.

Apalagi kalau tenaga Indonesia ter

seboet

memposnjai

ontwikkeling

jang iebih tinggi. Tentoe akan lebih tampak ketjakapannja.
Dari itoe kita sesalkan, ja protes
sekeras-kerasnja, bahwa boeat Iowongan di Soekabosmi itoe tidak

diangkat

burgemeester Indonesia!

Siapa, itoe terserah. Tetapi kita
tahoe dan jakin: diantara tenaga
Indonesia pasti ada jang tjakap!
Wisata an

—

.
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hari Selasa (hari ini. Red)

peperangan

Wiina didosdoeki.
Wilna, Senen (Transocsan).
Kini dikabarkan, bahwa pemerin-

tah

Lithauen

dibawah

President Smetona,

5

November

akan

pimpinan

moengkin

Wilna.

pada

mendoedoeki

:

Bendera Lithauen berkibar
Wilna, Senen fTransocsan).
Pada

hari Sabtoe setelah

ten-

tara Lithauen mendoedoeki Wil
na, maka dengan oepatjara, ben
dera

Lithauen telah dinaikkan

diboekit Gediminas.

Hari pendoedoekan itoe dira-

jakan dengan tjara

oetjapan2

sjoekoer dalam geredja2.
Hari ini djalan sepoer antara

Kaunas-Wilna telah diboeka Ia
gi. Minister finarcien mengelos
arkan oendang2 jang menentoe
kan, bahwaperbandingan anta
ra Lithauen dan zloty Polen
adalah sebagai 1 : 5.
Direkteur-generaal Posterijen
ketika hari jang mengandoeng
riwajat itoe telah mengeloearkan postzegel postzegel spesial.
Demonstrasi kaoem bosroeh
. Moskou, Senen fPeuter|) :
Dewan Ra'jat dari Roeslan Poetih bagian barat telah menerima
resolusi sebagai jang termaktoeb
dalam agenda. Sidang itos diachiri
dengan demonstrasi dari 70,000 ka
oem boeroeh. Semoea bagian dari
tentara merah ikoet djoega dalam

dapat disangsikan

demonstrasi itoe.

Ko-

Beremboek

lagi

Sors ini telah dilakoekan pertemoean dengan partij2 politik.
Setelah itoe, pemerentah mem peladjari perentah perentah
jang di
soesoen oleh minister oeroesan loear negeri, Erkko, jang kelak akan

oleh

delegasi

akan

Commissie tapal batas
Tokio, 30 Oct. (Domeij:
Menoeroet
correspondent
dari
»Asahi Shimbun“ di Mandajoelie,
Japan

telah bersiap

posia oentoek membitjarakan
ten
tang psroebahan psrhosboengan an
tara Djepang dan Roeslan.
Ketika diadakan Pers-interview
correspondent tsb. telah menanja
kepada ambassadeur itoe, apakah

anggota commissie tapal batas da-

ri Roeslan dan Mongolia Loear jang
akan
bersama sama
mengadakan

pertemoesan di
angkat.

bahwa

bahwa na-

dari mereka itoe soedah diberi

tahoekan kepada Pemerentah
pang.

Dje-

Senen

|Transocean)j

jang

mag

Ta

Ma

Tenan

En Perdjandjian
ikan

IN

&-y

—

Djepang Roeslan

hal

ini

soedah

didapat instroeksi

dari Pemerintahannja, tetapi disam
ping itoe poela ia poen hendak ber

cesaha dan

hekerdja oentoek kema

besok maiam

antara

antara kedoea

doea negeri itos.

Perdjandjian ikan
Selandjoetnja correspondent tsb.
menanjakan poela, apakah Roealan
kini soedah bersiap djoega oentoek
mengadakan perdjandjian ikan dan

selain daripada itoepoen ditanjakan
tah

Roeslan

menindas

concessie2

minjak dan batoe-arang kepoenjaan

Djeparg Saghalin Oetara.
Berkenaan dengan ini, maka $me

Adapoen tentang

doegaan orang

5

disamping itoe ia berdjandji hendak
menjelidiki dengan seteliti-telitinja
tentang pergadocan-pergadoean da
ri pehak Djepang itoe.

Roemah-roemah

djoean perhoeboengan antara Djepang dan. Roesian itoe dan hendak
mentjiptakan keadaan jang baik

menjeboetkan

disamping Isinnja melaloei Roeslan
dan Mongolia-Loear, dengan tegas
dan djelas telah didjawab
oleh
Smetanin, bahwa, berkenaan dengan

Finland

.
e

dan Roe slan

tanin telah memberi pendjelasannja
poela, bahwa kedjadian2 jang me
apakah akan ada hasilnja jang me ngenai goal ikan ini akan berdjalan
njenangkan djika orang moelai me- doeca boelan lagi, sehingga tibalah
narik soeatos garis goena tapal-ba waktoenja orang membitjarakan
tas jang melaloei Mandajoekwo dan tentang hal ini.
Pertanjaan

delegasi

Revolutie Roesl an diperingati

Tiongkok soedah di poela olehnja, kenapakah Pemerin-

Smetanin mendjawab,

ke Moskou

persahabatan
z5
» 33

jang

baroe diangkat, ja'ni Constatin
di

Finland kepada

Menoeroet telegram
Moskou kepada
,,Stockholms .Tidningen',
permoesjawaratan Roeslan— Finland akan diachiri sebeloem tg 5 November. Sebab pada hari itoe akan dimoelai perajaan oentoek meng
hormati hari tahoen revolusi Roeslan jg ke 22. Moskou mengharapkan
soepaja
delegasi
Finland
dalam
waktoe
24 djam kembali Iagi
ke Helsinki.

Djepan

/

|Havasj:

Dengan opisii dikabarkan,
kembali ke Moskou.

Perhoeboengan

telah tiba

1 angkah

persetoedjoean dalam soeal djawaban

Senen

Stockholm,

&

Smetanin,

Finiand ke Moskou.

Delegasi kembali

Helsinski,

kepada Nederland atau

dengan maksoed dan

Partij Politik

djalankan teroes.

sedikit

Sovjet-Roeslan

Roeslan-Finland

Helsinki, Minggos |Havas)., Dalam kalangan politik didapat
ka
bar, bahwa pemerentah Finland ma sih mengadakan peremboekan setja
ra pertjaja-mempertjajai, tentang permoesjawaratan Roeslan-Finland,

telah mendapat

kemoediannja diterangkan djoe
ga, bahwa aksi ini tidak ditoe-

ambassadeur

deng an

permintaan permintaan Roeslan jang baroe.
Pemandangan oemoem disana menjatakan, bahwa penjelesaian se
tjara damai masih dapat dilakoekan dan bahwa Roesian tidak“akan
mengantjam kenetralan Finland. Tetapi sekalipoen didapati pendapatan seroepa ini, tindakan tindakan oentoek mendjaga-djaga masih di

hari datangnja aksi bersamasa
dari doea negeri itoe. Tetapi

ma2

(Lihat samboengan dipagina 8)

Permoesjawaratan

Lebih landjoet koresponden
itoe menerangkan, bahwa tidak

ini.

sosial Inggeris terhadap perdamaian
|

Bersatoe

bahan tentang peperangan.
Orang mengatakan, bahwa
permoesjawaratan
Djerman—
Roeslar jang diadakan 2 ming
goe belakangan ini, dan jg kini
telah berachir telah berhasilkan
menjenangkan, dan sedikit hari
lagi akan nampak aksi bersama,

djoekan
Belgia.

November,

Londen, Senen: Setelah 2hari lamanja mengadakan
peremboakan dengan pemimpin-pemimpin partij, maka pemerentah Finland kini

responden itoe menoelis, bahwa
di Berlin timboel pengharapan,

Perantjis dan Inggeris didalam

mendjadi

burgemeester.
Perasaan demikian
itoe bertambah
tebal,
bilamana
orang soedi berlakoe adil dan tidak
loepa pada faktor
bahwa ontwikkeling toean Iljas itoe hanja Kweek
school dan pekerdjaannja sehari-ha-

pasti

pertanggoengan2 dari Amerika,

burgemeester t. Iija
s Sasmita dengan

2'/,

jang

toedjoean
dapatnja
terseret dalam pepe-

rat kabar itoe menoelis, bahwa
Ameriks akan tarik keoentoe
ngan dari peperangan di Ero
pah ini, ,,Pravdas menjaksikan

Tengah ?

: '(lamanja

tindakan

rangan. Dan lebih landjoet s0e

Djawa Barat dan nantinjs
di Djawa

Apa

bah

kembali. Sebeloem

si-

dang. tertinggi dari
Roeslan
jang akan dilangsoengkan pada

dapatnja sidang tertinggi dari

alat perang.
»Izvestias mengatakan,

burgemeester

Madioen, jang lebih ketjil daripada Cheribon.

35

Amerika

mengharap-

kan hasil jang bagoes dari

di

keoenpaberik paberik

dari

lin, orang2 disana

ma-

merah

toesan dari senaat
itoe mendjadikan

Maksoed
bermoela,
pertjobaan
.akan dimoelai dengan Djawa Barat
jaitoe dengan .... Cheribon.
Tetapi karena timboel reaksi dibe-:

lajar,

Swjesda",

antaranja menoelis bahwa poe

Soebroto di Madioen.

lakang

Berlin, Senen (Reuter)
Menoerost koresponden dari
»Stockholms Tidningen“ di Ber

alat pe-

dilangsoengkan pada 8

Dalam kalangan politik didoega, bahwa masih ada pertentangan
dalam
pendirian pendirian Sovjet Roeslan dan Finland. Kiranja oleh
pemerentah Finland tidak akan diberikan keterangan opisil, sebeloem
didapat sepakat kata antara Finland-Roeslan. Kalangan jang menge
tahoei menerangkan, bahwa dalam kelak komoedian harinja permoesjawaratan masih dapat ditereeskan.

chawatir

159

nja dini didapati berbagai komentar tentang ditjaboetnja

boeka soeara

maka Attlee akan mengadakan pem
bitjaraan tentang pendirian party

diadakan tanda bahaja itoe di
djacehan terdengar boenji tem

dibawa

Nederiand, Belgia djangan

Moscou, Minggoe (Tr.Oc.)
Di Sovjet Roeslan dalam ssk.

memboektikan kepada kita, bahwa
pemerentah betoel betoel soedi memberikan kesempatan
pada tenaga
Indonesia
oentoek
memboektikan
ketjakapannja selakos burgemeester. Sampai sekarang baroe didapati
Seorang (zagge en schrijve 1| burgemeestier Indonesia jaitoe mr. dr,

menjebab-

telah menoelis, bahwa

Djerman benar akan

Amerika tarik oentoeng

Hoedjan

:

Morice

Nederland-Belgia djangan chawatiz dilabrak

ring. Tetapi kesempatan begitoe
baik seperti di Soskaboemiitoe oleh
pemerentah tidak dipakai oentoek

of

bakan2,

Dari pi

Londen,
Senen (Reuterj. Dalam pertemoean dari kaoem sosial,
anggota
dari Lagerhuis jang bertempat
di Caxton hall, jang akan

Senen fReuter)j.
oedara pagi ini
didistrik Firth

JANP.)

ken lapang2 penoeh dengan
Ioem
poer dan pada malam hari hawasa

Forth. Setengah djam kemoedi

toenda

baiknja oedara, tetapi ia berpendapat, bahwa serangan itoe tidak akan
rapa stadsgemeenten satos dosa ta- dilakoekan setelah boelan Februari.
hoen lagi.

Tjoba lihat betapa bedanjaantara teori dan praktek. Dalam teori
' Orang menghendaki: Indonesianee-

Senen

kan serangan.

Senen IReuterj.
besar militer Djerman

berdengoeng

djelek

hak Djerman dikabarkan, bahwa ke
adaan oedara dimedan perang barat
sangat djeleknja ocentoek melakoe-

mengakesi.

Londen,
Sirene alarm

centoek mentjakapkan diri selakoe sekalipoen oedara djelek keadaannja, tetapi tidak beralasan bagi Djer
burgemeester. Ini — katanja — ber- man oentoek mencenda serangannja hingga permoel
tahoen depan.
hoeboengan rapat dengan lowongan
djabatan burgemeester dari bebe-

Berlin,

moe-

mengabarkan, bahwa dimedan pe- ngat sedjoek.
rang barat tidak ada
peroebaha
situasi.
:
PN
Attlee

Inggeris—Peranijis 3 kali berlipat

man mr. van Waning mendjadi wd.

burgemeester

Keadaan

Firth of Fort berteriak

semoeanja mendjadi 3 kali berlipat

»dapat dibikin tjakap“, karena sepandjang pendengaran kita, benoe-

oedara jang besar sekali disepandjang Moezel dan Saar.

fReuter).

Djerman
Berlin,
Kwartier

Le POM

Pesawat

Senen

oedara hebat,

Luxemburg, Senen (Reuterj:
Pagi ini terdjadi pertempoeran

:

Perantiis.

jang dilakoekan pihak

soeh.

Amsterdam, Senen JANPJ). Dari pehak Perantjis dikabarkan,
bahwa pembikinan pesawat oedara dioesahakan demikian roepa, hirg
ga dalam beberapa boelan sadja kekoessaan ocedara Inggeria-Perantjis

djadi burgemeester stadsgemeente
bagitoe ketjil seperti Soekaboemi.
' Dengan sengadja kita katakan

istimewa

Ma'loemat

Perang

Keadaannja semalam tenang, dan
hanja mengalahkan beberapa sera-

Manna, Senen (Reuter):
ari ini diatas pesisir graafschap Kent telah tardjadi alarm oeda
ra, tetapi sebentar laloe keadaan tenteram kembali. Sedikit sebeloem
djam 9, nampak 2 pesawat oedara, jang menerbangi tempat di Noengland.
Pada ketika itoe terdengar soeara tembakan senapan mesin.
Djoega dilain2 tempat di pesisir bagian tenggara diadakan alarm,
tetapi hanja sebentar, dimana tidak lama kemoedian diberinja tanda

ga Indonesia tidak ada seorang jang
dapat dibikin tjakap oentoek men-

kepada

ema paman

- Peperangan dilaoetan makin dahsjat

ARI ini, djan 9 pagi telah di
langsoengkan penjerahan pim-

Batavia-Centrum,

keterangan

Administratie.

Hae manaane ran

Indonesia.

107,

Advertentie,

Directeur-Hoofdredacteur M, TABRANI.

Burgemeester

“

Redactie: 1440 Wil.

sakit

migsie

Inggeris ditoetoep
Shanghai, 30 October:
Soember-soember jang biasanja

boleh dipertjaja menerangkan, bah

wa
kit

65pCt dari roemah-roemah sa
missie Inggeris di Tiongkok

Oetara

telah

hoeboeng

sama ditoetoep, ber

dengan

Anti-Inggeris
daerah

adanja campagne

jang

terseboet.

terdjadi

di

Lima belas boeah roemah sakit
jang telah bertahoentahoen lama-

nja diboeka teroes meneroes, oentoek merawat orang orang jang sa

kit, kini semoeanja zoedah ditostoep.
Lima boeahjroemah sakit jang lain
nja masih teroes diboeka, tetapi
staf Inggeris soedah

bertolak,

Adapoen tiga bosah roemah sakit
jang lainnja lagi sedjak beberapa
tahoen ini soedah tidak ada berita

nja lagi.
Roemah roemah sakit jang sama
ditoetoep itos semoeanja terletak di

Honan, Hopi, Shantung dan'Shansi,

terhadap tindasan jang telah dila
Menoeroet berita jang lebih djakoekan oleh Roeslan terhadap con- oeh disiarkan dari Londen tang
censie Djepang di Saghalin-Oetara gal 30 Oct. dari Shanghai, ada 15
itoe, maka terpaksalah ambassadeur dari 23 boeah roemah sakit missie

terseboet membantah tentang ada
nja toedoshan-toedoehan itos dan

bsk

Indonesia

Penerbit: Drukkerij ,,PEMANDANGAN”
Eigenaar: R.H.O, DJOENAEDI,

Ta

Loear

Bonsenramesd

con:

Inggeris jang telah ditoestoep.
“9

asa Hn

7.

Dengan Weekblad ,,P' embangoen

Dengan

emandangan

LANGGANAN,

sesooogos00n000danooobookawaoi

10

ada

seboelan

Lossenummer

Kian

Ta 3

Ye

Te

HARGA
Indonesia

lembar,

sat

Kaka WAN

Journalistiek
Sedjak hari Sabtoe,
tanggal

Rertoerdjoekan amal

Perkara

ALAUPOEN

dengan

tjara

besar-besaran Djerman memperpoesat balatentaranja disepandjang batasnja sebelah barat. baik
jang berbatas pada Perantjis, maoe
poen Zwitserland, ataupoen Belgi
dan Naderland, tetapi ta' oeroeng

offansief bssar-besaran jang diniat

kan oleh Djerman ta' kan bisa dilakoekan kini-kini.
Pertama: hawa osdara sangat boe
roek, sehingga tidak moengkin di

lakoekan peperangan dimedan itos
'Kedoea:

betapapoer

modernnja

-alat2 Djermsn goena menggerakkan
dan lain2 sebagsinja

tank, meriam

tentoenja ta' dapat selesai didalam

.beberapa hari sadja.
Maka dengan djalan demikian, di

“medan

perang

tetap

moenji, tidak

ada ksdjadian jang penting, kstjoeali beberapa pesawat osdara asjik

melakoekan penjelidikan diatas Moezel dan Saar.
Sementara itoe, pepsrangan dilsoetan ternjata agak ada ,.hidoepnja“, dengan boskti mana terang

bahwa. Djerman

PUNK

SOON YA

Ba

Pena

2 NAN
KAS

sa

Rana,

kn

isgin sekali mem

Dr. J

Jacobs

Hari Senen 30 Oct. Landgerecht
di Mr.-Cornelis memberi poetoesan
dalam perkara Dr. J. Jacobs. Beliau
adalah seorang Ind. arts dari Tange-

rang

Ketika

polisi tempo bari da

tang diroemahnja boeat melakoekan
pemerikaaan, maka ketahoean beliau
ini menjimpan obat-orat jang men
djadikan korban, sebagai D.codid
dan Hydrocbloras morphine, dalam
lemari jang tidak tertoetoep menoe
roet

peratoeran

vardoovende

mid-

delen ordonnantie (Stb1 1927 No 278)
dan djoega tidak memboskoekan
obat-obat ini datam daftar, sebagai
diwadjibkan oleh psratosran tsb.
Terdakwa dihoekoem dangan doea
denda dari f 25,— atau hoekoeman
toetcoepan 5 bari.
—Jutu

Boksen.
Pada hari Djoemshat tanggal 3
November '39 jang akan datang di
Boksarena Deca Park akan dilang
soengkan Bokswedstrijien oentoek
mereboet
L'chtgewicht-Kampioenschap di Timoer Djaoeh. Dilam per
ten p»ean ini Young Dendee | Veder-

bikin scepaja Inggeris hilang nama
nja sebagai tosan dilaostan.
Ketjoeali itoe, dlosdara nampak

gewicht-kampioen v/d Or.&at) akan

banjak.
:
|
Sekali
Isgi didiatrict Firth of
Forth berboenji soeara sirene, tau
da pesawat-pesawat Djerman mertamos lagi kesitoe.
Berita kawat hari ini menjatakan,
bahwa diberbagai-bagai tempat dinegeri Iaggeris itos terdengar soeara alamat ada bahaja itoe, bahkan
dikota Londen sendiri pesawat terbang Djerman nampak sedang ,,mengoedak-oedak“
pesawat Iaggeris.
Slogkatnja : pspsrangannja sendiri beloem berarti.
.
Jang lebih penting daripada itoe
ialah sangka dan terka orang ten-

dari tiga menit.

ada

aksi

djoega,

meskipoen tidak

tang langkah jang hendak ditindak-

kan
oleh Djerman dihari kedepan.
Sekarang ini dibajang2kan betapa
besar hahaja jaag mengantjam Belgi, Nederland dan Zwitserland djika
Djerman
terpaxsa
haroes berperang melawan Perantjis.
Meneradjang Magiaot-linie tentos
membostoshkan
beratoes-riboe orang.

Poen

gerak

Djerman

jalah

hingga

pada

sa'at

ini

melawan Ventura Marguss
| Vader
ea
Lichtgewicht
kampioen
v/i
Straits), dalam waktos 15 ronden
Keioea docsanja djoeroe
tindjos
ini tak asing lagi goena pendoedoek
Betawi. Selain dari doea djosros
tindjoe ini akan memperlihatkan ke
pandaian

Rio

mengindjak

daerah Perantjis

ka-

vs

Clievar

Siso

—IO—

kem

Adapoen terka dan doega orang
jang paliog penting j:itoe, bahwa
tetap Djerman hanja hendak menjerang Ioggsris dengan maha-hebatnja,
sebib
hanja
Inggerialah
moesoeh Djerman itoe.
Didarat nampakaja hanja dibajangkan bahaja sadja, sospaja negeri2 tetangga Djerman (termasoek
djoega Persantjis) djangan sampai-

dalam

ja'oi:

PF. P. R K.
Centrale
Studie

bali daerah-daerah jg socedah didoedoski oleh moesoshnja. Msreka ti-

dak

Gill

kekosatan

(Horgkong)
(Manila)
Litlie Herman vs Kid Herman
(Singapore)
( Buiterzorg)
Gane Dolan vs Battling Net
(Stal Joe Eigle)
(Bandoeng)
Adapoen gerak badan ini beloem
Jama telah kembali populair lagi
di Iboe kota Indonesia begitoe poe
la dikota-kota besar ditanah Djawa. Bahwa diwaktoe Bokswedat:ij
den jang telah diadakan dikota Be
tawi mendapat perhatian jg kesar.
memboektikan bahwa gerak badan
ini digemari oleh pendoedoek kota
iai. Tak mosngkin adanja beberapa
boksschool di Betawi dimana psmoeda-pemoeda
datang mempeladjarinja.

dimedan darat itoe,

hanja, merampas-rampas

dan

langan boksen

missie,

Com-

Kepada kita diberitakan dari

Radio

Kstimoeran,

tjerita ,,Sri Makoetho

Wajang

soedah

pi-

atas per

mintaannja sendiri berhenti, ditoen

moebil B. 3908 iang datangnja dari

Orang

bisa

berhoeboengan dengan Pengoe
roes2 Parindra didalam Sectie
nj3 masing2, atau kepada Kepala2 Kelampok dari Surya Wi
rawan
dengan
Weirawannja
jang nanti akan menjampaikan

roemah sakit Silemba

ngan

didjoeal sendjata jang akan barlipat
ipat ganda banjaknja tertimbang
dengan perssndjataan Djerman, de
mikian poesia pesawat pesawat terbangoja, sehingga vers Roeslan riboet, menjatakan, bahwa Iaggeris
berperang sekarang ini boekan boe
at kepentingan
bangsa Inggeris

melainkan boecat kepentingan sslapi
san golongan bangsa sadja jang ka
ja kaja.

bersangkoetan,—

erangan

»

ini.

A. Tj.

ymelalosi Lissabon ke Gerua dan
|Suez, Pada tanggal 27 boelan depan

1, Toean Soebardjo,
Yafafabrieklaan 4, Bat. C.
2. Toean Soetomo, p/a Ta. man Siswa Vijegveldlaan “3,
Bat. C.
3. Toean Naroh— Atmosoemarto, Kemajoran Gempol 47,
4. Klesrmaker ,,P. S8. B.“—
Kemaioran Kepoe
Oost 290,
Bat. C.

akan ditoenggoe kedatangannja di
Priok. Kapal ,,J.P. Coen“ pada tg.
28 boelan ini tiba di Amsterdam.
Kini soedah dipostoeskan soepaja
kapal kapal jang hendak poelang.
singgah djoega di Singapoera lagi,

:

Berhoeboeng dengan hebatnja lakon2 jang terpilih
dan
mengandoeng peladjaran jang
dalam itos, maka sosdah sela-

jaknja moelai sekarang sosdah
pesan kaartjis agar djangan
sampai ketjewa tiada mendapat tempat.—

N B. Voorverkoop kaartjis
ini soepaja nanti ditoekar ditampat permainan.—
Ahli-abli

kesenian

Senea pagi ahli-ahli kesenian jsng
mengoendjoengi
Pertoendjoekan
Doenia di New York, telah tiba di

JCJL.
8.
Kita berosntoeng mendapat kesem
patan bitjara dengan seorang dari
abli-ahli kesenian itoe, ja'ni dengan
toean Poerwohosdoj» Bslisu mene

cangkan.

bahwa pada waktoe sam

pai di Neaw York pada tg 17 April,
disana moesim dingin baharos sadja
lewat.

Maka

seorangpoen dari koem

Knilm

Betawi
- Me-

dan ditambah

Moelai tangal 8 November depan
perhoeboengan Koilm Betawl-Medan
ditambah sampai doea kalinja. Disamping peratoeran dienst jg zos.

dah ada

(Sabtoe berangkat, Senen

kembali), moelai tanggal
8 Nov itoe
pada hari Rebo ada djoega jang be
cangkat, sedang hari Kemisnja ter
bang kembali | Anetaj, v

5

(Ja.)

mn

Kaartjis voorv:rkoop djoega

bisa dapat diberi kepada.

menja

£ ui

(C.B.ZJ de-

ambularcae.

Kapal kapal dari negeri Belanda
Didengar
berita, bahwa
kapal
Cor. Huygens« pada tanggal 23
boelan ini bertolak dari Amsterdam

permintaan? itoe kepada jang

Perhoeboengan
Kita tidak heran, bahwa Roeslan
ada anggapan demikian itoe, karena tetap Iaggeris—Amerikalah di
anggap negeri? kapitalis oleh Roes
lan itoe.
Tentsenja bagi Roeslanpoen koerang baik, kalau dibelakang nanti
Iaggeris jang menang didalam pe-

moebil

mp

djoekkan oleh PPRK. toean Mc Soe voelan ahli kesenian itoa tidak ada
wandi, hoofiambtenasr pada Dapar jang mendapat penjakit jang disefement van Onderwijs dan
E:re- babkan pertoekaran hawa itoe.
Semoeanja ada 11 orang ahli seni
dienat.
jang
pergi ke N.w York
dibawah
bertaroeng lawan Djerman ini, dan
Doedoeknja toean 'Mr. Soswandi
bajangan bahaja isi berantara Hit- dalam commissle terseboet berarti pimpinan toean R.A. Latif.
Pekerdjaan pekerdjaan adalah te
ler deagan Stalin.
sosatoe tambahan jang berharga se
Perdjandjian perdjandjian dagang kali bosat PPRK. Sebagai oemoem ratoer s:bagai berikoet: 2 poeteri
kesana hanja
Soedah dibesarkan lagi.
tahoe tosan tersebost besrhoeboeng jang toeroet pergi
barang batik sadja, 2
Djadi terang, bahwa meskipoen dengan studieopdracht ke Ei-opah memboeat
perpossatan
tentara
Djerman di jang diberikan kepadanja
tempo orang lelaki jang memboeat barang
medan perang darat itoe ioear biasa hari, antara lain mempergoenakan barang koelit dan seorang jang me
besarnja, orang tetap mengira bah bepergiannja itoe bosat mempela- menoshi keboetoehan orang Ameriwa offensief Djerman tidak dimoe djari pemakaian radio dalam penga ka bosat memposnjai oekir oekiran
lai disitoe, melainkan langsoeng ke djaran disekolah. Osntoek maksoed gandjil dari loear negeri.
5 orang jg dengan berselang selang
pada Inggeris.
ini ja antara lain mengoendjoengi
setengah
djam memainkan gsmelar,
Poen bahaja seroepa ini dirasai negeri Inggeris.
Waktoe
bekerdja boeat
ahliahli
oleh Inggeris sendiri, dan djawab
PPRK. tak dapat disangkal lagi
pja begini: kalau pesawat2 Djerman akan mendapat oentoeng dari hasil itos adalah dari djam 12 tengah ha
ri sampai djam 8 malam. Paviljoen
moelai menjerang lagi, maka tenta penjelidikan itoa. | Anetaj.
Hindia Belanda itoe mendapat per
Bia pinta
ra osdara Iaggeris poen akan meng
hatian besar dan banjak djoega ba
hantjoer2kxan segala poesat militer
Polikliniek ,,Jang Seng Ie"
didjoeal.
Djsrman.
Dangan membilang banjak terima rang jang lakosJJ
Ta' oesbahnja dengan orang hen- kasih Bestuur ,,Jang Seng Ie“ —
Pend'elasan soal boekoe Rasio:
dak berkelahi: kalau engkau memoe Batavia mengabarkan soedah terinalisasi.
koel koepoekoel djoaga ergkau.
m3 derma goena vaereeniging terse
Francodrukwerkf 0,55
Selain daripada itoe, jang lebih boet:
Kita telah memberi tahoekan, bah
menarik perhatian doenia sekarang
dari Tosan Tan Sing Hwat via
wa harga boekoe tsb. ,,Rasionalisaini ialah.. ... Moskou.
Pah Wongso di Batavia, oeang basi“ karangan dra. Moh Hatta. itoe
Pada sangka Moskou.... Finlsnd njaknja f 250
lima poelosah sen |(f 050). Harga
agak soekar dipengaroshi karena
dari Toean Tan
Soen Tjay di
Amerika, sehingga pers Sovjet-Ua!e Boemiajoe, kiriman boelanan2 baal ini kalau diambil sendiri, dari kan
tor Pemandangan.
itoe moerka sangat kepala Amerika. beras-medja,
Akan tetapi kalau ada jang mem
Tidak hanja kepada Amerika, te
dari Reclame Bureau ,,Linto“ via
tapi melihat gelagatnja, di Timoer Toean Choeng Fai Kim di Batavia, beli dari loear kota dengan djalan
post, harga itoe djadi f 055 oenDjaoeh lebih nampak lagi oesaha 1 bord boeat nsma pat &aten.
toek
franco-bestelling
drukwerk.
Roeslan, menghalaukan pengaroeh
dari Toean Tjan Siang di Pasar
Inggeris. Lebih tidak njaman lagi Baroe, 2 tempat gantoengan topi Harap jang mengirim oeang goena
boekoe itoe djangan koerang mebaginja, karena Amerika soedah dan 2 tempat pajoeng.
ngirimnja.
mentjaboet embargonja, dan kepada

Inggeris dan Perantjis soedah akan

dari

depan station Gambir jang hendak
menosidjoe ke Pedjambon.
Moebil
itoe dikemoedikan
oleh
seorang bangsa Belanda totok.
Koerban itoe soedah kira2 ada 3
menit terletak dipinggir djalan dengan mandi darah jang keloear dari
moeloetnja dan djoega bagian badannja roesak, sedang ia pingsan
Kemoedian ia laloe diangkoet ke

2. Hari Saptoe malam Ming
gos tg 4/5 Novsmber1939 me
ngambil tjerita ,,Wahjoe Tjakraningrat".
Penggemar2

lid

,,Tjaja Timoer',

Pasar

pas

1. Hari Djosm'at malam Sap-

moslai sekarang

selakoe

sk.

Mobil kontra sepeda
Pengendara sepeda dalam keadaanpajah.
Hari Minggoe jl. kira2 djam 9
pagi telah terdjadi ketjelakaan jang
mengerikan, didepan geredja Protestant di Pedjambon. Seorang lo0oper wasrcherij bangsa
Indonesia
naik sepsda soedah ditoebroek oleh

toe tg. 3/4 November 1939 me
ngambil
Romo."

bekerdja

sehingga moelai hari itoe hoofdredactie soerat kabar tsb. terdiri atas
t. Parada Harahap dan t. Sjamsoed
din Soetan Ma'moer.

Priok dengan kapal ,, Tjisedane" dari

hak jang bersangkoetan:
Sebagai ganti tosan Mr. Mosella,
jang sabagaianggauta Csntrale S u
die Commissie bosat Persatosan Pe
njiaran

Ma'moer

hoofdredactie

Goela

Betawi

pasir:

per

karoeng

dari 102 kg. terima di goedang pen
djoeal f 11,25.
Tepoeng terigoe: tjap Kodok f195, Koeda merah. Boeroeng
kaleng dan Harrison f 185 dan lain-

lain

tjap

per bantal.
Minjak

ri 14'/,kg
pai

dari f1,75

sampai f1,80

kelapa:

bruto

£ 135.

Bawang

:
per blik da

dari f182'/, sam

merah:

Australie

£1150,
Tonliap f10—,
Tiongtoa
f850 dan Tiongliap f 8, per!00 kg.
Katjang tanah: per 100 kg.
£925.
Emping menindjo: Laboean
no. 1f31—, ro. 2 f29 —: Tjilegon
no. 1 f32.—, no, 2 f26—
per 100
kg. netto.
Kentang:
per i00 kg. dari
£6 75 sampai f7 75
Damar: A-K Pontianak f 26 50,
Sumatra f27 — per 100 kg. bruto
berikoet peti pendjoesl.
Copra:
melihat kwaliteit dari
£610 sampai f6 40 per !0U kg.
Katjang kedele: Panaroekan
fob

Panaroekan

f 510,

Djember

franco wagon Djember f 5— dan
Pasoeroean-Probolinggo franco perahoe Pasoeroean f 505'/, per 100
kg pendjoeal,
Tapioca meel: kwaliteit Medum boeat roepa2 merk darif 7.25
jsitoe membawa soerat2. Tetapi ti sampai
f 165, "AA f 8.— per 100
bu dan berangkatnja tjoema pada kg nom.
siang hari sadja. Tindakan2 akan
Lada
hitam
Lampoeng:
dilakoekan dengan segera, hingga ek Telok Oct.-Nov f£ 8— pembeli,
kapal , Oldenbarne veidt“ jang kini f 825 pendioeal, Dec.-Jan. f 840
soedah dekat, akan bisa singgah di pembeli, f 860 pendjoecal dan Mrt.
Singapoera. (Anetaj
pendjoeal f 9— pembeli beloam ada.
—j—
Ek. Batavia Oct..Nov. f 8.50 nom,
Dodge City.
per 100 kg.
Lada poetih Muntok:
fob
Dodga City, soeatoe tempat jang
pada 1870, pendoedoesknja beloem Pangkalpinang Oct.-Nov. f19 50 nom
mengenal oendang2 dan tidak per- per 100 kg.
Koffie
Robusta
Lamtjaja kepada Toehan,
Jang mendjadi. cendang-cendang poeng: 15 pCt ek Telok Oct-Nov
dan keadilannja ialah tergantoeng f 10,— pambeli f 10,20 pendjoeal
Da
oedjoeng serapan dan pistol- per 100 kg.
Citronella olie: A-contrect
nja.
:
djadi Nov.-Dec.
Siapa jang berani serta koeat dia- paling belakang
lah jang mengoessai
dalam se- £ 112'/, dan f115, Jan-Mct. kedja
gala
hal, sedang
jang
lemah dian djoega dengan itoe harga AprilJunif 1,12'/, dan Jan.-Dec "40 djadi
mendjadi osmpan pelor.
Penghidoepan mereka tidak lain £ 110: ini hari Oct.-Dec. £115 nom
dan Jan-Dec 40 f 1.10 nom peri00 kg.
dari merampok,
memboenoeh.
Karet: Nov. Sheets 342/,, Crepe
Pertanjaan bandiet2 disitos hanja:
»Hidoep atsu mati». Artinja kalau 35'/, cts. per '/, kg.
tidak maoe kasihapa jg dia minta,
tentoe melajang djiwanja, dan ba
rangnja dirampas djoega. Tidak ada
Pendoedoek Klender ditinggal
jang berani mentjegah perboeatan
kan Assistent wedananja
mereka,
sedangkan
Sheriff sen
Pindah kedaerah
diri menarik
diri kalau bandiet2
Bantam.
itos sedang merampok.
Pendoedoek Klender tentoelah tiFilm jang sehebat ini kita dapat dakloepa lagi kepada djasa2 toecan
saksikan
moelai
malam ini dan
Achmad Noer, jaitoe assistent weselandjoetnja digedong ,Alhamdana disitoe, jang dapat menoenbras.
djoekkan ketjakapannja, lebih-lebih ws
main jua
ketika tempat itoe diganggoe oleh “5
Kapal ,,Oranje“ dan ,,/Oldenbarperdjahat2 beberapa lamanja.
neveldt"
Ketika toean Achmad Noer ini ada
Kapal ,,/Oranje“ bsrangkat tang- disitoe, tempat itos nampak keamagal
15
Novsmber
sampai
di nannja. Tetapi sajang, kini assistent
Lissabon, sedang kapal ,,Johan van wedana jang bisa memimpin rakjat
Oldenbarrevaldt pada targgal 27 nja itoe, terpaksa dipindahkan keboelan ini bertolak dari Colombo daerah Bantam
Oesntoek gantinja
(Aneta),
ialah assistent wedana Tjilintjing,
je
jang kiranja tidak akan koerang
Toekang batjok kena batjok
djoega dari pemimpin jang doeloenja (Rep).
Tora
Dengandiniatkan
le'bih doeloa.
Alhambra-bioscoop
Di Pasar 9 kemaren malam telah
Lebih dipervagoes.
terdjadi serangan hebat atas diri se
Kalau kita mascek menonton
di
orang toekang batjok djoega, berna Alhambra-bioscoop tentos dapat ki
ma Soeria. Jang menjerang itoe ia- ta lihat perbaikan jang diadakan di
lah kawanan toekang batjok djoega, dalamnja,
Soenggoeh tidak kalah
namanja Madamia,
dengan gedong bioscoop jang besar
Roenanja seraagan ini diniatkan lain Isionja. Poen tjara memberi
oleh Madamin lebih doeloe.
Sebab penerangan menosroet
tjara jang
ketika ada di Senen itoe Soeria di baroe djoega.
adjak oleh saudara Madamin, sedang
Tetapi sajang
keadaan
diloear
dari belakang laloe diadakan sera- masih ditinggalkan. Hal ini dapat
ngan oleh Maidamin, dengan toesoe perhatian djoega sekararg.
kan2 golok beroslang2, sampai paKalau kita nanti malam datang
jah. Oleh karena itoe laloe diang- menonton maka kita tidak hanja
koet keroemah sakit, hingga orang melihat perobahan didalam
sadja,
poen mengosatirkan kalau2 djiwa- tapi djoega diloear. Diatas sekarang
nja tak tertolong. (Rep.)
memakai lampos Nson , Alhambra",

jang terang dilihat

2

Austin terbalik
Mengambil

4 orang

koerban.
Pada hari Senen kemarin soedah
terdjadi ketjelakaan kendaraan di
Matramanlaan dengan ngeri sekali.
Seboeah

austin jang dinaiki oleh 4

orang penoempang jang terdiri dari

dari djaoehan.

Ocntoek menjamtost perbaikin ini,
maka nanti malam akan dipoetar
film jang besar, ialah ,,Dogde City".

BERITA

REDAKSI

M St. Haraplah toean memperhati

satoe familie, pendoedoek di Karet
wog, telah terbalik, karena slip.

kan

wa melejang, meskipoen koerbannja

apa

bagaimana

percebahan2

jang

kerap kita adakan pada perkabaran

Oentoengnja bahwa tidak ada dji tosan. Djadi toean bisa mengikoeti
jang

kita

djoega
terpaksa diangkoet keroemah sakit mikian
Salemba, karena loeka2 parah (Rep). pengirim berita.
LA—

kehendaki.
Dekepada
lain lain

saman

Wa

Offensief besar

28

boelan ini, toean Sjamsoedin Soetan

Wajang Orang,Sri
Koentjoero"“.
Perloe diketahosi oleh sege
.hap pendoedoek kota Djakarta
dan ditjatat poela hari tang.galnja
pertoendjoskan
amal
ijang diberikan
oleh
Wajang
.Orang ,,Sri Koentjoero" di la'pangan Station
Pasar Senen,
soentoek Armerz»rg Parindra
jdan Pendirian Godong Poesat
aTaman Siswa Djakarta. Main
PT
pada:

Se
5

PS

Na

Pt
Ser

AE

Batavia dan Tg. Priok tidak

Kartjis bireka

tidak

djadi didjalankan
I

“2

1
Tya

Volksonderwijs

dan

Luchtbescherming

benar telah memoendoerkan dirinja dari tapal-batas sebagaimana
telah ditetapkan dalam perdjandjian perloetjostan sendjata antara ke
dosa dosa negeri itoe, tetapi, menosroet
correspondent
terseboet,
hingga kini masih tetap berdiam
banjak pasoekap2 Roeslan di Mongolia Loear itoe.

Or

tjil2.

Dan

djoega

Selandjoetnja

beliau kemoeka-

correspondent

bahwa
kan, bahwa badan jang akan disa- menegaskan,
tahoen jang laloe ini
rahi pekerdjaan ini oleh Gemeente,
boeah incident2
boekanrlah sebosah Drukkerij Maka 431
Mansjoekwo, Roeslan

telah terdjadi
ditapal batas

tapal batas sebelah Ostara dan 37
boeah ditapal batas sebelah Barat.

jang diterima dengan tidak

lagi dioesahakan mengambil soeara

monopolis

me-importeer

Hanja jang mengenai oe- pembitjara

anggota.
soal pensioen kacem djanda masih
ditahan, dan akan diroendingkan
dalam persidangan dilain kali,

Molenv'et menarik kaoem toeris
Pertama kali dibitjarakan oesoel
oentosk menolak permintaan pedagang houwmateriasl ,,De Concurrent“ di Molenvilet oentosk memakai
-. halamanpja goena pseroesahaannja.
Toesan Tromp mengharap soe
paja dalam tindak ini pehak jsng
| bersangkoetan djangan diroegikan.
Tosan Lie Tjong Thie me

ngatakan, bahwa Molenvliet memanglah daerah dimana halamannja

dipakai oentoek peroesabaan. Ada
baikoja djika mergadakan oemoem,
soapaja
mentjegah keroegian sese
orang.
Dan djoega Molevliet itoe

tinggal kotjar katjir, dan ini poela

jang menjedspkan mata kaocem toe
ris.
Kemoediannja Voorzitter anggap
perloe oentoek kini djoega menga
dakan tindakan memperbaiki kein
dahan kota.
:

Peroebahsn nama djalan
Toean Robbers

-

mengadjoekan

Oossosl merosbah nama Westerpark
dan Westarparkweg jarng hampir ber
saman.
j
Dalam soeal ini B. en W. akan
mempertimbangkan dapstnja oesoel
Robbers itoe didjalankan.

kepada firma jang kini
kartjis2.

Dari

itoe

tidak dapat djoega me

nerima oesoel ini. T. Jahn menga
takan, bahwa firma jang akan lever kartjis2 Bireka itos sangat ma
hal harganja. Oentnek tjontoh diambilnja ketika VBO memperbaiki
trommel jang lebih moerah sekali
djika dikerdjakan oleh pabrik goela di Djawa Tengah.

T

Soseangkoepon

meminta

soepaja mengaboelkan permintaan?
dari kaoem pertjetakan.
Setelah diberi kesempatan anggo
ta2 berbitjara, Voorz. mengadjoekan pendapatnja dengan keterargsr
bahwa Bireka-systeem itoe telah di
postoeskan oleh sidang
G.mesnte
psda 3 tahoen jg lampau dan osntoek
didjalankan pada) Januari
depan.

Pembitjara membentangkan

mos

dahnja didjalankan kontrole terhadap #ysteem ini,dan djsega menggampangkan pekerdjaan Gameente
Djoega diterangkan, bahwa kartjis
seroepa itoe soekar sekali ditiroenja,daripada kartjis kartjis jg biasa.
Dalam
termija kelosa
toea'n
Tabrani mempertahankan pendi
riannja dengan poela mendjelaskan

apa jang mendjadi

keberatan

dari

gezelschapgezsischap jang ketjil ke
tjil. Dan pocla menjeboetkan beberapa gedoeng geiosng bioscoop jg.
lantsran
didjalankannja
verorde-

ning ini tentoe 3kan mengalami tam
bah naikoja
pengeloearan
oeang.
Dan poelaoleh pembitjara djsemoe

Cursus-cursus jang moedah

tiga

soel ini adslah berarti memberi hak

berpendapat. bahwa diterimanja oe

dan Mongolis

Loear,
dan
diantaranja ada 286
boeah incident telah terdiadi ditapal

Poen

tas

sebelah

Itoe,

bahwa

seboeah

aman,

sedjak

tapal-batas

bosian

jang

Januari

ini

xoedah timboel beberapa inc'dent2,
ketika Pemeriatah di Moskcu mem

berikan instroeksi2nja kepada tenta
ra merah di Timoer Djaoeh oentoek
mengadakan sikap keras ditapal ba
tas antara Mandsjoekwo dan Mongo
iia-Losar itoe, jang sosdah tentoe

berhoeboeng dengan adanja instroek

si2 ini timboellah beberapa incident?2
didekat Nomonhan ini.

Merintang-rintangi Anti-Komintern
Psct?
Correspondent itos selandjostnja
mendosga poela, bahwa Roeslan ti

hanja

mempergoenakan

inci-

dent2 di Nomonhan ini sebagai dja
lan oentoek menghalang2i serangan
serangan militer Djepang di Tiong
kok,
tetapi djoega dipergoenakap

sebagai djalan oentoek memperkoe
atkan barisan jang akan merintang

rintangi Perdjandjian Anti- Komintern antara Djepang, Djerman dan

Itali

dan

ketjoeaii

daripada itoe

djogga oentoek bisa mengadakan
perdjandjian
tidak serang-menjerang dengan Djerman.

Permoesjawaratan tentang hal in!

soadah terdjadi pada boelan Juni
jang baroe laloe, ketika Roeslan me
mindahkan doea bosah devisinja jg
berada di Rosslan-Poetih,
soeatoe
daerah jang 'letaknja berdekatan

dengan daerah Djermanke

Timoer

Beberapa

djalankan

djoernalis

memanam

BATAVIA -C,

dipeladjari oleh segala orang.

men

Dalam

pada waktoe sepoeloeh menit staf
staf itoe kembali ke buronja lagi,
Kemoedian didengar kabar, bahwa

dipssisir timoer laoet nampak 2pe
sawat oedara, jang terbang dengan
menoedjoe

rangkan,

ke oetara. Kabar2

bahwa

pesawat

mene

oedara

Djerman telah memboeroe pesawat
Inggeris, dan kepoenjaan Djerman

itos

telah

melepaskan tembakan?

Pada waktoe itoe ada doea salvo.
Dan sama
sekali tidak diadakan

Tarief

pagi.

5—1

sore.

Selandjoetnja oleh goebernoer ter
saboet soedah diangkat
sebosah
commissie penasehat
jang terdiri
atas tiga orang anggota Inggeris da
ri dienst civiel di India, oentoek
memegarg pemerintahan itoe.
Sebeloemnja itos, goebernoer terseboet soedah
memberi tahoekan
kepada premier, bahwa is tidak bisa

menerima

permintaan

onisiagnja

itoe, ketjoeali djika ada atoeran2
lain2nja oentosk melandjoetkan pemerintahannja itoe.

Keterangan Radja Moeda ditolak
Lebih
djaoeh dari Lucknow
peringatan sadja. Orang2 berdiri di
djalan sedargnja tembakan2 sena- diwartakan, bahwa, Congres minisprovincie2
pan mesin dilepaskan. Dengan tidak terie dari persatoean
disengadja, didistrik Holborn di Lon telah meletakkan djabatannja, sets
dipersetoedjoti oleh
den telah dibikin alarm oedara. Be lah resolutis
dengan
riboe2 orang, jang datang oentoek Wetgevende Vergadering
socara
127
lawan
2
soeara,
dalam
me
lain
jang
dan
rja
kekantor
pergi
ncedjoe
ke tempat
perlindoengan mana dioetjapkan tentang tidak se
orang tentang keteracemoem. Seperampat djam kemoe- toedjoenja
ngan
Radja
Moeda itoe,
alkan
meningg
dapat
dian mereka
tempat persemboenjiannja.
Gandhi menoedjoe ke New-Delhi
Wardh
a, 30 Oct.
(ReuterJ:
Djerman — Letland
Pa Gandhi beserta Raj-EndraRiga, Minggoe (Transocean).
dari Congres
da hari Minggoe, setalah tiga ming prasad (president
Nasional)
besok
akan
menoedjoe
ten
goe diadakan permoesjawaratan
dan
esok
harinja
tang perdjandjian Djerman — Let- ke New-Delhi
kedatangan
kedoea
tetamoe
ini
akan
land jang mengenai poelangnja bang
diterima
oleh
Radja
Moeda.
Selansa Djerman dan soeal2 jang berhoe
dari djoetnja kedatangan Jinnah, pre
boengan dengan hak bangsa
salah satoe dari doea negeri itoe, sident dari Moslim-.Bond, akan di
terima poela oleh Radja Moeda pada
telah ditanda tangani.
tanggal
1 November.

alarm oedara, tjoekoep hanja diberi

kakan, bahwa keadaan jarg seka- Djroeh.
Roeslan-Finland bersahabat.
- Roeangan poengoetan soeara
Akan bermobesjawarat
rang ini, dimana kertas nanti naik
Helsinki,
Minggoe (Reuter)
Kata penoetosp dari corresponToean
Tromp mengadjjoekan barganja, maka tentoe poela firma dent itoe jalah," bahwa orang habersama sama
ten
Sekalipoen akan dirahasiakan
oesoel, sospaja bagi bangsanja di tadi akan menaikkan harga kartjis
New
Delhi,
30 Oct. (Reuterj
roes merasa gembira sekali, bahwa tang permintaan2 Roeslan dan poe
Mr. Correlis diadakan rosangan poe jang soedah mahsi itoa.
Didengar
kabar
bahwa pertemoe
sekarang soedah ada perdamaiar Ia djawaban dari Finland, tetapi di
ngoetan sosara jang lebih besar.
Dan djoega beliau mengadjoekan tentang tapal batas, tetapi iapoen Helsinki timboel optimisme oemoem. an antara Radja Moeda, Gandhi
Djawaban Voorz tter boeat semen pertanjaan, mengapakah haroes di roeyarcepinja masih ragoe ragoe,
Didoega, bahwa akan ditjapai per dan Raj-Endraprasad itoe akan be
tara soeal itos beloem dapat didja- adakan peroebahan, dimana tidak
roepa soeatoe
permoesjawaratan
apakah perdamaian iniakan berdja setoedjoean setjara damai.
lankan.
bersama
sema.
oesah diadakan ?
lan teroes ataukah tidak.
Toean
Sastroamidjojo
Toean Tio mengoesoelkan z0eRibbentrop dengan Komitadsji
meminta soepaja di Tg. Priok dia paja
verordening
itoe ditoenda
Paris, Minggoe (Reuter|:
dakan distrik poengoetan soeara jg berliakoenja sampai tahoen 1945
Menoeroet Havas, dari Djerman
tersendiri, berhoeboeng djacehnja
Toean Jahn djoega merasa ke
diterima telegram jang menjatakan
tempat itoe dari Batavia.
Kapal Perantjis.
beratan, djika Gsmeente
tosroet
bahwa pada beberapa hari belaka
Voorzitter akan menjelidiki apa- tjampoer djoega dalam penjelidikan
Paris, Senen (Reuter).
ngan ini agent2 Ribbentrop telah
kah benar kiezers disana mentjoe berapa banjak kartjis jang ditjetak
Sedjak perang petjsh, didapati 6 menerima beberapa Komitadaji (ka
koepi oentoek distrik jg tersendiri. Pembitjara
merasa setoedjos de- kapal dagang Perantjis dengan se- oem peroesoeh di Boelgariaj, pemim
Kehsrossan pakai karijis B reka
djoemlah 41000 ton jang
hilang pin2 dari Dobroedsja dan Macedoogan andjoeran daritoean Tio.
“Toean Tabrani pandang ozDalam termija kedoea Voorzltter tidak karosan. 4 kapal Djerman di nia. Pertemoean itos adalah berhoe
svel itoe samasekali tiiak dapat di mengerhoekakan soepaja B reka ay- rampasnja dan satoe antaranja oleh
boeng dengan kemadjoean2 politik
steem ini ditjoba doeloe, dan djika nelajannja ditenggelamkan.
di Balkan jang dipandangnja per- Persdelict ,,Keng Po“ dimintakan
gagal, maka kita kembali lagi.
1 boelan.
loe.
“Hingga kini beloem pernah terdja
Makloemat Perantjis
Diterangkan, bahwa oleh tt. TaRoeslan
tambah
kekoeasaan
Persdeiict
,,Keng
Po“ jang ditoe
kekoesostan dalam soal ini. Dan brani,Tio danJahn telahdiwa
Moskou,
Minggoe
(Reuter).
doeh
menghina
Hitler
sebagai keParis,
Senen
|
Reuterj.
Makloe
poela tidak ada alasan sama sekali dj»ekan motie oentoek menghapoes
Sidang nasional di Roeslan Poetih pala negeri tetangga jang bersahabentoek mengadjoskan ossosel seroe kan atoeran jg memaksa orang ha mat Persntjis 30 October: diseloe
medan perang
terdjadi per- bagian barat (daerah Polen jg didoe batan baik, tadi pagi soedah dipe
pa ini. Nampak dimata, bahwa tin roes memakai systeem Bireka itos. roeh
tempoeran
antara
tentara
perhoe- doeki Roeslanj dengan soeara boelat riksa oleh Hakim Polisi. Permintaan
dakan ini membsri kesentoengan ke Dan motie ini kemoediannja diterima
boengan. Artillerie mengadakanaksi telah menerima mosi jang mengada nja ialah 1 boelan hoekoeman, se
pada importeur dari kartjis modal dengan soeara 25 melawan 3
tempat
setempat. Tantara kan kekosasaan Roeslan didaerah dang poetoesannja ialah seperti apa
Bireka itoe.
:
Setelah membitjarakan
tentang hanja
jang dimintakan oleh Hakim Polisi,
pemboeros
dan
penjelidikan teroe itoe.
Pembitjara gambarkan angka2 jang memboeat peta dari osdara, maka
jaitoe 1 boelan djoega.
tama
jang
bergiat.
mencendjoekkan bahWa kartjis Bi- Na
aan
tentang OnderPersdelict ini ialah karena toeli. Feka itoe mendjadikan mahaldan me wijs.
,
san dalam K.PR. 14 September 1939.
Kapal pemboeroe Djerman
(Antara).
Londen, Senen (Reuterj
Regout
dihoekoem
3
tahoen.
ep
Admiraliteit mengabarkan, bahwa
Maastricht, 30 Oct. | AnetaKarena menghina Hitler
kirimkan ks Sian, iboe kota dari bari ini 2 pesawat pelempar bom
(Rechtbank)
Dari
Malang
diwartakan
oleh
provincie Skansi dsn laloe teroes Djerman telah melakoekan serangan ANP.). Pengadilan
bahwa toean A.A. Wyt,
poela menocsdjoe ke Yenan, Chung- terhadap kapal pemboeroe torpedo mendjatcehkan hoekoeman 3 tahoen Aneta,
king, Ichang dan tempat-tempat Lottielje, disebelah selatan dari dog- kepada Regout karena memoekoel Hoofdredacteur ,,Malanger“kemarin
diperiksa dimoeka pengadilan Raad
lain lainnja, sebagaimana telah di gersbank. Hingga kini beloem djoe isterinja sampai mati.
men guan
van Justitis di Soerabaja, karena di
tetapkan
oleh aksi oedara jang ga terang apakah moesoeh mendatoedoeh melanggar oendang2 142 dari
dilakoekan oleh pehak Tionghoa di pat keroesakan.
Italia
Kitab Hoekoem siksa.
Hankow dan dalam pertempoeran
OH. minta hoekoeman 50 roepiah,
ini ada 9 boeah pesawat pelempar
Riboet di London
Kereta api bersdoe
subsidair
10 hari.
bom Roeslan dari model SB. ikoet
Londen, Sinen (Reuterj.
SeMilaan, 30 Oct |Havas). Doea
Poetoesan Raad, hari Djosm'at.
mengambil bagiannja,
perti telah dikabarkan diatas, alarm kereta api telah heradoe dekat MiBABI Kai
menanam
Correspondent dari ,,Asahi Shim- oedara telah diadakan di pesisir ko laan.
( Samboengan dari pagina 1).
Kotaboemi
mendapat
Iampoe listrik
bun“ itoe selandjoetnja menegaskan ta2 bagian tenggara, dan satoe koJang mati 11 orang danloeka 21
Akan bekerdja bersama-sama
djoega, bahwa sebagian dari pasoe ta lagi didarat, Zoenglind.
Dari
Tandjong
Karang
diberitaorang, sedang jang lain2 mendapat
Ketika orang memadjoekan perta kan2 bermoebil dari pehak Roeslan
Setelah diberikan tanda ketente- loeka loeka ringan.
kan, bahwa dengan besar perhatian
njaan, apakah Roeslan itoe bermak dan beberapa pasoekan2 jang ber- raman, beberapa menit kemoedian
dari pengoeroes roemah2 dagang
soed hendak meroebah perhoeboe- motor telah dikirimkan dengan me dikota2 bagian pesisir beberapa me
dan dari pihak perkeboenan dilang
India
ngannja dengan Djepang, maka de laloei Mongolia-Loear menoedjoe ke nit lamanja terdengar tembakan2,
toengkan pada hari Djoem'at mangan tegas dan djelas poela telah beberapa tempat2 jang ada diseki- roepanja datang
dari djoeroesan
lam jang laloe di Kotaboemi pem
MINISTERIE DI MADRAS
didjawab oleh Smetanin, bahwa ia tarnja Mongolia-Loear itoe.
Kauaal dari djaoeh sekali,
boekaan
peroesahaan listrik dari
berniat hendak bekerdja bersamaOrang2 pendoedoek pesisir timoer Diangkat seboeah comissie penaze- kongsi Lim Glok Keng, jang bersama dengan Djepang. agar soepaja Masih tetap berada ditapal batas laoet jang hendak menoedjoe peker
hat
tempat di Telok Betong.
persahabatan antara kedoea doea
Nomoshan
djaannja, dengan terkedjoet melihat
Madras, 30 Oct. (Reuter):
Setelah pedato2 jang sebiasanja
negeri itos mendapat kemadjoean
Selain daripada itoe poen telah 2 pesawat oedara jg terbang rendah
Permintaan ontslag dari ministe dilakoekan, maka njonja Meindersma
dan hal ini sosdah terboskti poela, didjelaskar posla oleh correspon- sekali dan moelai poela melepaskan rie di Madras telah diterima dengan memoetar contact peroesahaan lisberhoeboeng dengan adanja perloe dent itoe tentang adanja kekoeati- tembakan2. Pagi ini staf pendjaga baik oleh goebernoer di Madras, ber trik itoe, hingga Kotaboemi jang
tjoetan sendjata itoo.
ran orang terhadap adanja perhoe an oedara dengan melaloei garg2 da hoeboeng dengan orang telah mene gelap goelita keadaannja, berobah
Masih tetap melawan Djepang
boengan jang mengenai #0'al tapal ri roeangan telah sampai ke minis- rima beberapa instroeksi dari Con- mendjadi laoetan tjahaja api, sete
Kemoedian didengar kabar poela,
aa antara Djepang dan Rosslan terie penerangan di Londen, jang gres dan sangat berkenaan djoega lah mana poela pesta diteroeskan,
' bahwa
bagian
daripada
tentara
oa.
kemoediannja dengan menisep pe dengan keterangan dari Radja-Moe sedangkan kepada pegawsi2 peroeoedara Roeslan jang telah mengam
Sebahagian dari pada
tentara- loeit2 diberinja peringatan kepada da, LordLinlithgow, tentang sahaan terseboet diberi kesempatan
bil bagiannja dalam pertaroengan merah dari. pehak Roeslan
itoe, semoea staf buro oentoek mentjari pemerintah
Inggeris terhadap
In oentoek mengadakan selamatan.
sman
didekat Nomonhan itoe, teroes di jang telah mengambil bahagiannja perlindcengan.
dia.
:

La

boomutin

teroes

kewadjibannja.

Eropah

&
z

Paviljoen

peladjar2 poekoel: 9—12

ditapal-ba

Barat itoe, jang boleh

dikata

dak

Menerima

didjelaskan poela oleh cor-

respondent

158,

Aa Aa Ni

pembajaran riang.
Cursus BELANDA boeat:
Orang-orang jang beloem pernah mempeladjarinja.
TE,
2.
Examen K.E. (Klein Ambtenaar).
3.
Privaatlessen moedrid-moerid dari kagere Scholen jang
maoe masoek toelatingsexamen: M.U.L.O., K.W.S. H.B.S.
4,
Privaatlessen moerid-moerid : M,U.L.O., H.B.S. dan A.M.S.
5.
Handelscorrespondentie.
Cursus INGGERIS boeat:
Orang-orang jang beloem pernah mempeladjarinja.
1.
Privaatllesen moerid-moerid dari M.U.L.O., H.B.S. dan
2.
A.M.S.
:
Handelscorresspondentie.
3.
Djoega diadakan Cursus-cursus:
Stenografie-Groote dan Boekhouding.

itoe

didalam

batas sebelah Timoer, 108 boeah di

Sosal jang diroendingkan pada
malam itoe, banjak jang mengenai

KRAMAT

Tentang iac'dent2,

ujoekarkan bagi gezelschappen jg ke

EMALAM
pada djam 7 lewat
S 5 menit,Gameenteraad Batavia
dari itoe pembitjara tidak menjetelah melangsoengkan sidangaja di
toedjoei oescel ini.
bawah pimpinan bhurgemeester Ir,
Toean
Tio
Tjiang Soei,
E A. Voorneman.
Oesoel2
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STUDI EHULP:

dalam pertaroengan di Nomonhan,|

hanja diserang dari oedara
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Nederland

Timoer Djaoeh
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Ini- malam
dan

malam

berikoetnja
Sawah Besar

—

Bat.-G.

DODGE CITY
dengan

ERROL

FLYNN dan OLIVIA de HAVILLAND
100 pCt. BEWARNA.

makanan jang tidak

enaknan

sedap. di

P ficbab PALMBOO

M diboeat dari hasil alam jang
soelji, dari toemboeh-toemboehan jang mendafangkan

kekosatan

dan banjak

mengandoeng

vitamine A dan D:, PALMBOOM baik sekali
oentoek menggoreng, memanggang dan memasak
serta oentoek dimakan dengan roti. Orang jang
tahoe menghargai jang enak dan orang jang
tidak
koeat
peroetnja
soeka
sekali pada
Kalau PALMBOOM
tetap
PALMBOOM.

dimakan, njonja roemah dapat persen alat makan

jang

bagoes, bersaloet perok, jaitoe jang banjak

mendatangkan

ITmania

Bioscoop

Ini malem

dan malem

|

“MENGANDOEN

Kruidkundige en Eigenares:
Djamoe - Industrie

Pemandangan
orang toea balik

sTJAP

kombali:

PEP Ag MAN TANI Pa,

Menhan

Se

9.30

Makan

baik

djamnja:

8 —
4 —

pertanjahan

pegel,

dari tanggal

dengan

BATANG

Hoek Riauwstraat, MOEARA
HOTEL

HARI“

TEBO

pertjoema.

Satoe2nja

peroesahaan anak Boemipoetra.
Tetamoe
dilajani
dengan
seksama.
Kamar2 selamanja didjaga dengan rapi.
Tjoema
terima familie jang sopan.
TARIEF
Hormat

TEBO.

Korting !
Kaos

O HOAT

& Co.

(|Djambil.

PASAR anna

Tiap-tiap harl didvertentis #Patjars F1.- sekali masat

No. 175

Bat.-C, Telf. Welt.

ssuccosasossssos.ssscosocese|-

besar i 3,25.
SUIRINE.

panas dalam dadat 1 150 besar

ASTHAMA-PILLEN.
&
Mengi, mengah, napas tersegal segai,
pendek,

makan

—

iIni obat tanggoang bisa boenoeh bacilee

B

Ma

nja syphilis en bersihkan darah kotor
makan 2 il. tanggoeng bisa baik, en

|
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ETANALA RAN SIASIAKY
SANG PALA SN
AN
PA

Dl AS

AN

Ak
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ENYA Kr
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»DE INDISCHE
Gang

jang menjenangkan. Teroeskanlah.Dan tjebalah berhoeboengan dengan kita,

Teroetama

boeat saudagar2 batik, Toko2

bafik atau boeat keperloean oentoek dipakai

sendiri. Sedia fjoekoep kwaliteit moerahan
sedangdan batik2 haloesan. Kain pandjang

:

IA DEWA
SEGALA PENYAKIT. Iibsra kara

DJANGAN PAKE SEMBARANG DEDA
DUABA NJONJA POENJA KETJANTIKA

Saroeng moelai harga kl. f 18.- f21,f 23.- f25.- f 28.- f 30.- f134.- f 36.f38.-

f44.- dan f 50.- per codi.

Kain2

batik

haloesan

fjap haloes, moelai

ftoelis fangan

k.I, f60.—

f75.— f1 80.— f$ 85.— f90.—

Menoenggoe pesanan

dengan

KRUIDEN“.

No. 22, Semarang.

PATJAR
BOEKOH PENOENDJOEK
DJALAN DI POELO DJAWA
onkos
f 0.04 bisa dapst di
PEMANDANGAN,

atau

f£65.- f70-

f 100.—

Barang2jang tak setoedjoe, boleh kembali
ditoekar atau wang dikembalikan.
ATOERLAH PERTJOBAAN, dam minta-

dikirim

Tengah

Bagi: kacem Sospir kacoem Saudagar
dan pelantjongan harga Da
Na
0.90

BOEKOE PEMIMPIN BIKIN POTRET terhias dengan 64 gambar

f 120 . 150.- f 180.- percodi. Pesanan
banjak Fgadikat diperkenankan, dikirim de
ngan rembours afau oecang lebih doeloe.

lah RRIJSCOURANT,

1 fl, isi 150

Firma:

€

BOEAT BATIK? DJOKJA dan SOLO,
Toean akan dapat kain batik dan harga
SERU
EA NA Ia
Pat gi "Yaraas
SEL
RA KPPS
$
£
AAS
NY
2 ML DNAN MPA ANGIN

kombali

bidji f 1.50 300 bidji f 29.0.
Kirim oewang lebi doeloe ongkos
vrji. Rembours kirim voorschot. Adres
toelis jang terang.

Djokjakarta”

SenangSe

baek

Leher bengkak sampai soeara hilang.

2894

SJAMSOEDDIN”

Batik-handel

3 il. tanggoeng

philis) seperti kanan kiri pada shes| weja, anggota resia bengkak atawa
kioear bisoel ketjil antero badan gatel.

tida bisa timboel

S.T.

mace

f 2,50, besar f 4,80.
HANARIN.
Boeat prempoean jang dapat sakit
kepoetiin (Piktaij) lama of baroe. Mas
sana il. tanggoeng baek 11,75, besar
3,25.
—.
CERENOL.
Obat boeat sakit perampoean (Sy-

sLekas Dafang pada,

sseosoesesoesesoososoeeos990

Lil. f 175

NTB

roepa2 Kemedja, Pyama, Poloshirt, Topi Vilt,
kaki, Dasi, Band koelit aan pakean anak2.

BERDAMAL
de Beheerder

Toko M. JOESOEF

MOEARA

Dari

napsoe

batoek kering, (kinkhoest), darah T.B.C.

Poeasa

EARATEBO.

sebentar2

Beeat segala penjakit batoek, seperti

ea

(Djambi)

jang paling tertoewa boeat MO

dan

dan lemas, 8 fl, tanggoeng baik air
kentjing tidak ada goelanja 1 fl,f1,75
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karang dalam BBL. 1938 dan datelah oeraikan tjaranja PGB. lam BBL. 1925 kaoem goeroe-banbsrichtiar soepaja nasih kaoem goes toe mempoenjai positie sendiri. KeNpshAN

ros bantos dapat perbaikan. “Beker

dja bersama2

dengan orang2 jang

diharapkan pertolongan, itoelah dja

Jan cetama oentoek mengemosdikan

merekat sekerdja, choesoesnja

wak

toe sekarang".

Dpaan
pertama
dari
kacem
PGB.
Memang centosk mengcsesosikan
perbsikan nasib boekan sadja dika
langan goeroe, tetapi dalam kala-

ngan

sSemosa serekat-sekerdja ha-

Dimasa sekarang, boleh dikatakan

roes
mencenggos waktoenjs desabar
dan (dalam sabarnja
kacem gosros bantoe, boekan sadja ngan
dalamserskat sekerdja menaendjoek itos perioe berichtiar.
kan kesctisvannja, poen dalam par| PGB. dalam waktoe crisis scedah
tij politiek jang mempoenjai wakil mengalami kesoesahan pemetjatan
«
ntoe jang ma
Galsm locale-raden dan Volksraad 1000 kacem
' Bosdah menoendjoekkan poela kegi- sih tijdelijk. Hasil dari Tosan Joodawinata pergi ke Nederland soe
atannja.
Dari sebabitos ta" heraniah djika dish menoendjoekan, bahwa dalam
,,Groote-Oost“, Makassar
kita dengar dalam rapat Gemeente ressort
rasd, R.R, dan Volksraad sosara2 sekarang tidak ada lagi kacem goejang minta soepaja perbaikan nasib ros jang djadi korban malaise jg
terlihatlah dikalangan kacam goeroe beloem dapat angkatan kembali. Doe
nia moslai berobah, poen dikalabantoe.
“Ereschuld", balas boedi terhadap ngan Goania pergoerosan.
kaoam gosroe bantoe dilihat dari
Boekan posiau Djawa dan Madoe
keactievannja dikalangan
pergera- ra jang mengalas djalan pertama
kan politiek. Poen didalam zitting osntosk memperbaiki nasibnja kaVolksrasd jang telah laloe, sebe- oem gosroe-bantoe, tetapi Makassar
loem Tosan Joedawinata dan jang mengosbah lebih dahcsloe,
Semendjak th. 1935 sampai kini,
setelah berangkatnja,
beberapa orang dari Volksraad sosdah mem- tiap-tiap 1 April boekan setjara
bela nasib kacam
goeros bantoe. »April-mop" tetapi setjara zakaelijk
Dari fihak Parindra t. Moech- kita bentangkan nasibnja seribos
tar, dari fihak Pasoendan T. Oto kacem goeroe-bantoe jang perloe
Iskandardi Nata
dan dari dapat
angkatan itoe, disebabkan
fihak PPI. T, Mr. Muhd. Yamin. mereka itos djadi korban malaise.
Motie djoega talah diadakan, te- Disebabkan dipoelau Djawa Madoe
tapi setelah mendengar keterangan ra p
Sosdah diperserahdari pemerintah dan perdjandjian kan kepada locale gemeenschappen,
dari wakil pemerintah, maka minat dan Departement van Onderwijsen
oentosk meneroeskan motie itoe di Esredieast dalam praktijk ta'dapat
tjaboet, sebab kepertjajaan anggota memkoesat apa2 dalam angkatan
Volksraad ada kepada fihak peme- goeroe, maka itos di loear poslau
rintah.
Djawa
dan Madoera, dapatlah diBoekti jang sangat didjadikan oesoelkan 'itoe, sebab masih dalam
alasan jaitoe dalam pembelaan naDepartement, daiam lo-

#ib gosroe bantoe di Gemeenteraad

Batavia
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1. Hoofdbestuursvergadering

lai poskoel 1,30-9,30 pagi.

moe

2 Conferentie Schoolbesturen, moe

diloear batas, kalau menilik bahan lai poekoel 10-1 siang.
II Malam Minggos ddo. 4/5 Nobahan jang dipakai osntoek mem
boeat barang itoe. Djika menoeroet vember "39
1. Receptis dari poekoel 8-9,30
pemerikasaan, barang itoe tidak lagi
a. Renjerahan dari Comite van
mencerost oekoeran, maka
toean
paberik barang itoepoen diberi ingat.

Kemoedian moengkin djoega sosrat
kontrak dibatalkan.
Dengan djalan kontrole terseboet,
dapatlah

toean

paberik

memberi

tanggoengan kepada sipembeli, bah
wa barangnja memang diboest dari
bahan2 jang baik, sedang sipembeli

dan sipemakai barang itos

TJAP

menda-

dan

udah

menu

aa

PENA

Mur

SN

mendapat

itoe hendak membeli

lam menentoekan baik tidaknja ba
rang 'makanan, Laboratorium itos
sedapat2nja memakai cekoeran me-

Nederlandsche

Mei

kacem

demikianlah dikabarkan
Poestaka.

(oendang2

panas

an

tan paberik jang dikontrole itoe ada
diboeat dari bahan2 jang baik. Da-

noceroet

BAI

boelkan batoek serta mengilangken
bawa
bossoah
dad moslaea

dengan
masoek

bagian afdeeling Nijverheid Departement Eeonomisehe Zakeu. Sedjak
beberapa

BALASHIN

MATJA N soepaja keongkong tidak

Di Bogor ada ,, Laboratorium voor
Scheikundig Onderzcek“
ftempat
mengadakan
dijalan ilmoe

sang jaag soeka mincen soko

fcigareccesj
baik selalos mamah sediku

Nasib kaocem
Ss

23

Oleh: K.

pensicenan,
9.

BESI

Le

Dalam soerat chsbar ini. hari Se
nen ddo: 23 October 1939 No. 239,
lembaran 2 oleh Tosan Realist te-

lah dibitjarakan tentang nasib pen
sicen pada sekarang ini. Bahwasanja oeraian toean Realiast terseboet
100pCt kami ace.
Kaocem pensioenan
roepanja
di
pandang soedah boeskan orang lain
patoet bergacel dan hidoep di kala
ngan masjarakat, kami dapat mengoetjapkan demikian, lantaran ds

:

ngan pengalaman kami sendiri, dapatlah
menocendjoekkan
beberapa
boekti jang soenggoeh amat meng-

gelikan sekali, baikpoen kegandjilan

itoe timboel dari fihaknja kaoem
pensioensn sendiri, baikpoen
timboel dari fihak Jain.

Djikalau dipikir betcel-betoel dan

adil: kedjadian jang sda pada seka
Ontvangst.
rang, inilah, moela-moela
diatoer
b. Penerimaan Hoofdbestuur
dan ditjita-tjitakan oleh kaoam pen
c. Riwajat PGB beroesia 20 th. #ioenan sekarang ini, waktoe mera
d. Remboekaan Receptie
ka masih bekerdja, telah bersoesah
2 Mempertoendjoekkan opvoering
pajah membanting toelang siang
dari poekoel 19-1 malam
dan malam, berdaja
oepaja
akan
UI Hari Minggoe ddo
5 Nov.1939 keselamatan negeri dan Ra'jatnja,

besioten vergadering I moelai poejang pada sekarang ini diterceskan
koel 8-1 siang
oleh pegawai negeri anak tjoetjoe

2. Pemboekaan
kacoem pensioenan, boleh dikatakan,
Sekarang adalah kewadjiban dari pat kejakinan, bahwa barang iang
b. Lezing Toean Sjafei Soemardja
dibelinja
itoe
ada
menosroet
sjarat
ri barisan fractie BKBD
oleh
t. para Regenten dan Burgemeestars
bahwa pegawai negeri sekarang ini
Leersar teekenen di Bandoeng, ten
Tabrani djoeros moedi kita dan dipoeiau Djawa dan Madoera oen- sjaratnja.
tinggal meneroeskan bekerdja tingtang: Moderne Teekenonderwijs da
Dinegeri
ini
masih
banjak
barang
galannja si kaoem pensioenan itoe.
t.Soangkoepon.
toek memadjoekan soal ini dalam
Apa sebetosinja jang haroes di sidang raadnja, atau dari fihak me diperdagangkan orang, jang kwali- ri Internationale Cursus di Weenen.
Akan tetapi nasib kaoem pensic. Perdjalanan Deputatie ke Ne- cenan roepanja soedah disingkirkan
perbaiki ? Jaitoe pertama pasal reka jang doedoek dalam raad me teitnja djaoeh dari memoeaskan! Gerland.
Gan disimpan dalam gedoeng
Mugadji.
£
maGjoekan ini, agar sospaja kaoom Atosran meminta dikontrole seper
IV Malam Senin ddo. 5-6 Nov. seum, djarang sekali dilihat dan di
. Pencerosnan gadji 61 pCt. danse goeroe-bantos jang djadi korban ma ti jang diterangkan diatas itoe hen
1939 besioten vergadering II moclai pikirkan oleh masjarakat kita seka
karang 48pCt. tinggalnja, dankeba laise itoe dapat ditempatkan jang daknia dipandang sebagai pertjoba
poskoel 1,30-12 malam
an
jang
mosia2
sekali
centoek
barrang ini.
njakan dari mereka jang mempoe- diharapkan,
boekan
seperti sekaa. Mengesahkan Notulen congres
njai overgangsbezoldiging jang agak rang ditempat jang boekan tempat djaga2, sospaja sipembeli barang
Boekan omong kosong, sedjak R.
dinegeri ini djangan roegi membeli ke XIX di Solo
besar sekali, perlos ditempatkan nja, tetapi tempat orang lain.3
P.B.
berdiri, telah dioesahakan sce
b. Mengesahkan vergadering jang
bagi mereka dalam schasi gadji jg.
“Ambillah tjonto Makassar, ambil barang jang tidak baik. Atoeran pertama
paja kaosm pensiosnan dapat tos2
TE
adil.
lah @jalan itoe. Djadinja Departec. Mengesahkan versiag Secreta- lage2 seperti pegawai negeri in
Nah, dengsn adanja serosan ini, ment van Onderwijs en Eeredienst
riaat JAfd Rartai dan afd. Onder- actieven dienat tetapi djawab peme
dan dengan adanja pembelaan da- principieel tidak keberatan osntosk mengelcearkan permintaan agar soe
rintah dengan gampang sadja, bah
lam raden, posn oleh Voorzitternja mengangkat mereka tetapi terserah paja overdrachi iios ditjabost dan wijs|
d. Mengesahkan
versiag keoea- wa kacem pensicoenan tidak diberi
dibitjarekan dinegeri Belanda, djoe sekarang kepada iocale gemeen- Sagar aa dibalikkan lagi kepada ne
hak toelage, sebab jang dapat toengan
ga atas perdjandjian dari
ara schappen
jang mempoenjai kawa geri.
lage2
itoe hanjalah pegawai negeri
e. Mengesahkan Verificatie Com“ merintah dalam Volksraad, seka- djiban oentoek mengangkat mereka |. Djosros-moedi kita soedah kemce
jang
gadjinja
dimasoekkan begroorang kita bertanja lagi sssoeai de jang djadi korban dari bahaja ma kakan hal ini djoega, minta soepaja missie.
ting
negeri.
f. Begroo ting
ngan pertanjaan kita doea tahoan laise tahoen 1934.
Walaupoen djawaban ini tidak te
onderwijs itoe dibalikkan kepada ne
V Hari Senin ddo 6 Nov, 1939
jang lalce, bilamanakah kacem goe! i Siapakah jang akan voorstaikan geri. Djikalau kits batja teniang
pat
betoel atas maksoednja permin
Excursie.
Berangkat
poekoel 8
ros bantos dapat gadji jg dimintataan
mereka, tetapi sampai sekaonderwijs
jang ada di Inggeris, pagi
dengan Autobus, menocedjoa
nja, baik di Indonesia dan di NeDalam ,,TRIDAJA" kita batja da Frankrijk dan di Duitschland dapat ke: Meseum PTT, Geologisch Mu- rang ini beloem ada seorangpoen
dsriand ?
ri beberapa tjabang minta soepaja lah kita disini mengambil kesimjang menggoegat bahwa kaoem pen
Rermintaan dari goaroe bantoe ti HOOFDBESTUUR berichtiar, soe- poclan, bahwa onderwijs rendahan seum, Dierentuin, Sterrenwacht dan sicenan itcoe djoega masih dapat me
Kawah Tengkoeban Parahoe
dak banjak, spalagi keterlaisean paja dari k
kacem gosroe- tan haross ada dalam pimpinan ne
VI Hari Selasa ddo. ? Nov. 1939 mikir dan merasakan, sebagai maToentoetan mereka adil.
noesia biasa.
bantoe banjak jang disngkat djadi geri.
besloten vergadering III
Selainnja gadii,rechtspositie. kepala sekolah jagi dan djoega da
Kacem pensioenan, dipandang boe
Sebah kemadjoean onderwijs ada
a. Mengesahkan notulen vergade
Sebagaimana kita mengetahoei, toen lam pangkat schoolopziener.
kan pegawai negeri actief, memang
lah tergantoeng kepada pemerentah ring jang ke II
toetan pertama dari kaoem goeroe
Memang kacoem goerce-bantoe ma Choesoesnja dalam Volksonderwijs
b, Mengesahkan verslag Verifica 100pCt acc, tetapi tentang gadji pen
bantosialah djangan dipersamskan sih mempoenjai harapan oentoek dan inspectieapparraatnja.
sioennja, mereka masih boleh dikoe
tie Commissis
atau
hampir disamakan dengan didjasdikan kepala sekolah. Tjosma
rangkaen, djiksiau negeri merasa per
Nasi soedah djadi boehoer. Badan
c. Congresvoorstellen
corp3 lala jang pada anggapannja sadja boektinja hanja sedikit sekali. sebagai Volksraed koerang awas.
VII Malam Rabos ddo. 7-8 Nov. los dapat pertolongan oeang. Boekti
ta' pada tempatnja.
best
ia
ini kami telah alamkan pada 'wakHal ini perlos diperhatikan
oleh Djikalau mereka itos awas dan me
Inilah perios djoega diperhatikan. jang berkosasa,
lihat roman moekanja P.T, Direc- daan Soemair “0 Sanga
Habis toe negeri kekoerangan oeang, 'seDisinilah kita terangkan, semendjak
Sampai sekarang jang macs me- tsur van Onderwijs en Esredienst
2. Mengesahkan Notulen vergade moea pensioen diwadjihkan masih
adanja kacem gosroe bantoe di In- ngangkat di Midden Java beberapa Dr. de Kat Angslino
dipotong sadja, tetapi pada waktoe
waktce ring jang ke Ill.
b. Melandjoetkan congresvoorstel ambtenaar negeri dapat kindertoedonesia, ssmendjak ada titelnjs Regenten dan di West-Java dire- membitjarakan soal overdracht, oe“hulponderwijzer" dalam Staatsblad gentschap Indramajoe sampsi 2 moem tentoe dapat mengetahoei, len.
lage, duurtetoeslag dan lain-lain
beloem ada satoe keterangan jang orang dan di Garoet sesorang.
nja toslage kacem pensioenan tidak
dan chossosanja anggauta
Voiksc. Rilihan Hoofdbestuursisdan
menjamakan itoe. Selakoe wettelijikoet dapat toelage, sebab katanja
Tanda keinsjafan dari mereka raad, bahasa pimpinan atas itoe ti
d. Rondvraag
ke regeiing jang berdasar kepada litos
mereka boekan pegawai negeri.
dak menjetoedjosi, jaitoe bagian on
e, Renostoep
Staatsblad dikalangan ambtenaar,
Sekarang ada boekti poela, bahRegent Indramajoe dan Garoet derwija-deskundigen, dan serekat-ze
N.B
tentoelah ta' boleh diosbah begitoe jang raya Mc djalan Naa
Agenda Ini kalau perloe akan di wa V.V.O. telah mengadakan verga
me kerdja, Kaoem Voiksraad bekerdja
sadja, sebeloemnja ada pengharga- ngangkat
dering centoek membitjarakan ambkaoem goeroe-bantoe dja zonder mendengarkan sosara rarjat oebah.
an sama itos. Dan ta' boleh disama di kepala sekolah.
tenaarsbelangen, berhoeboeng def diloear Volksraad, ketjosali kacem
ja
kan. Maka iftoe adanja persamaan
ngan keadaan waktoe sekarang ini
Dalam angkatan #choolopziener nasionale-fractie dan Tosan Kasi TJIREBON,
atau hampir sama ta' beralasan de dibilangan Vorstenlanden terlihat mo jang ta' menjetoedjoei itoe.
segala matjam keperloean hidoep
ngan Staatsblad dan pada hemat ki djoega ada kaoem goeros-bantoe di
naik harga pesat sekali, maka landa
Djago-djago
kita
mengetahosi,
Pendapatan Gemesnte
ta, mencendjoskkan kelalaian da- angkat djadi schoolopziener, dan bahwa overdracht
Selamatigakwartaal
dienaar2
soepaja dapst duurtetoe
onderwijs itoe
lam menetapkan nasibnja ambtenar, djosga diloear dari poelau Djawa adalah soeatoe ,,sanpassings-polisilag,
djadi
mereka ini waktoe telah
lebih dari taksiran.
:
a|dapat kindertosiage dan dapat pos
ig membawa korban ribosan djiwa dan Madoers, sebab kedoes ressort tiek“ jang achirnja boekan mendja
banjsknja.
:
Wp Bmesergta Mangan
la duurtetoesisg. Akan tetapi kaoem
itos adalah dibawah tilikan Dapar. di akan ketentreman dalam onder- Mn
wal pendapatan-pendapatannja
FGB insjaf adanja itos. Kita me tement, artinja dari fihak atas me wijs tetapi sebaliknja.
se pensioenan hanjalah mengolom dja
ri sadja, dengan mencenggoe da.
agetahoci,
bahwa sebeloemnja T nganggap bahwa kacem goeroe-ban
Permintaan kita, disebabkan ka8
edot
gg
“ereksi
Jar
Joedawinata
pergi
ke Nederland, toe djoega tjakap didjadikan school oem boeroeh goeroe bangsa Indone mendjak
tangnja
pensioenkorting poela, ber
sampai
kaoem goerce-hantos diformuleer opzlener. Boekti lagi dalam ressort sia jang bekerdia dipergoeroean Goe tahoen
ini Mada sedjoemlah ge- Pen dengan begrooting negeri
sebagai goeroe jang tidak dapat jang tidak diperserahkan kepada hernemen dan djoega dari beberapa ratoes tiga balas riboe doea ratoes|3S18
akan tertoetoep
senjum dengan tekort,
didikan, tetapi dengan adanja kete locaal gemeenschap dapatlah kita deskundigen jang ta' menjetoedjoei anem posioeh anem roepiah tiga
:
rangan dari kaocem gosroe-bantoe tjiptakan sendiri, bahwa kaoem goe adanja overdracht, maka itoe,
talen, pada hal taksiran'nja hanja
sendiri, sekarangiah ada peroba- roeada kans oentoek djadi harapan kita, meskipoen nasi #oa- lah sembilan poeloeh ampat riboe
han sampai formuls itoe dioebah schoclopziener.
| dish djadi bosboer, soepaja onder. mama Aa Ina
Kang De
tiga
Daripada opcenten padjak verpor
dan dikatakan, ta'boleh dikatakan
Maka itoe tidak salahnja, djika wijs tetap ada dikalangan pemeren roepiah doea poeloeh toedjoeh cant |ding sebesar
f 16.884,54
(dan taksi
lagi, bahwa kaocoem goeroe-bantoe kaoem goeroe-bantoe, dalam congres tah centraal, djanganlah didjadikan djoemlahnja. Adapoen tjatatan pejran
post ini tjoema f 13500,
tidak poenja opleiding,
voorsteinja menerangkan, bahwa pengawasan dan pengrawatan se- nerimaan ini geperti berikoet :
Daripada poengoetan padjak dja
Kita poedji sikap dari mereka mereka itos tidak setoedjos dengan boeah Jocaal-gemeenschap hendak
Daripada opcenten padjak pengha |ian (straatbelasting!
f 26 3889 90:
itoe, tetapi kita sajangkan menga- adanja ,,Ovardracht Onderwijs ke- lah dibalikkan kepada Departement silan negeri iLandainkomatonbe
s- Iming post ini adalah f 2900
pakah dari dahoslos beloem adase pada locale-gamsenschappen“. Boleh yan Onderwijs en Keredienst.
ting) sebanjak f 16 803 47
ang Daripada vennootschapsbelasting
dikit perobahan, padahal terang se dikatakan hampir semoesa tjabang
ih —
taksiran semoela f 13.874,94).
£ 14,318,58 (taksiran f 12,749,94).
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Kekajaan bahasa di
— Indonesia
TE (Penostoepy |
Ia

tentang harga dan arti oesaha dari
abli2 bahasa.
» Pikiran, jang saja Ingin mengandjoerkan terhadap pengatoeran dan

R.H.S, ketiga

lustrum

dalam

prof. Berg

Pedato

ada atsu belcem n: mpsk keinsjafan

H-5

T

!
h

Sa
Seo
kampas

ENTOEK terijapainis hasil theo

retis,agaknja tidak begitoe baik)

:

peri :

bahasa

bahasa Belanda dan dari bahasa
Indonesis: djika tidsk ada diadjar-

kan bahasa asli pada sekolah menengah ini, baiklah dipakai salah satos
dari bahasa Belanda dan bahasa

Indonesia sebagai bahasa pengantar
dan bahasa jang satos lagi diadjarkan dalam2, sedang di'chtiarkan

sadja akan sosatos

persatoean.

Masjarakat

djoega djalan, sospsja pengetahosan
dari bahasa asli tetap dipelihara,

ha-

dalam tiga hal jang ditoetoerkan
rosa diperlindoengi terhadap propa
diatas ini djangan diadjarkan bahaganda sosatos pengadjaran dalam
bahasa asing.
sa Inggeris, Djerman dan Perantjis,
bahasa2 mana soedah mempoenjai
Jang kedoea jaitoe, bahwa sepan
kedoedoekan jang tetap dalam negedjang kebostoshan akan bahasa per
satosan ada, sosstoe bahaja salah doresis: sifat Indonesia iri tidak ri Belanda tetspi sekali-kali tidak
pilih dari kedoca kemoengkinan itoe boleh dilepas. Dan selandjoetrja ha perloe bagi masjarakat Indonesia,
haroes dihilangkan, dengan mambe- roes dibari perhatian besar pada diika kita memeriksa daftar boekce
riksn kepada kedosa bahasa kesem aliren2
ftendenties) dan keboetce boskos disekolah Tinggi, maka njapatan hosat mendjadi bahasi persa- han, jg dinjatakan mesjarakat ini. talah bagi kita bahwa hampir boeat
tcean.
perlos tidak ada- keberatan tiap vak tjoekoep boekoe2 Belanda
Kalsu
Kesimpoelan jang ketiga jaitoe ajarat-njarat Bahasa Indonesia Itoe dan boekos2 ini masih dapat ditambahwa orang haroes mempeladjari bersifat kunstmatig nanti, dan dji bah djika beloem tjoekoep.
tindakan dan daja ospaja oentoek ka perloe baik djoega dibentoek
Kebanjakan bahasa2 di Indonesia
menghilangkan keberatan-ke baratan Esperanto Melajoe. Tetapi hsl jang ini adalah menimboelkan sosatoe
jang dikemoekakan terhadap tiep2 tidak boleh diloapakan ialah bahwa kesoekaran hagi pendoedoek negeri,
kedoea bahasa jang akan mendjadi djangan sekali-kali ditambah perka maka djika banasa2 Inggeris Peran
bahasa persatoean itce.
tasn-perkataan baroe jg. tidak atau tjis dan Gsrman dihapoeskan dari
peladjaran, peladjaran ini
koerang perlos dan sjarat-sjarat me daftar
Boeat memperbaiki Bahasa Indo- njoesoen kalimat meedah sekali, s0e mendjadi lebih moedah dan pendoe
nesia baik betoel djika dibentoek paja dapat ditoeroet tiap orang jg doek negeri djaii lebih banjak tem
sosatoe organisas! bosat mempela- memakai bahasa ini.
ponja boeat mempeladjari bahasa
djari bahasa ini dan djika ditjapai
aseli. Barang siapa jang tertawa
ba- Kessesahan hbosat membikin
persetoedjoean tentang ajarat2 damendengar
andjoeran2 saja ini, baik
oemoem
bahasa
di
lam pemakaian bahasa ini. Sepan- sa Belanda mendija
- lah memberi perhatian gada kesoedidjelas
dan
h
dipetja
dapat
tidak
djang pengetahocan saja beloem
karan jang terkandoeng dalam on-

“Prof. 0.0. Berg.

ada seorangpoen pegawai

Goeber-

nemen, jang semata mata memakai
temponja boeat mempeladjari
bahasa Indoresia. Hal ini'tantoo sangat
ijak memosaskan, djika dipikirkan,
bahwa bahasa Indonesia adalah ba
hasa jang penting sekali disamping
bahasa Belanda.
Di kantor Baiai
Poestaka betoel ada didapat
akli2
bahasa, tetapi ahli2 bahssa ini tidak dapat memboelatkan perhatian
nja bosat mempeladjari
bahasa2
Jang perlos, sesoenggoshpoen didirikan nanti Sekolah Bahasa Tinggi
jang memberi
kesempatan
boeat
-mempeladjari dan menjelidiki bahasa Indonesia ialah sosatoe Madjelis
terdiri dari ah!i2 bahasa, jangsarg
goep menentcekan, bagaimana sjarat2 dan atosranr2 bahasa Indonesia
jang akan diakoe sebagai
bahasa
cemoem di Indonesia ini.
Madjelis ini heross diberi daja
ospaja jang tjockosp boeat memben
teras galah2 terhadap sjarat2 jang
ditentoekan itoe. Madjelis akan ber
djasa besar, djika dapat memperbai
ki bahasa Indonesia Jang tidak teratcer, jang boekan satoe dcaa kali
kita dapat dalara scarat-soerat dan
makloemat2 kantor Goebernemen.
Scestoe pertanjaan jang djoega ms
parik perbatian Lita, soenggsehysen
pertanjzaan
ini tidak hal jang ter
penting, ialah, basaimana nentibaha
sa Indonesia dengan pengatoeran
madjelis ini.
Soedah
tentoe bahasa ini, ig ter
oetama
dipakai islam
golongan
orang Indonesia, haroes bersifat In.

Daripada padjak kendaraan (rijwiel-en voertulzenbelasting) banjak
nja £ 1133525
(taksiran
tjosma

£ 7124941,

Daripada

mah

tangga

onceuten

padjak

roe-

(personeele belasting)

f 4442 framing f 3315).
Bouwvergonning
en
rooigelden

f 4,217,56

(taksiran f 3,794 94)

' Leges sebanjak £ 77150 (sedang
taksirannja 159994)
Reclamebelasting banjaknja fl.
85787 (taksirannja f1,687,50)
Padjsk
barang
mingaman jang
keras f 84948 (taksiran f 937,44)
Padjak andjing f 127977 (taksi
ran f 900)
:
Padjak

£ 225,

mertjon-petasan

besarnja

(raming f 168,15). Gsmeente

jijks forensenbelasting

piran f 824, 941.
Njatalah

f 895.61 (tak

i

bahwa penerimaan

pene

Datanglah

Boeat sekolah rendah baiklah
bahasa asli pendoedoek negeri di
pakai sebagai bahasa pengantar,
pada tiga klas jang paling rendah
djangan dipakai bahasa asing: dan

matjam bahasa, dan sekoleh-bolehnja bahasa asli pendosdoek negerilah dipakai sebagai bahasa pengantar, disekolah menengah ini diberi pe
ngetahosan jang tjsekoep sekali dari

hitoengan. Tetapi dari jang scedah
dikatakan lebih dahoelos oreng da)
sedikit kesimpoelan
pat menarik
jang praktis.
Pertama bahwa golongan bangsa
Indonesia jang mzsih hidosp dalam
keadaan semstjam sekarang ini ha
ross ditoendjang dengan giat bahasanja, dan bahwa orang hanja hsroes memenoshi kepada keboetoehan

tertentos

atas, ada

berikoet:

Roepasroepa

di kita poenja

model

jang

indah

dan

toko. :
terpilih.

SC HOENHANDEL

dan pengetahosan dari bahasa asli,
disekolah menangah diadjarkan tiga

bandingan. Lagi posia tentoe. sada |:
akan kesdsan2 Jarg tidak dapat. di).
timbangkan, jang membesarkan ke

jang

lah sebagai

pada tiga klas jang tertinggi diadjar
kan hanja arti dari perkataan asing,
soepaja djangan terganggoe paham

mentjo
a
— bosat
— kata pembitjar
kebera
n
tinga
kepen
ba meretspkan
“pers
an
adak
meng
n
denga
tan itos

moepgklnan terdjadinja salah

Lebaran segera akan datang!
TOEAN BELOEM SEDIA SEPATOE?

perobahan onderwija pada anak2 da),
ri orang Indonesia kaoem

Lebaran!

Lebaran !

kan

dengan djalan membikin moe-

dah bahasa ini dipeladjari orang2.
Jang paling pertama haroes diichtiarkan dalam hal ini jalah sospaja
tertjapai pembatasan jang lebih ba
ik antara bahasa aseli dari pendoe
dosk negeri dan bahasa Belanda.
Tindakan jang pertama Galam oesa
ha memetjah masaish ini ialah mem
beri kedoedoekan jang lebih oetama
bagi bahasa aseli dari pendoedoek
negeri.
Djika
dalam
pendidikan

enak-anak

orang Indonesia kaosm

derwijastelsel

jang tidak

jang lazim sekarang,

memikirkan

adanja djos

rang antara gosroe dan mosrid oleh
karena kedoea belah pihak mempoe
njsi bahasa aseli jang berlainan

Idiepgaande

taalverschillen).

Kesempatan jang diberi Faculteit
pada saja memborat pidato disini,

saja tidak maoce goenakan boeat
meristsi orang.
Ossaha
jang
baik dalam
hal
memelihara

kesenian

dan keboeda-

atas tidak dapat dilangsoengkan a- ja'an pendoedoek negeriterang dan
zas jang sehat, jang menetapkan njata bagi kita, sehingga kita tidak
bahwa ,bahasa asing haroes dibos sampai hati mengoetjapkan tjatjaang dari sekolah rendah“, maka per tan jang keras sekali dalam peman
loelah diichtiarkan segala djalan, dangan kita tentang soal bahasa ini.
bahasa asing
pengarosh
Sepintas lalos saja membitjarasoepaja
itoe sekali-ksli djangan merossak- kan halhail jang tidak memoeaskan,
kan. Soedah banjak dibitjarakan oleh karena perkara2 itoe soesah
dan ditoelis tentang djalan, jang di didiamkan djika dibocat pidato tentosroet bosat mengadjarkan bahasa tang : Indonesia, soeatoe negeri jg
Belanda pads anak-anak Indonesia. mempoenjal banjak sekali bahasa,
Tidak terang bagi saja, apa orang goegtoe negeri jang mengalami soorang
jang . memikirkan
djalan al soal bahasa. Peri keadaan
ini
Ini memberi perhatian pada perta- memberi pemandangan jang Indah
njasn, djalan mana jang mesti toe bagi kita, jang menoeroet pendapa
rost, soepaja kedoedoekan bahssa tan kita haroes
dipelihars, maka
aseli djangan terganggce.
oleh kerena ini kita merasa terdoDjawab atas pertanjaan ini hanja rong memadjoekan protes terhadap
dapat diberi oleh ahli2 dalam baha orang orang jang melanggar bahasa negeri ini. Tetapi jang dapat di sa2 itoe. Tiap tegoran, tiap protes,
tentoekan dalam perkara ini ialah, dan tiap oesaha dalam ilmoe psnge
bahwa perhosboengan antara pengoe tahosan mengandoeng ,berat sebepoes2 onderwija dan ahli2 bahasa lah“ fonzijdigheid) jang disengadja.
Pengakoean dari ,,berat sebelah"
Indonesia masih sangat tidak memoeaskan, Saja dengan terang me Ini adalah sosatos djaminan bosat
dapat" me
jang
ngakoe, bahwa ini kita poenja salah, kemoengkinan
sebah daism golongan Kita beloem njoesoen boeah pekerdjaan jang

Passar Senen

II

MI. Apa tosdjosanaja ?
Sebagai Vakorganissties

baiki

Lagi

posis

lain lain pengeloearan

jg baloem bisa ditentoekan f 3,807.
Pengeloearan osntoek dianst jg
loear biasa £ 1000.- Goena fonds das

rimaan Gomesnte Ini adalah labih reserve banjakuja £ 3.030, Voorschot
banjak daripada rentjana-rentjana ten dan rakening met derden ssbe
nja Goeloe.

sar £19300.-

-e

losaran
f 2 aa

sa

k

SERANG

penerimaan

dan penge

nasib

memper-

akan

anggotanja

dengan

djalan apa sadja, jang tidak melang
gar oendarg oendang.
Dari moeiai B.B.L. 25 ternjata
bahwa Kaoam Gosros masoek golo
agan, jang terbelakangkan dari pa
da golongan pegawai jang kebanja
kan, macepoen dilihat dari djoeroe
san diploma, maospoen dari djihad
pekerdjaan.

Hanjalah digolongan goeroe jang

masih ada groep, jang beloeam mam
poenjai rechtpositie jang tetap.

— PGI akan teroes

berichtiar

Bahwa ketidak posasan hati Ka-

oem Goeros itoe betoel betosl besar,
njata dengan berangkatnja oetoesan ostoesan doea
perkosmpoelan
goeroo kenegeri Belanda.
Mosdah-moedahan berhatsillah ich

tiar wakil wakil itoe, sebab Kaoem

Goeroe hanja mintak penghargaan
jang berbanding dergan golongan
lain sadja.
Begitos actienja keloear.
Tapi
P.G.I,
tidak
meloepakan actie kedalam, jaitoe: menegoehkan persatoean, memboelatkan
mengankewadjiban, kegoeroean,
djoerkan ke economian anggota2a.
nj IV. Ta' dapat dan ta' boleh meloepakan keperjosan oemcem.

Dalam hal PGI. mengedjar

Ea

13

-.

s

aa

Na

mosrid. (toeroennja abonnement 5.
8: toerosanja wang sekolah: minta
pertjoekcepan alat pengadjaran dan
lain2).
g. Karena PGI. beloem mempos
njai kejakinan, bahwa Onderwijs
Overdracht matjam sekarang akan
baik boekan, teroes kami tentang.

h. Karena kegentingan doenia ho

leh djadi lebih hebat, sehingga Indonesis-poen
dapat terkena penga

roeh

kesoesahan

karenanja, maka

di-Betawi
telah
didirikan
satoe
Centraal-Comit& boeat mangoeroes
kepentingan
anak2

dan pengadjaran. Dalam Centraal Comite ini wakil PGI doedoek

soe- sebagai lid.

paja goerce goerce mendapat tempat, jang sepadan dengan diploma
nja, pekerdjaannja dan kepentingan
nja didalam masjarakat ini.

Penerimaan-psnerimaan dienst biBegrooting Regenischap 1940
Keosntoengan dari tahoen2 jg
asa:
Adapoen ontwerp-begrooting dari
Regentschap
Cheribon
ocenioek soadah banjaknja f 25.379, Sokongan
Sokongan
dienstjaar
'40 depan ini telah di dari Negeri £ 200.449,
f 4.—
gemoenachappen
zelfstan
toetosp. Dan katerangannja seperti
270, pendapatan dari persewaan.
apa jang tsb dibawah Ini:
Pengelosaran osntoek dienst b! pacht dan sebagainja £3.032, Padjak
asa Algemeene bohecer adalah f 29, padjak dan retributien f79 302, Dan
aa lain penerimaan sebanjak
742 Openbara werken £ 53 314, Open An
bare veiligheid (keamanan cemoem)
Lagi poela penerimaan jang losar
f 3.578, Kesehatan cemosm adalah
£ 35.939: Osderwya. kansten dan we- biasa djooga dari dienst: aflossing
tengchappen sebanjak £166 707, Rooi van sehulden £1000.-: fondsen dan
reserves f 3 030, terima kembali pin
wezen dan bouwpolitie f 62.
djaman voorschotten dan rekeni ng |
'Djoemlah

jang la

Inlain djoega PGI dan 'Grospsbon-

mak-

Jang ditjita-tjitakan iaitoe :

.

Soepaja pengadjaran dapat berdjalan teroes:
Soepaja alat pengadjaran djangan poetoes,
Soepaja kepindahan anak2 dari
sekolah kelain sekolah atau ke
lain tempat dapat
berdjalan

b.
c.

beres,

d.

Soepaja anak2 poenja schuilplaatsen,
&.
Soepaja goerose goeroe atau moa
rid moerid sendiri dapat meno
long moerid, jang kena bahaja
dan lainlain lagi.
V. Perhoekoengan dengan Isin Perkoemposlan.
Perhoebcengan PGI dan Grosepsbondennja dengan iain lain Perkoem

poelan

sekerdja,

pada

amat baik.
a. R.G.I. mendjadi
vakcantrale
PVRN

anggota dari
dan
Voorz.-

nja

tjajakan kepada kami sekalian
Sebagai perkoempoelan dari anak
negeri, dari pendoedoek Indonesia,
ta' dapat Kaoem Goeroe meninggal
kan wadjibnja goena tosroet memperbaiki nasib tempat toempah darahnja.
Sekedar boeat tjonto2, tiang kami telah djalankan goena kepenti
ngan cemosm:
a. tahoen 1921 kami soedah mem
bosat satoe ontwerp Onderwijsstei-

boengan menjenangkan.
c. Dengan perkoempoelan2 sekerdja jang ada dalam PVPN ta' cesah
dikatakan lagi, memang soedah ke
wadjiban kita semoea koeat tolong
menolong.

pentingan anak

anak, jang

sel boeat negeri ini,

jang

doedoek

cemoemnja

sosdnja goena memperbaiki nasib
ta' dapat dan tak
Kacem Goeroe,
boleh meloepakan atau meninggalkan keperloean osmoem, jaitoe ke

sebagai

Plaatsver-

vangend
lid
dalam
Commissie
voor Georganiseerd Overleg.
b. Dengan nationale politieke Ver

diper- senigingen atau

d. Dengan

wakil2nja perhoe-

perkoempoelar?

lain-

poen boleh
dikata menjenangkan
biarpoen beloem rapat betoel.

Disini saja terangkan dengan ts
gas, bahwa RGI selaloe maos be-

sebaha-

dengan per
kerdja bersama-sama
koemposlan mana sadja, jang tidak

menen-

derwijs-sutoriteiten atau dengan au-

gian telah didjalankanoleh Pemerin merobah pendirian dan toedjocan
5
tah (Klsinhandel, Landbouw Nijver P.G.I.
VI.
Perhoeboengan
dangan Autoheidsschclen dan lain lain).
b. Waktos ada bahaja penoetcep- riteiten.
an HLLS. dan Schakelscholen, P.G,I. |. Dengan pendek kami terangkan,
tosroet mendirikan Centraal Comite bahwa perhoeboengan dengan On-

Onderwijs
tang

met derdan f19 300.- besarnja.

Congres

hadap hoofdcomite
PGI.

lengkap.

Pasar? 15.274, Veterinaire dienst
f 5.002,
Landbouwvoorlichtings
diernst f.348, Soclaal dan economi
voorzieningen f 4.050, Onkost2 indienst nsming, verlof dan lain? f9 417,
Dan centoek lain lain pengeloearan
£ 5000.-

voorzitter VB. ter

Samboetan

den bermaksoed

1 53

jang

belangen,

bahaja

itoe.

toriteiten mana

sadja, jang

ada per

c. Waktoe terdengar chabar seko taliannja dengan Kacem Goerog, sara
lah Boemipoetera djosga akan kera pai sekarang menjenangkan. Betoel
penghematan lagi, pekerdjsan Cen- beloem semoea keinginan kami dika
permos
traal Comit€ tadi diperlosaskan, atas boeikan, akan tetapi dalam
bah
terlihat
dan
terasa
sjswaratan
permohonan R.G.I.
sutopihak
dari
penghargaan
wa
memar
berichti
d. PGI. selaloe
perbaiki Opleiding goeroe goeroe. riteiten tidak koerang.
Dari ini saja oetjapkan terima
e. R.GI. tosroet menentang Wilmaocepcen kepada autoriteikasih,
Ordonnantie, jg permoe
Han
Rerkoempoeten ataupoen kepada
n.
roekoen
hidoep
selaloa
jang
lan2
f, Beberapa voorstel termoeat da
Groepsbondendan
P.G.I.
dengan
se
jang
ini,
lam beschrijvingsbrief
3
mata mata mengenai kepentingan nja.

Dia ditoedoeh mernpoenjai pengha

silandengan djalan gelap. Menoeroet
sangkaan

dengan perantaraan ka-

wan2 dia mendjoeal

dienst biasa f320.430.. dan na
bosat dienst jang loear bia
$

rijbewija, dima-

termaktoeb tanda

Oleh

karena

ada mengandoeng

tangan pal-

rijbewijs jang sah
tanda tangan

in-

Tengah

Djawa
MATARAM

Hadiah I, N. S.

Museum Taman-8. Djokja
menerima

hadiah

telah

dari Indonesisch

Nederlandsche Schcol (INS) di Kajoetanam (Soematera Barat), ja'ni

89 bidji ag

boeatan moerid2

rijbewijs sekolah itoe: diantaranja terdapat
boeat beberapa orang2an, barang2 loekiga
jang didjoeal itos berhar
Tanda tangan palsoe
san dan oekir oekiran dari kajoe,
terpak
ini
tangan
tanda
,
ri pembeli
besi, tembega dan lojang,.
na
Di Ssrang telah dipetjat dari dja sa ditiroe.
| Barang2 itoe diboeat dibawah pim
batannja seorang djoeroetoelia, jang
ajib
pinan toean Moch. Sjafei, seorang
bekerdja pada kantor Inspecteur
ahli dalam handenarbeid,
:
PJl's', boeat bagian kendaraan.
specteur,

polda

eat

maka,

Sab

soepaja

Imitati

Ta

S0OEDARA bang Sana

adik Jajo

kirim sosrat, minta
bang
toelis tentang ,,aanleg”,

Bedjat

Begini soeratnja:

Abangkoe,
'Tjoba tolong koepaskan tentang
arii-kata ,aanleg“ jang dikampoeng-kampoerg
han.“

diartikan

,,asi-

Misalnja begini:
Si A seorang kleermaker van
sanleg, potongannja serba enak

dipakai.
Si

B,

jang main

tiroe-tiroean,

potongannja boekannja baik, tapi

aa
g3

malah

wa
sora

Si

A

jang

memang

aa

-

DB

biar boekan

Si A kalau masak

tiroe2, malah

main

Si B jang

Adik

saMA"

201

Jajo.

Seleetivitoit
ikit,

matien 25 M,

7 Nampee

tangkoP

Bisa

Pe Lawa
cendah,
.
toega

.

. Petai “seperi Gino
45

M.,

282000

sed

M.

aa

pekerdjaan

dikerdjain

atau

dengan

oeroesan

training,

jang

anggep

NN

ang

na

enan

i

hati ole

lebim

anja salaman,

secara

1

BAKU)

kan tetapi

kadoedoekan: P2”

kelaar

teran9

lo

Ma

gampang

“

ba

noehni

pen

h semos

lantaran

wat

:

ini
ini Pe pesa
en
| pabri Ik baroe dan
1 jang aing
pada
brika
india se

|

ag

100

oeat

8

lebih "
dahep

pesa

J

,

ngan

HgeriNA
dikasihk d
dari

akan

Ko 4
baskamoe
Asta

Pantoean Gel oaga oleh$
ERRES dan V

aa

lama

P

awat

ra

ep
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me-re3 A aan
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a

gan 2 ena sebab,“ Ban P besar:

diteka
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kloearkan
ia.

PE
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aanlegnja, ta-

itoe
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Naa

rana tahoen
jalah
secara Ci ag masih
beb abal ini 4 a
akan
Erres
«
ar
au
of,

peladjaran, dan ada djoega jang me-

lakoekan

paling aa

gidapatka

loelos bisa dilakoekan karena orang | .

jang

di-ob hn beraae

e
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ah takjangsambisa hoendioek
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ara teroe
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Itoe ada betosinja dan ada salah-

bisa
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Karena: ini kekoen,
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Mu SAN “bisa isdiratoet a
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baroe Ta
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491

Ga...
avarannia Ga Fender kosa penoeh
3 di-atoer
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TECANISCH
GAN
AR BIASA

Lot»

pakai boekos, masakannja tawar,
tidak ada sedapnja.
Bagaimana itoe bang ?

19
eIsitoepod Taok J jangasosatoe

pengat

sek

sedap ih
“Bon jinja radio
63

dio baroe

Tn

dimane

KETERAN

anak sekolahan, tapi sedap-sedap

djoega.

R
majin-

ber

RRES

A

G

boet.

lagi:

n

ta
Ed

berpaedah.
Si B jang main tiroe, segala
oesahanja bikin orang kalangka-

nja.

besi

RU

saniegnja

serba bisa, bikin apa sadja serba

Ada

S5

$

Satoe lagi:

an

“1

8

roesak.

wa

-

ngannja ,asihan“ kata Betawinja,
Wel, bang Bedjat misalnja, ada

djoernalis, ada jang

anggep D

4

Apa bang Bedjat djadi djoernalis,

di

nongkrong

kebetoelan

karena

»Pemandangan“ apa dia djadi djoerada aanlegnja djoer-

nalis memang

nalis.
Perkara noelis: Gipladjari bisa,
dan karena aanleg sadja asal ada

pladjaran toelis-menoelis bisa djoega

.

,,aanleg”

karena

Tapi

jah, nggak
ditambah

tjoekoep, kalau nggak

dengan

sadja,

pladjaran

melosioe |

pladjaran,

dan

bisa djoega tjoe-

| koep, tapi lebih baik kalau memang
ada ,aanlegnja".

Jang djadi merasa

AGE
2
CE
FS

AP

#A

,,aanleg ' tapi

zonder biadjar, boleh djadi toelisan| nja enak dibatja, maar, barangkali
sering noebroek2.
Pendekaja : biar ada sanleg, kalau
“nggak

ditrain, ke-aanlegannja

Hi
Hi Kak: Se

Nala Been

. Mintalah

apa, asal tiroeannja

Demonstratie

Tidak oesah

3.

kira orang senuwen.

tjintjinnja.

Perkara masak-masakan, hm.,..
boeat bang Bedjat mah, hasil pladjaran (boekoe) ja sedap, asal djangan precies meniroe takeran dalem
boskos, ma'loem dah oreng lainlain maocenja.
Tapi, althans boeat bang

BATAVIA

membajar

Bedjat,

Persis 2 windoe
Habis Hari Raja depan ini, ber
hoeboeng dengan oesianja tjoskoep

2 windoe

Ea

Dienst der Volskgezordheid
Dipindah dari Palembang ke C.
B. Z, Betawi t. Mais, Indisch arts
pada dienst der Volkagezondhsid.
Tetap dikerdjaken di Landschap
Wadjo. berkedoedoekan di Sengkang
(res. Selebes en Onderh.) t. Kasmolo Paulus, Indisoh arts pada Dienst
der Volksgezondhsid.

dan

Persis akan
wedstrijden

Solo.

goena

peringatan,

melangsoengkan beker
di stadion
Sriwedari

Menoeroet

gramma

keterangan, pro-

pertandingan:

18-11-39

VSO

Semarang

—
Persis Soio
idem — PSIM Matsram
Rersis Solo — idem

apa-apa

Sinar

sabosah

programma

Be Sr
m

ega Pe

bost 'data
soap

Bondstraining PSIM.
Atas. permintaannja
sementara

pemain2 bond, ketika pada hari
Kemis tanggal 26-10-39 PSIM telah
mengadakan

bondstraining A dan B

P.S.I,M.

Dihardjo - Ali
Soekardjo
Moekam

Kantil

Kadar

Soediro
Narochmsn

Oo

B-opst.

Perloe

Soekarto

Soepardi Soemantoro.
Moerkadi Soewondo
Hadjir
Soegeng
Saepoer

ditjatat,

bahwa

berhoe-

boeng dengan tidak toerostnja Dja
wad
dan Soebowo,
(Browidjojoj, baroe

man

sebab p.s.nja
dapat hoekoe-

schorsing,

nampak

tidak

mengoerangkan kekosatan barisan.
:
Hoekoeman.
Dari soember jg lajak dipertjaja
dapat diberitakan, bahwa Soejoto s6

para pengoeroces serta badan peno- karena parbosatannja jg meroegikan
long ksetjelakaan bond siap berha- nama p.s.nja, oleh J.E, 8. telah di
pemain2 tambah lagi dengan 3 boelan ftoIdlir. Biarpoen diantara
nam taal 6 boslan, akan tetapi karenaia
tetapi
berpoeasa,
jang
banjak

akan
paknja tidak mengganggoe
ketjakapannja dan djalannja pertan
dingan, ternjata sampai pauze stand
Frieadiy game
!
masih katja mata, 0—0.
pertandingan
mengaso,
Sesoedah
tig
trainin
Berhoeboeng dengan
PSIM didalam makin spannend, sebah masing ma
daknja competitie
boelan Poeasa ini, dan oentoek me sing ingin mendapat kemenangan
ham
madjoekan training, tatkala pada dan njata djoega, pertandingan
mentjetak
dapat
Kadar
habis,
pir
te9
22-10-3
tanggal
e
hari Minggo
lah dilangsoengkan pertandingan goal, hingga stand sampai achir

DOENIA

Notosoewardio
Samhosdi
G. Soedirman

gobied, Saroetomo dapat memboeat Soajoso
Martojo
tegenpunt 1, selang seteroesnja S.
Teroes
M. dapat menambah kemenangan-

nja dengan 8 goal Isgi, hingga stand
penghabisan djadi 1—4 boeat keme
pangannja Sinar Mataram.

Penoetoepan

A-opst.

dialoon aloon Ostara. Dari sebab
openbsar dan boeat meringan Poea
sa sampai waktoe boeka, koendjoe beloem habis hoekoeman schorsching
ngan
penonton
loear biasa dan 'nja jg pertama 3 boelan lamanja,
jang

Idjitoe dan publiek Solo boleh ber
senang

Moetasi

p.z.

st S.M. dan didalam babakan kedoea, karena handsbal distrafdoel-

Voetbal

5
.... paling enak jah, sambelnja
19-11-39
biar
trasi,
pakai
mah,
empok diroe
seoemoer idoep dia nggak pernah 20-11-39
liat resip sambel trasi.
Inilah

BANG BEDJAT

I lawan

I digelanggang Hoedyono

dan dapat
koendjosngan
publiek
banjak, sebab gratis.
Sampsi mengaso stand 0—1 boe

orang tjantik,
Al draag de aap een gouien ring,
hj is en blijft een aap,... eh....

een leelijk ding.
Biarpoen monjet itoe memakai
Hintjin emas, dia tetap goreng patoet,

Saroetomo

Mataram

tjia'lat lagi, orang bikin
djelek niroe
,tjantik”,

bagoes
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malah

tampak gobloknja, ada harepan di-
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OEDI
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klop sama kebisaannja of badannja.
“Paling tjelaka, kalau ada orang
goblok niroe orang pinter.

Lebih
imitatie
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per-

tasnja pakai kain, kalau tiroe2 mode

pinternja,
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“Paris, jah,,.. malah seperti meriam
dikroedoengin soetra.

tampak
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Jang mendjadi so'al disini: main
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— tiroe.
Misainja: empok Bedjat itoe pan
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tjoema.

Niroe nggak
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ngan A.
persaudaraan antara kesebelasan p. 0—1 boeat kemena

selalos berbocat menjalahi dan meroegikan

teroes-meneroes, oleh per

satosannja telah didjatoehi hoekoeman jg paling berat,jalah diroyser.
Demikianlah poela halnja dengan

p.8. Browidjojo, sebab kesalahannja,
oleh PSIM telah dihoekoem 3 boelan
schorsing
dan
royement
tarseboet, jJalah skor dan akibatnja voet
baltrip I. M. Solo ke Djawa Timoer

dan Bali baroe2 ini,
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Ke Djeparsg
Rebo 1 Nov. dengan kapal ,,Nitiranmasru“ melaloei Soerabaja (eendaagsche) boesat Djepang Pengambi
lan penghabisan soerat aanget. Salasa djam 6 30 sore, hulpbrievenbus
Rebo djam 1230 malam dan
kan-

toorbus djam 2 malam.
Rebo

ke Nederiand
1 November dengan

el

ai Ha

aka
ar

Lab

kapai

»Arendskern" kosat Sumatra's Oostkust, Tapanceli, Atjeh, Sabang, Afrika dan|Eropah.Pengambilan peng
habisan
soerat aanget. 8.30 pagi,

kentoorbus
djoeng

djam

Prioek

9 pagi,

di Tan-

soerat2 sanget. djam

9.15 pagi dan kantoorbus 940 pagi
di Betawi soerat sosrat aanget:
djam

845

pagi

dan

kantoorbus

9.15 pagi.
Inilah semoea bosahnja

pekerdia

an jang sembrono dan tidak soeka
mengenal discipline, hingga ksrena
nja mengetjewakan. Baiklah hal ini
oentoek peringatan Isin-lainnja dan

bagi siapa jang mace mengerti,
Lg

»

post

Ke Selebes
Rebo, 1 Nov. dergan Knilm pust
ditoetoep bosat Soerahaja en Makas
sar Selebes, Molukken dan Samarinda Pengambilan penghabisan soerat
soerat sanget Selasa djam 6 sore,
hulpbrievenbus Rebo djam 12,80si
ang kantoorbus djam6 sore.
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Penerangan Agama Islam

Rade1—Tjiliwoeng2:3-0.

Nederland
Pemeriksaan

diserahkan

kepada

wastika 2-Oke 1: 3-0

Ak

: —. single w.o, voor Swastika : Pa-Den Haag, 29 Oct JANP):
lina 6-3, 6-4: dou
Orang-orang jang bersangkoetan ngestoe-Mej. Ros
stika.
Swa
r
voo
wo.
ble
telah berkonperensi dengan wakila 2: 30
tik
was
4-S
o
Zew
osroe
wakil dari oeroesan ekonomie,
6-4, 6-3- Sostaroes
oen
Sosseno-J
Ban loear negeri, departement ke
6-4: Soessno-Josdo
oeangan dan directeur ANIC. Telah jo-Moeljadi 6-3,
os
6-4, 6-4.
djoega oentoek mem Joenoes-Pangest
dipostosskan
bentoek sosatoe commigaie tentang
mosatan? jang ditahan jang dibagi
atas sub-sub commissie centoek pe

Inggeris terhadap moea-

Ixboehan2

1.04 hingga

rost

djam 1.20 siang (menoe

waktoe di Amsterdam)

Phohi

akan menjiarkan pidato Buckmann
tentang moreele herbewapening, jg
djoega akan disiarkan oleh A.V.R.O.

di Nederland.
Perkoeboeran Van

perhatian

Aalst mendapat

“Eh

didalam

Drama

didekst

Leid-

Den Haag, 27 Oct (ANP):
Kemarin sore secrang toekang
soe-

dah bsrossia 48 tahoen, pada siang

siang hari telah diboenoeh oleh se
Oreng sardadoe didekat Loidschendam sipemboenceh itoe dengan meng

nakan moesbilnja sendiri soedah
basil melarikan diri,

Hingga

kini ia baloem

djoogater

| tangkap.

Tindakan

oentosk

Rotterdam,

27

Oct.

(ANPJ:

Pengadilan disana telah memberi
hockosman kepada scheepsbevrachter, anaknja
fseorang monteur—
viiegtaigbouwerj Gan seorang toe

kang

potret dengan masing2 men-

dapat
sftrek

1 tehoen, i taboen dengan
preventief (dan dilepasdari
dan

4
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9.20

Lsgoe2

koekan permoesjawaratan
minggoe jang akan datang.

kabar

Tanda

3

bagi kita tiap-tiap achir Ramadhan mengelosarkan ,,Leba

ran-Nummers, Sekali ini ,,Le
baran-Nummer" kita digaboeng
kan mendjadi satoe, meroepa
kan madjallah tebal, jaitoo Ie
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Phohi Relay
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Sonate recitel
Cinema orgel

Lagos

Afrika Selatan

Adalbert Lutter
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Toetoep

BEOGBANMA

Penjiaran

KIR

Barat

122, Malang
Tjepas 136.
6.—
501
5.03
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Diokja 181, Sola 188,

9.30
9,58

Concert

8.01

Era

ngakoe bapa" ra|10.80
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Berita Pers
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Dari plaat gramop.I
Tanda waktoe

PMN.
10— malam Ork.

29
Melajos

Medan

Sinar|

'

01

Permainan

Moetasi

Panei, sekarang voorzitter landraad

Muziek dansa

Toeloeng Agoeng.
Diangkat voorzitter landraad Toe
loeng Agoeng t. Mr. Mas Wirjono
Prodjodikoro, sekarang voorzitter
buitengewoon I dilandraad Tjirebon
Diangkat voorzitter buiteangewoon
I landraad Tjirebon.t. R. Soeprap-

Gymnastiek
Dari

plaat gramop.

to.

Il woon

sekarang voorzitter
II di ditempat tsb.

koeperin-

kau
soepaja
kepadamoe,
tahkan
berdaja oepaja mentjahari saudaramoe, Danilah.
Dan tentang saudaramoe Djoe-

basdah

dengan

kita do'akan

. Toejoer-Bandoeng"
245

Oleh Nanie Sudarma

Achmad

»Ananda hendak mendapatkanj
ae 8, akan mints ma'af kepadanja «..
»Besok hari sadja", sahoet bapak-

nja, ,,besok pagi ia akan datang|
Kosasih, |(poela kemari. Sekarang bawalahj

sadja moedahZan

huitenge-

fp

Ska

tjaharinja. Sekarang,:..

solo

Toetoep

1,—

Diangkat voorzitter buitengewoon
II pada landraad Malang. t. Latif

dio-toneel dalambahasa |11,—
Toetoep
Soenda,
Rebo,
1 Nov.
Ork.
Melajoe
Sinar| 6,30 pagi Pemboekaan
6,38

Koers di Amstardam
Tanda waktos
Karangan Bach

,

Dept. v, Justitie

Koers di Amsterdam

me-

saudaramos kepada

:
reka sehat Ws'lafiat dalam roemah | lakang

tahanan, dan dapat segera berkoemposi poela dengan kita..."
.Min, kata Achmad Gadjalie,
tangannja
sambil mengosloerkan

aa

iboemoe

Ketiga bersaudara itoe
dari kamar bapaknia.
Raden

Hadji Kasim

dibe-

:

kelosarj

tinggal

seo-j

ia bertanja
,,Dari siapa... ?“ katanja
a skatanja. ,,Tjetjep",
kepada anak jg membawa soerat
emas memboska Ba
Pan
itoe, tjetjep tahoe, kemana djoeraatjanja,
demiki
ja:
Tara
..
an 2
gan Soeria pergi?"
»Tidak", anak itoe menjahost.
Mimin,
:
»Ach, sajang ia tidak datang",
Akoe tosroet bergirang, karena
Kau Nan ditakdirkan Toehan dapat kata Siti Djainab' ,,banjak hal2 ig
emoe posla dengan bapakmoe. akan kostanjakan kepadanja.
»Boekan kau sadja, djawab AchAkoe pertjaja, pertemosan latakah
membawa kebahagiaan kepadamoe. mad Gadjalie", tetapi Mintarsih dan
Akoe telah berdjandji
kepada akcepoen banjak mempoenjai perta
akan njaan2 jg akan ditanjakan kepadaakos
ini
bapakmoe, bahwa pagi

rang dirinja, Kedjadian jang baroe|
Bagaimana perasaan Achmad Ga- jang lantas didjabat oleh Nji Min- laloe itoe, sangat mempengaroehi|datang kemari, tetapi sajang, akoe (nj Basa.

Rp2

Gjalie setelah diketahoeinja bahwa
»kekasihnja” itoe adalah saudaranja sendiri,...tentoelah ta' dapat

dikira-kirakan. Ia sangat menjesali
psrbosatan Soeria jang sangat kasip
mengatakan
tosanja.

hal itoe kepada

orang

»Kelau Danilah,.... Djoebaedah
dan Kosasih ada, ...“ kata bapaknja
poela, seolah-olah berkata kepada
dirinja sendiri, ...,,kegirangan hatikoe sekarang ini tentos akan berlipat ganda!
Gadjalie,... doeloe
koelarang kau menjeboet
nama
#sudaramos Danilah, apalagi men-

sn Ae

Hoa
Ta Behaga eh

Kab

aa

hati dan pikirannja.
bnegg ertag massa
1 djandjikoe
—
aa Aa
— A5
—@ —Jitoe Karena pagi ini akoe haroes
Ke-esokan harinja: . «
pergi keloear kota, ada oseroesan
berdirilah boeloe2 romakoe! Kita
Ketiga
bersaudara
itoe
doedoek
|
jang
pentirg.
aihamsjoekoar
mengoetjap
haroes
Hal ini harap kau sampaikan ke
doe Iillah kepada Toehan Jang Maha berkoempoel diserambi moeka sam-|
Koeasa, jang telah memperiindoengi bil bertjakap-tjakap. Kedatangan | pada bapakmos.
Soeria sangat diharap-harapkannja,|
Kemoedian, sampaikan galamkoe
kita dari mara bahaja itoe. Apa jan
tetapi Soeria tidak djooga datang. jkepada orang tosamos begitos poe
telah terdjadi antara kite, maril
Seorang anak jang bersepeda da-jia kepada saudara2moe.
kita loepakan, dan... marilah kita
tang membawa soerat. Soerat itoe|
Bekian sadja Min, sampai berteberma'sf-massfan !“
Nji Mintarsih menganggoekkan diterima oleh Siti Djainab, kemoe-|moe lagi.
dian diserahkannja
kepada
Nji
Soeria
kepalanja,
Mintarsih,
Soerat
itoe
diberikannja
kepada
bapakkepada
»Pak,...katanja
»Bagikos ?“ katanja.
|
Achmad Gadjalia.
:
nja, ,ananda pergi doeloe sebentar",
»Heeh ' sahcat saudaranja.
»Sajang ia tidak bisa datang",
»Kemana ?“
tarsih, ,,kalau akos mengenangkan

kedjadian2

jang

telah

laloe

itoe,

Nji Mintarsih berdiri, laloe ia ms
#oek kedalam kamar bapaknja.
»Ada apa ?“ tanja bapaknja.
»Pa",

2
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Nunu Alfes-ssnchioni
Muzlek dansa

Moesik Roes

Tanda waktoe

Toetoep
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Kesoekaran pada
pendidikan
Intermezzo
Omrosp-orkesi

,
»

o—
9,30

Moesik Zweden
Aneka warna
e
Kamermuziek
Berita Pers dan oedara
Omroep Orkest
Intermezzo
Pemandangan

Enrico Caruso berlazoe
Concert
3

.,

Medan

3»

,,

,»

»

8.—
8,05

,,

10.—

1l.—

p

10,30

10,01

»

7.40

Agama Kristen

Intermezzo
Eiward Eilgar's »Falstaff«

Orkest

Albert Sandier

»
540
8,—
»
6.36
7“— malam
PL

»

Tanda wakioe

Matinee-concert
Berita pers dan oedara
Matinee-concert
Berita pers joelanganj
3
Tocetoep
Tanda waktos pemb.
Isi programma

sore

9.58
10.—
100i

7.40 malam Berita pers

symphonie

,,
»

Aneka warna

8.

930

1230
120
1,32
LUNA
239
5.—
5,01

,,

3
“

Barnabas von Geczy
Orkesi
Oentosk orang sakit
Van Beethoven's

,,
1140
12.— siang

820
8.35

Belasa, 31 Oct.
sore Tanda waktoe pemb.
»,
Isi programma
,
Boenga rampai

8—
«
8,10»

SAS
9.5

Tanda waktoe pemb.

11, —

11,01

ILI 196, Semarang

(.— malam Berita Pers dax vedara
1258
»
Cabaret Perantjis
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