ndan

-

Diterbitkan

oleh

Eigenaar:

g

,PEMA YDAN ANG AN? u5

: Daneean

R. H. O. DJOENAEDI Nu

HARGA LANGGANAN:

| Indonesia satoe Kwartaal .

un

boclanan, tetapi i

|

berhen

haroes diachir kwartaal

aa
nga
mag

ge eabina

5 Tiap-tiap negeri

AN

hiboek memper- |

— damai, djadi .. ?. . menjiap-n
—

kan

diri goena

menolak

bahaj

menolak

lain perkataan: sendjata|

bahaja

atau

TELEFOON

?

Redactie: 1440

WI:

Administratie”1810

WI.

Sesoedah djam 4.30 sore 2620 WI. dan 4968 WI.
Kantoor :

Tarief

Senen, 107 , Batavia-Centrum.

Advertentie, keterangan

kepada

Administratie.

ANG

dalam|

Ve go aa na apa

meneroeskan

BELEENING

perlawanan

ae

moesoeh!|

siapa paling lengkap

cent

TIONGKOK-DJEP

at boelat oentoek

berkelahi), toean haroes bersendja-|

Djadi

NOMOR

10

jepang mengoeasai pesisir

Tjotjok dengan isi peribahasa Latin: |

|. Si vis pacem para bellum! Artinja:|
| toean
tjinta damai (tidak maoej

ta! Dengan

Lossenummer

idak ada damai walaupoen

| koeat persendjataannja. Orangtjinta
“

lembar.

Directeur-Hoofdredacteur .M. TABRANI

man Dukaran

MESTI BAJAR?

2

DAN

| persendjataannja,
ialah paling sela
mat.

Sedang jang kekoerangan sen-

:
djata: sekedar menitipkan nasib 200.000 pasoekan Tionghoa madjoe
Shanghai,
4
Nov.
(Trans-Oceanj
:
berdasar: siapa tahoe, barangkali|
Berita-berita Tionghoa mengabarkan, bahwa 200.000 serdadoe dari
Orang menaroh kasihan pada kita!
Menilik kesemoeanja itoe, kita pasoekan Tionghoa dengan tjepat madjoe dari daerah Kwangtsi, di
agah berani.
mengarti, bahwa djoega Nederland mana segenap ra'jatnja terkenal sebagai pahlawan jang
Mereka
ini
soedah
menoedjoe
kearah
Timoer,
agar
lebih
dahoeloe
bisa
ingin selamat. Dan Nederland baroe

selamat, djika Indonesia selamat. merampas kembali kota Samshui dan kemoedian kota Canton, Orang2
Karena Nederland zonder Indonesia| jasing jang mengetahoei, mendoega, bahwa hal ini tidak akan dapat

tidak

berarti apa-apa, paling banjak

dilakoekan oleh pihak

seboeah provinsi dari Djerman. Ini terlampau amat
boekan oetjapan kita, akan tetapi

Tionghoa,

jang dioe- Pasoekan Djepang terhenti
tjapkan kepada korespondent A.L.D. . Chungking, 4 Nov.
ramalan

seorang

dapat

12

asing

di Tokio jaitoe J. Fabius
orang

oleh karena pasoekan, Djepang disitoe

koeatnja,

batja

seperti 5

dalam

'Berita-berita

(Reuter) :

Tionghoa mewartakan, bahwa pasoekan-pasoekan Dje

A.I.D. pang jang bergerak madjoe

dari Wuchang,

kini soedah terpetjah

menkemarin, tg. 4 boelan ini, lembar ke- djadi tiga boeah tjabang dan menoedjoe kearah Selatan.
ampat, berkepala:
Hen noodkreet!
Salah seboeah dari tiga boeah tjabang jang menjerang
Graaft Nederlard zijn eigen graf? kereta api Canton—Hankow di Puchih, telah dapat dihentikan.djalanan
Ada-

'Disitoe didapati
oetjapan antara poen tjabang dari pasoekan Djepang jang lainnja
seedah bertolak me
lain-lain begini:
| noedjoe ke Siaolinsze didjalanan Hunan—Hupeh,
dimana terdjadi perMen begrijpt nog altijd niet, dat tempoeran hebat.
Nederland de beste koloniale mo-|
Selandjoetnja beberapa kapal kapal meriam ketjil soedah memagendheid is, en ondanks alles de) soeki danau Tungting.
welvarendste. Maar het werdt nul
. toch wel hard tijd, dat men gaat
begrijpen, dat Nederland
zonder Regiment Djepang moendoer
Berita-berita Tionghoa mewartakan poela, bahwa ta'lama lagi
| Kolonien
niet
meer is dan een
akan
dilakoekan serangan tjampoer an.
5
:
Duitsche provincie.
Sedjoeroes kemoedian diwartaka n, bahwa regiment Djepang jang
|. Soedah tentoe, ae tidak oesah telah menjerang Yunmeng, kini soedah memoendoerkan diri, sehingga
pertjaja pada toelisan Fabius dari dengan seketika itoe djoega rechiment ini soedah tiba di Anlu.

'Tokio itoe. Siapa tahoe, barangkali

Peperangan tidak akan berachir

tjoema satoe akalan oentoek menarik perhatian ra'jat Nederland goena
lekas-lekas menjiapkan diri beroepaj
perbaikan defensienja. Tetapi soeng-

Serangan dari pihak Djepang
'goehpoen barangkali demikian, kita|
. Lagi poela
diwartakan, bahwa
tetap berpendapatan: Nederland dan

Indonesia tidak dapat meloloskan kini pihak

diri dari kewadjiban oentoek mem-

perkoeat defensienja!
- Dari itoe maoe

atau tidak maoe,

setoedjoe atau tidak setoedjoe soal
pembelaan
haroes kita hadapi
a
Hakannegeri
3
3

Pe

mak

Se

benar apa an ea

badiak

boeat Indonesia itoe akan

dibelan-

djai. Katanja jang diboetoehi 111
millioen roepiah dari penghasilan
biasa (gewone middelen).
tidak

akan

main tawar. Ma-

| Jahan menoeroet paham kita djoemlah 111

Aa

AI

millioen itoe tidak tjoekoep,

Ke

an

PEN

2

aa:

.

“ner.l

per

Na
Karena setelah djoemlah itoe ter. pakai, Indonesia toch soekar dapat
membela diri. Lebih baik .ogang
itoe dipakai boeat kemakmoeran ra'
-jat, volkswelvaart.

Djadi

dimana

-perloe nanti bisa tjepat lari boeat
menjingkirkan diri dari bahaja maoet jang datang dari atas (oedara)
Seperti sekarang pak Kromo terlaloe koerang makan

(ondervoed)

koerang tidoer (karena

dan

poesing

me

mikirkan bagaimana bisa bajar padjak, sedang penghasilannja

praktis

nihil),

djadi tidak bisa lari tjepat.

Jang
boekan

akan kita madjoekan disini
perkara
besar - ketjilnja

djoemlah,

akan

tetapi

pertanjaan

jang principieel: siapa jang haroes
membajar perongkosan defensie boeat Indonesia itoe? Nederland atau

|

Indonesia? Atau

...... Nederland

|. dan Indonesia ?
Sepandjang faham

kita: 100”/,

. oeroesan dan tanggoengan Neder| land sendiri. Nederland mendjadi
| besar dan kaja karena Indonesia,

djadi soedah kewadjibannja oentoek

.

mengongkosi

segala

daja

bertoeroet-toe

sean anga
Tionghoa sebelah

oedoekan?

Oetara dari kota Yincheng, seboeah
kota jang letaknja disebelah Timoer-Laoet dari Kingshan didjalanan antara Hankow dan Ichang.

nerima

“kan pada
Volksraad
keterangan
(expose) tentang tjaranja defensie

Kita

Ba

Djepang

Gerak Djepang gagal

berhasil

menggagalkan

gerak

Djepang

menoedjoe

ta

Ichang.

Diatas

menoendjoekkan

@ktiviteitannja.

Pada

ke-

ketika

tanda

di

kota

Ta

SP

50 km

sebelah|

Peperangan tidak akan berachir.
Chungking,
4 Nov. (C.N.A)

$

Keterangan jg dikeloearkan oleh

:

Pemerintah

Djepang

itoe

dianggap

oleh djoeroe-bitjara dariPemerintah
Tionghoa sebagai ,,Perboeatan jang
ta'
senonoh
dari militer
Djepang”.
Djoeroe
bitjara ini menegaskan
poela :
5
:

»Keterangan itoe berarti soeatoe
Serangan dari pihak Djepang
penghinaan
hebat oentoek pikiran
00 di Haimen.
manoesia jang sehat“.
Kemoedian diwartakan poela, bah
Selandjoetnja
ia melandjoetkan
wa, diprovincie Kiangsu soedah di perkataannja sebagai berikoet:
lakoekan beberapa serangan, teroe
| Tidak
ada
lain hal jang
tama sekali ditepi Oetara dari soe
menggerakkan semangat ra'jat
Ingai Yangtze dekat kota Shanghai,
Tionghoa daripada. melandjoetdimana pihak Djepang
moelai dekan perdjoangan hebat ini.
ngan melakoekan
serangannja di
Poen keterangan dari pemeHaimen dan berdaja- oepaja akan
rintah
Djepang ini berarti djoememoendoerkan pasoekan-pasoekan
ga,
bahwa dengan segeralah
Guerilla Tionghoa.
akan diachiri semangat oentoek
melandjoetkan peperangan ini“.
Pertempoeran masih teroes

Selandjoetnja pertempoeran hebat
masih teroes-meneroes

dilakoe

. bocat menjelamatkan miliknja itoe. kan, sehingga sehari lamanja.
jai defensie mo-|
ern, sesoeai dengan pan
ggi |
waktoe. Beda dengan Nederland lanjang
|

Dimendan peperangan tenteram
Berita,
Tionghoa mewartakan,
bahwa pada oemoemnja disegenap
medan peperangan terlihat keten-|
teraman.

Oetara dari Canton.

Keroesakanpoen beloem di
wartakan.
Ketika serangan terseboet dilakoe
kan, maka keroesakanpoen hingga
kini beloem dapat diwartakan.

oepaja| poen

Dan
Indonesia
terlaloe miskin
oentoepoela
k mem
beland

dan Sinfeng.

|letaknja kira-kira

Shasi dan

Wanhsien,
bahwa
dikedoea
tempat ini tas lama lagi akan
dilakoekan serangan dari oe

kota Tsunghua

terdari

Pascekan

Guerilla

Nederland, teristimewa bagian vloot
dan luchtmacht.
Ti

moendoer.

doegaan2, bahwa

Hankow

“Pendek kata: kita moefakat de-|

ngan defensie jang kokoh asal atas|
ongkos Nederland !
,

:

M.T,

Selain daripada itoe pasoekan2

ada

di Tiongkok

soedah

terbalik

ketika

Kapal

,, Vancouver“ jang
tenggelam
dari Oakland menga-

Reuter
barkan

4

Nov.,

bahwa

kapal

»Vancouver“
jang
biasanja
berlajar
dari
Hamburg
ke

Amerika,

jang kita kabarkan

kemarin,

telah tenggelam

dila-

oetan bagian jang tidak dalam,
dekat
Golden
Gate
(Pintoe
Gerbang Emas), setelah gezagvoerdernja memerintahkan oen
toek mendaratkan kapal itoe
dan

hampir

poela

berhasil.

Pembesar2 ditempat itoe te
lah mengadakan pemeriksaan
apakah letoesan jang ada da-

lam kapal itoe disebabkan oleh

sabotage.
Afrika

Selatan

perang

dari

Londen

4 Nov.

bahwa

kepada

Keuter

. ”

Serikat Neutral

dalam

mengabarkan,
Reuter

diberikan

kekoeasaan

oentoek mengoemoemkan
dengan opisil kepada persdi Lon
den sikap Afrika Selatan Seri
kat jang didjelaskan oleh Par
lementnja. Dalam keterangan
itoe dinjatakan, bahwa Afrika
Selatan
Serikat
akan tidak

| ikoet dalam peperangan di Eropah,
| enja

manakala

tidak

sebab-sebab

keroean.

53

» INFLUENZA /
GRIEP
ADA BERBAHAJA.

Satoe 7ut Rena
Djangan koetang, Gpkrng ci bbuh!

12

djatoehnja kota

ini sama sekali tidak mengandoeng
kebenaran.

Selatan masih hiboek melakoekan
Djoeroe-bitjara tsb. menerangkan:
serangan kembali di Samshui, di »Pihak Djepang mengira, bahwa se
mana pihak Djepang dengan tje- tengah dari negeri Tiongkok itoe

pat mendatangkan bala-bantoean soedah terampas oleh Djepang, akan
njan
4
“—

Nov.

hingga tidak bisa diketahoei
Siapa
siapa jang
menderita
itoe.
Kemoedian dikabarkan, bahwa koerban-koerbannja ada 11
orang, antaranja seorang anak
baji jang sedang digendong,
djoeroe moedi, marconist, dan
seorang laki-laki jang kebetoelan bekerdja dilapangan.
Adapoen sebab-sebabnja ben
tjana
itoe beloem -ketahoean.

Chungking itoe tidak hanja akan
melakoekan
pertahanan
terhadap
segala serangan dari pihak Djepang,
akan tetapi

meloeaskan
pertahanan
ini kesegenap
podjok negeri
Tiongkok,
sehing
ga menerdjang sajap belakang dari pasoekan Djepang.
Pertahanan ini akan moelai dilakoekan dari Canton sampai diprovincie? jang letaknja disebelah Timoer
Laoet dan kemoedian
dari
Shanghai kearah
Barat
sampai
di Tiongkok-Centraal.
f (Lihat samboengan dipagina 3)

4

Dengan ini maka penoempang
penoempangnja
teremboes ke
loear dan loeka loeka berat,

di kotaj|

Denenntah S6

Jersey

sampai tingginja 500 yards,
hingga terbakar dan meletoes

poela.

ada

dari

NY. BANGOENGSSHE

KINI NEFA
DB RIEK

dan kota Canton itoe, maka

Sementara itoe diwartakan, bah

Tionghoa jang

oedara,

hoa dalam sa'at itoe akan teroes||

Keterangan terseboet
dimoelai
dengan
beberapa
antjaman
dari|
segenap
ra'jat
Djepang
beroepa

dengan segeralah pemerintah Nasional di Tiongkok itoe akan beroebah
pendoedoeknja
pada oemoemnja
wa ketika alat2 perkakas perang seperti plaatselijk bestuur, sehingga
mandi dalam kekajaan djika diper-| Tionghoa habis, maka dengan se 'Tiongkok tidak berdaja lagi akan
bandingkan dengan pak Kromol geralah pasoekan Guerilla memoen mempertahankan diri dari serangan
disini. Dari itoe: begrootin defensie | doerkan diri.
serangan Djepang. Doegaan doegaan

boeat Indonesia haroes 'dibajar oleh

Reuter

meneroes melandjoetkan pertahanannja terhadap Djepang, sehing
ga Djepang djatoeh karena lelah
nja“— kata djoeroe-bitjara
itoe

jang

emanowr enam

mengabarkan, bahwa kapal ter
bang kepoenjaan ,,Jersey Airways" telah djatoeh ketika me
nocedjoe dari Jersey ke Southampton dipelaboehan penerbangan di Jersey. Ketjelakaan
ini adalah jang paling besar
dan menjedihkan dalam riwajat penerbangan Inggeris. Ketjelakaan itoe terdjadi bebera
pa detik sadja. Ketika kapal
terbang itoe memboeboeng ke

Djatoehnja Canton dan Hankow
itoe tidak akan menghentikan per
tahanan kita — demikianlah kata
- djoeroe-bitjara itoe lebih landjoet
—-malah mengoeatkan pertahanan
kita
oentoek
melawan
serangan2 dari pihak Djepang.
"Djepang akan dapat merampas segenap pelaboehan2 Tiong
hoa dan djoega dapat meroesak
poesat-poesat jang penting? di Ti
ongkok, akan tetapi pihak Tiong-

pemerintah

——
RINGKAS

Ketjelakaan kapal terbang
jang ngeri

Maarschalk Chiang Kai Shek akan
Yuang-Timoer,
sedangkan
pasoekan2 Djepang teroes madjoe menerima tantangan atau adjakan
kearah Oetara sambil menjoesoer dari Pemerintah di Tokio oentoek
peperangan ini sedjalanan kereta-api Canton-Hankow melandjoetkan
hingga
sampai
pada
achirnja.
sehingga
tiba
diseboeah
tempat
jg
se
1

itoe terdengarlah beberapatan
da

Tsunghua

PENTING
————

kearah

ko-

daerah

ini pihak Djepang masihteroesmeneroes

hebat di

Pertaroengan hebat: soedah
djadi poela disebelah Oetara

Pasoekan?2 Tionghoa moendoer.
Shanghai, 4 Nov.(Transocean):
Pihak Djepang mewartakan, bah
wa pasoekan? Tionghoa jang ada
Idi
medan peperangan
TiongkokSelatan telah memoendoerkan diri

Lebih landjoet diwartakan,
bahwa
beberapa
pasoekan2
Tionghoa jang koeat jang di
serahi oentoek memperlindoengi diri dari serangan Djepang,

telah

Pertaroengan

tetapi djika beberapa serdadoe Djepang agak terdjaoeh dari sesoeatoe |:
garisan perhoeboengannja, maka dengan segera ketentoean jang
me
ngenai serdadoe itoe tidak ditentoekan.
Dibelakang barisan barisan Tionghoa itoe masih terletak tanah jang
loeasnja kira kira tiga perempat
jang hingga kini masih tetap dibawah pengawasan pembesarpembesar
Tionghoa jang mendapat perintah
dari Pemerintah Tionghoa.
Ketjoeali
dari pada itoe tjara
oentoek mempertahankan perintah
dari pihak Pemerintah Tionghoa di
dalam daerah2 jang soedah dirampas oleh pihak Djepang itoe adalah
perboeatan jang tidak soekar sekali,
oleh karena tiap-tiap sa'at pasoekan?
Guerilla Tionghoa masih tidak akan
meninggalkan keactivannja, sehingga segenap ra'jat
Djepang tidak
berdaja lagi akan menghilangkan
aksi mereka ini.
Militer? Djepang, jang hingga kini
masih mempoenjai semangat
oen
toek melakoekan perampasan,soedah
mendjadi boeta, bahwa Pemerintah
Tionghoa itoe akan mempertahankan
Pemerintah Centraal di Tiongkok.

Simpanlah pada:

»Algemeene
Hoofdkantoor:

Kantoor

Centrale

Merdikaweg

Batavia-C.

13,

—.

Bank“ N. V.
Bandoeng,

—

tel. 2558.

Noordwijk No. 8, locial no. 5 tel, WI. 2308,

Mintalah keterangan tentang atoeran kita poenja Spaarkas!!
Ditjari Agent jang actief,

1
51

1

mendjadi tamoe Pa' Wongso. Toean
| lini doeloe

pernah

beladjar

di

Ge-|

Werkregeling tetap.

Kita

dapat

:

chabar, berhoeboeng

ADVERTENSI LEBARAN
dengan banjak orang jang mengata
IDEL - FITRI.
'Tabib Tinggi).
kan bahwa Departement van Eco| Toean Oei Jang
Wat Taloe min- Inomische Zaken akan mengoebah
Menjampaikan ma'af dan se
ta keterangan : ( a personeel C.B.Z. dienstregelingnja seperti kantor lain |
lamat
Idil-fithri adalah paling
lapa sebab R
ih dengan ta' jaitoe poekoel 2 siang hari, sekarang
tjepat
dan terang dalam ,,Pe
mendapat pertolongan apa-apa di kita dapat kepastian, bahwa tidak
mandangan“ jang akan memkirim
poelang,
Pertama
toean
itoe
betoel
berita
itoe.
Mereka
tetap
be-|i
Itoe kebakaran di Jacatraweg :
berbitjara dengan directeur C. B.Z. kerdja
sampai
poekoel
setengah
boeka advertensi meloeloe ba
| Perboeatan djahat. jang bilang ,tidak tahoe”. La- lima, dan tidak ada oebahannja.
gi itoe.
ng. kebakaran. jean
djoe
—
pama
Liloe ke portier, jang djoega ,,tidak
Abonne
jang ingin mematahoe”. Kemoedian bertanja kepa
Leerplan H.LS.
sang
advertensi
demikian ha
da dienstdoende wacht-dokter, teta
Kita dapat dengar bahwa leer
nja
membajar
f
0.50, sedang
pi mendjawab
,tidak
tahoe” plan
HIS. soedah ada terdapat oe
djoega dan menjoeroeh
tanja
ke bahannja
sedikit, tetapi
beloem
boekan abonne f 1.—
portier.
memoeaskan apa jang diharapkan
Ini djadi poetar-memoetar
atau oleh ra'jat, sama dengan HCS. atau
Pembajaran haroes contan
kirim toean Oei Jang Hwat
dari sekolah Belanda.
“|Pontius ke Pilatus (kesana-kemari).
Vereeniging van Huisvrouwen
Achirnja pembitjaraan dengan tilKemaren
sore presidente
Verpon itoe dipoetoeskan dan memberi
"seorang. 'berempoean tahoekan kepada Pa' Wongso bah- '@eniging yan Huisvrouwen di Betabinti Mangoer asal da wa permintaan keterangan Ka at wi, Njonja Mr. Leunissen
geb.
Klaasen,
telah memboeka perdak berhatsil.
kaan 4
“diroemahnja KasiKabarnja Pas Wongso akan mem- toendjoekan dagang tahoenan jang
h
ey /
.roemah jg djoega ha |beri tahoekan kedjadian ini kepada diadakan disociteit-militer ,,ConcorCUCFEFRERIK
GRAF
MOVIE
CVT
89 BT. C.
pembesar-pembesar D.V.G. di Pra- dia“. Pemboekaan ini dikoendjoengi
pattan. Dan djikalau tidak berhasil, oleh Njonja van Starkenborgh, Njoa Ta
karena ia kepada jang berwadjib dan jang nja Kiveron, intendant G.G. kapitein
membalas dendam padanja. pangkatnja lebih tinggi.
Oja, dekat Lebaran
De Bie dan lain-lainnja.
in- Telah beroelang-oelang ia
i disoeroeh
3
ta? “danat
ralang
Sesoedah pidato pemboekaan, ma
Djikalau roemah sakit C.B.Z. me
(Hari Raja)
oleh Kasimoen oentoek mentjari pe ngambil
“tang Pe
jang memboed:
kesempatan oentoek
sikap demikian terhadap ka diadakan
Iboe djandji maoe belikan ik:
Jali sekarang
ES njoet.
1 kerdjaan.
jang
Pa ).
|
: ditahan. orang-orang. kampoeng jang miskin melihat-lihat barang-barang
pakean
matjem2 model zijden Pidipertoendjoekkan.
dikota
Betawi,
diwaktoe
beloem
Setelah ipar
kemenangan
ng
gus
pake
borduur dari tahoen 1939
ada
perang,
ialah
bersikap
»Laiz ngan sekadar gertak jang mengge| ea — Hoofdbestuur BVMBM.
Soedah aman kembali.
|
seralleretlaiser Mourirs
- tarkan di Miinchen, maka Djern
Sore boleh dah Iboe pergi ke
Sebagaimana
kita ' mengetahoei (soeroeh djalan dan soeroeh mati),
: Berkah pertemoean Boepati Betadan Itali kini memperlihatkan
Pasar Baroe 125.
me
sekarang
BVMBM.
wi
dengan toean Abikoesno pada
an
maka
bagaimanakah
sikapnja
nanti,
pada negeri-negeri jang doeloe2 me
ngadakan
perobahan
dalam
soesoe
MODE ATELIER
kalau salah satoe B.V. (Buitenland: hari Selasa jang laloe, maka kerasa gagah sentosa seperti Inggeris
orang bisa bersembahjang
dan an.
bahwa doea negeri nannja, jaitoe ta' lain, sedapat-da-| sche Vijand) ,,moesoeh loear negeri“ maren
»sEUROP As
tnja dalam Hoofdbestuur itoe ter datang disini terhadap orang-orang Djoem'at dengan sangat aman
dan
Diktatuur itoe sekarang Jae koedan djoega ada sedia: Matjem2
asa meroebah peta Ta
Bg SIapet orang marktmeester sebagai- kampoeng jang miskin dan bermil- tenteram dalam masdjid Tjikini.
Imana telah didjandjikan dahoeloe joen-miljoen ...??? (KAIM).
topi, spatoe dan lain2 pakean
Toean
Boepati
antara Iain-lain
Batas daerah jang
oleh dalam rapat pendirian.
—DH —
menjatakan kesanggoepan melakoeanak2 dari matjem2 oekoeran.
Hongaria dari Tsj€cho-slowakia di-| Soesoenannja adalah sebagai beri
Onderneming pertanian didaerah
kan penjelidikan teliti dan mentjari
Sesocatoe pembeli bisa dapet
“ tentoekan dan dipoetoeskan oleh Ta,
Papoea
gegevens tjoekoep2. Sementara itoe
kartjis
satoe Succesbon.
doea negeri itoe.
Sinsoe
Aneta mengabarkan, bahwa pada perkara choetbah
Voorzitter: HEIK
dimasdjid
itoe
s
ktSecretari : Wirij a, Hoofdmar
tanggal 2 Nov. telah sampai disana hendak berlakoe dengan tjara biasa.
Djika teroes-meneroes negeri ne-|
pemimpin2 onderneming pertanian Kelak toean Boepati dengan moegeri jang mengakoe singa memper- meester Senen.
r
gmeeste
'Pennin
:
Abdoel
Hamid,
goebernemen,, Ransiki“ jaitoe toean sjawarat
stichting masdjid
akan
lihatkan tidak bergiginja moeng
Iste klasse
Passar toean
Forster
dan v/d Knaap de- merantjang
satoe reglement
van
“kin nasibEropah ada ditangan doea marktmeester
Di Regentschap TJIANDJOER ada
ngan
naik
kapal K.P.M. Banjak Orde bagi masdjid itoe, dan moe- lowongan
“orang, tidak lebih tidak koerang. Glodok.Zaken: persediaan alat: alat goena perta- dah-moedahan poen tiap-tiap maspersoonlijke
Adviseur
|
Kini lebih hiboek negeri-negeri
satoe Klerk
naman oentoek menanam jang per djid di Betawi ini mempoenjai satoe
jang moelanja mendjadi toean di- Moehd. Soekri. Hoesin.
Gadji:
Schaal
8 kolom
1 BezolAdres Secretariaat: Kramat Oe- tama
kalinja.
Landjoetnja
poen reglement van Orde jang teratoer.
doenia. Hiboek menambah pagar
digingsverord@ning 1933.
banjak binatang ternak, sedang 13 (Rep.
dalam pekarangannja, hiboek me- tan Kajoe.
Soerat
permohonan,
tidak oesah
keloearga kolonisten Djawa sebagai
nambah 'kapal, pesawat dan tank.
hendaklah dikirim kepazegel,
pakai
-. NASIBNJA SEORANG MISKIN!
Penerangan djalanan
tenaga
kerdja goena' oesaha itoe,
Regentschap
Secretaris
Di
Eropah meradjalela hantoe
Kantor
Didalam rentjana-anggaran
be- da
Selain
dapat pertolongan
200
“Apa
atoeran
baroe
dari
O.B.Z.
selambatnja
selambat,
2 'Fascisme dan Nazi, di Timoer nam|
Tjiandjoer
di Betawi: ,,Laiser aller et lai- orang Papoea dari Seroei, nanti hari landja Gemeente Betawi ada ditaksir
pe pak bahaja "Asia boeat Asia”.
:
beloem 20 November 1938, disertai
akan didatangkan djoega biaja sebesar f 235.000 boeat keper
ser Mourirs. (Soeroeh djalan datang
keteraloean penerangan
djalanan dalam salinan diploma dan soerat
AL
Jang terhebat dalam menambah
300 orang koeli:
dan soeroeh mati)???
ngan.
tahoen 1939,
—
OI —
—. kekoeatan bentengnja ialah Ameri: Kemaren (4 November 1938) ledapat menghadap sendiri
Orang
' ka. Boeat membikin kapal ,,slag- bih koerang djam 9 pagi telah da- Hasil oedjian »Pitmanss Commercial
Ongkos-ongkos
penerangan
itoe
menerima soerat pangsetelah
hanja
Examinations Dept., London
sekarang f 17.450 seboelan, djadi
|. schepen« sadja dikeloearkan tidak tang 2 orang Tionghoa (jang satoe
gilan.
| koerang dari 52 miljoen dollar.
bernama Ang O Ohj diroemah Pa” - Dari Djoem'at tgl. 4 Nov. Pengoe setahoen f 209.400. Boeat megiper
wd. Regent Tjiandjoer,
Pergoeroean terseboet telah baiki dan menambah lagi dihitoeng
2. .
Tidak poela hendak kalah Inggee| Wongso oentoek minta pertolongan, roes
R.E. SOMAWIRJA.
f
25.600,
sehingga
semoeanja
se. Isoepaja menilpon Gemeentelijke Ge- terima chabar dari PCE. Depart—ris, Perantjis dan lain-lain.
djoemlah
f
235.000.
zondheidsdienst oentoek mendatang ment, London, uitslag, examen, bhg
.
Melihat biaja 52 miljoen jjang hen
kan ,,roodekruis ziekenauto“ (mobil Typiwriting jang diadakan pada ha
:
LELANG WEESKAMER
| dak dipakai oleh Amerika sematadigedoeng sekolah | oentoek angkat orang sakit) goena ri 4 Sept”jl.,
mata bagi kapal, laloe te: gat ki membawa isteri toean Ang O Oh terseboet di awah pengawasan saPada hari Selasa 8 November 1938 poekoel 9.30 pagi dalam tempat
ta kepada djoemlah biaja jang ba
pendjoealannja, Molenvliet-Oost no. 7, Batavia-Centrum, Weeskamer
bernama Renah, jang telah 2 boe- toe Neutrale Commissie.
| haroe hendak dilangkahkan goena
akan melelangkan barang-barang seperti dibawah ini:
Dari 12 candidaten jang menem
lan sakit peroet, batoek dan lemah,
Satoe auto merk
Oldsmobile
(sedan) model 1935, satoe auto merk
| memperkoeat tentara angkatan da- ke roemah sakit C.B.Z. di Oranje- poeh oedjian itoe, jang loeloessada
rat dan tentara angkatan laoet (le boulevard, Batavia-C.
Willys Knight (touring), satoe partij toestel radio merk Erres dan Phi10 orang, ja'ni:
ger en vloot) dinegeri ini jaitoe se
lips, satoe mesin toelis Underwood, satoe telmachine Burrough, beberapa
Miss Emmiel Tjan, HH. Adinta,
'Toean Ang O Oh sendiri soedah
lemari dasaran, lemari katja, lemari pakaian, lemari boekoe dan lemari
.djoemblah 111 miljoen.
'Jiama tidak bekerdja dan ia dengan Hasannoerdjaja, O. M. Djawas, A.
makan, vitrine, rak, lontjeng tembok, satoe lontjeng salon, beberapa
Dakshanamoorthi,
Moehammad
Sar
i Se-listerinja bertinggal di Djembatanmedja toilet, lampoe kroon listrik, medja toelis, kipas angin listrik,
mili,
Moehd.
Hoesin,
Kossasih,
The
dalam soeatoe roemah bilik
n 52|Item
medja
makan dan kerosi, gordyn,
satoe mesin djahit kaki Singer,
jang 'ketjil dan memakai atap. Hi- Tan Gie dan Djoemron.
aguarium,
gasfornuis
Senking,
gramofoon
boeat diatas medja, plaat
esoek
a hari Minggoe ini t
"3 . Disini orang Tae
Ba
soepa doepnja kedoea laki-isteriitoe sangat
gramofoon dan onderdeel gramofoon, satoe sepeda toean-toean, bebe6
Nov.
aa
diadakan
Nela
la
ja dengan setjepat moengkin ditam miskin dan sengsara.
rapa slot, kwast, tjintjin gordijn, matjam? perkakas, perkakas bagian?
Sesoedah mendengar hal keadaan men Typen disekolahan tsb. (Ks.|.
bah kapal, ditambah bedil-meriam.
auto, servies dan barang? gelas, sendok dan garpoe perak, gambar
Aa
Aa
Sangat tepat pertanjaan salah sa toean Ang O Oh itoe, maka Pa'
olieverf, beberapa ang dan tanamannja dan djoega perkakas oentoek
'Cursus
masak
tas soerat kabar poetih beberapa Wongso djam setengah 10 tilpon ke
vernikkel.
$
Lampiranini
hari.
Tn pekan jang laloe: ,,Kalau minta ba kantor Kesehatan Gemeente di Laan:
Radiohandel 'Tann, Warisan
Masoek
boedel fail. K. T. Tan merk
»
Pemandangan"
jang
terbit
hari
|Canne no. 10 oentoek minta, soepaja |
injak kapal, mana kelasinja ?“
njonja
E. Keeteli,
njonja
J. E. C.
marhoem
Oey
Tjay
Goan,
ini
mengandoeng
lampiran
soeratdi bawa ke C.B.Z. dan di
| Barangkali tepat djoega “jika Renah
Kreeuseler,
Jap
Soe
Hwee,
Lay
Miauw
merk
Toko
Rusland
dan
K.F.
Iseroean dari PIP B, dengan perawat dengan gratis.
von Zengen dan
Tjiong
de
Jong
dan
djoega
boedel
marhoem
H.H.G.
kita 'ikoeti pertanjaan : »Mengapa
noeh
harapan
soepaja
sidang
ramai
Djam 10 auto datang di roemah
“atas anak negeri tidak pernah dile toean Ang O Oh dan
Tjie Tong.
nh laloe soedi mengoendjoengi cursus maWEESKAMER
Orana boleh lihat
lihat
pagi-pagi sebeloem lelang.
| takkan kewadjiban beladjar mendja Idibawa ke C.B.Z..
Isak PIPB,
dipimpin oleh Popo,
| di nachoda atau opsir darat ?”
:
gediplomeerde
kookmeester,
terkeTetapi apa jang terdjadi?
2. Doeloe? tidak, sekarang beloem,
ditanah
Sesoedah Renah, jang sakit jke nal sebagai goeroe na
: (entah kapan hendak dimoelai.
ras itoe, diperiksa oleh salah satoe | '(Pasoendan.
DIPOETOESKAN dengan vonnis 2 Nov. 38 (RCs. Mr. G.W. MosselJ:
|. Orang meriboetkan negeri ini ha- dokter C.B.Z., maka ia lantas disoe
Pemboekaan
ialah tanggal
1
F.H. Heuvelman, handelsemploye, Kramat 67 (pav.), Batavia-C..
' roes dibentengi sehebat'nja.
Novemhen
oleh
R,
A.
Boepati
Betaroeh poelang dengan tidak diberi
A. J. Beynon, monteur P.T.T. Dienst, G. Chaulan 1, Batavia-C.,
| Dinegeri2 lain, djika ada bahaja, obat dan hanja diberi tahoe: ,,Seka wi.
AE. d' Hollosy, pedagang, P. Kalikiweg 104A (pav.), Bandoeng,
segera banjak orang minta ditjatat rang kau poelang sadja doeloe, seLebih djelas, periksalah lampiran
MEMASOEKKAN
SOERAT PENAGIHAN
selambat-lambatnja pada:
mendjadi vrijwilligers. Moengkin 'bab tidak ada ,,tempat“ dan be itoe, jang disiarkan bersama2 soe12 Dec. 38 Lay Miauw merk Toko Rusland, Batavia-C.,
kah kelak pada masa bahaja, pen- sok datang lagi kemari dengan mem rat kabar: ini bahagian kota.
38 Warisan Oey Tjay Goan, Betawi.
12 ,
@oedoek
pereman negeri ini minta bawa sepoetjoek soerat keterangan

| Ineeskundige Hoogescl 1ool (Sekolah

aa AG

mma

PANGGILAN

—

O—

8
:
8

FAILLISSEMENT

—

mendjadi vrijwilligers?
dari Wijkmeester Tionghoa".
. Pembelaan negeri jang dilakoe| Disoeroeh kembali lagi besok paan oleh orang jang tidak pernah gi. Toean dokter itoe gampang
elihat bedil, sama artinja ,,me-| kali bitjara demikian matjam,

| nangkis

der gan

tidak kenal'ilmoe bab ,,bibir tidak bertoelang“.

2 tangkis”, “kaki

sese

terpidjak pe dak
soeka menanja doeloe,
apa
» TP
TT
membeli obat sakit orang miskin itoe, jang oentoek men
tjari sesoeap nasi sadja soedah soe
Dn
rkah tidak pernahnjh mende sah,
mempoenjai ongkos oentoek
. ngar, ada harapan djika ada soea naik tram, deelman atau lainnja.
| ra berderamnja bedil, kita lari lin “Pikiran lebih pandjang dan pera
tang perban, boekan disebabkan saan kemanoesiaan roepanja tidak
takoet,
tetapi disebabkan tidak per lada pada toean dokter jang soedah
nah,
sebaab kita hanja terbiasa pandai itoe.
. mende
erdent
“be
Karena perdjalanan 2 kali dengan|
Peepan,
Djadi

bara

1

LK ANA

walatposa | 'ada|

| biada oentoek menambah
— tjoema djika tidak ada

sa

(9) —

sepoeloeh bosngkoos:

0
adalin.
Kemarin ada seorang toean bang

Belanda diangkoet

Ia ti- karena

jang

Lg Jang “Gitaboeh orang dalam boelan |

Menelan

ia telah

koes adalin.
Kabarnja,

dak

dapat

ke C. B. Z.,

menelan

djiwanja
tertolong

19 boeng

soakar

hen-

(Rep).

LO —

Doenia. theosofie dan geestelijke
' herbewapening

Pimpinan

perkoempoelan Theoso-

'fie telah memoetoeskan oentoek me
Ingerdjakan kursus persatoean fiki
ran. berhoeboang dengan oetjapan
mobil ,,roode kruiss itoe, penjakit keradjaan tentang geestelijke herRenah mendjadi lebih keras. Se- bewapening. Dan akan dimoelai ha
'orang teman toean Ang OOh la- ri Minggoe dimoeka fAneta)|

alat, per loe memberi tahoekan kedjadian ini
ahli me-|k epada Pa' Wongso, bahwa ReGedoeng boeat Burgemeester
5: ngolahnja.
Inah tidak diterima oleh C.B.Z.
“ Menoeroet rentjana begrooting
Tn
“Walaupoen da koeda, djika tidak ' Mendengar
kedjadian
ini Pa' Gemeente 1939 ada dimaksoedkan
en ada Jockey, pertjoema hendak ikoet| y. ongso merasa sedih dan minta taksiran f 40.000 boeat mendirikan
m0

AT.

Ipertolongan

Jang

kepada

Hwat,

jang

toean

Oei

kebetoelan

AD

ca

roemah burgemeester.
9
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VERGADERING

R.v.J.
28

Betawi

Dec.

oentoek VERIFICATIE

poekoel10

pagi dalam

gedong

tg.:

'38 Lay

Miauw

merk

Toko

Rusland

tsb.,

38 Warisan Oey Tjay Goan tsb.
28
MENJEDIAKAN LIJST PEMBAGIAN oentoek jang perloe melihat, di
Na
Griffie R.v.J. Salinannja di Weeskamer moelai 8 Nov.
"38

selama:

3 minggoe C.S. Grootes,

Batavia-C. (jang pertama
dan penghabisan OpCt),
ahman bin Oemar Djawas, Betawi (jang pertama
1,
dan pengh. 14 pCt),
Ios, Tjitjalengka, Kaboepaten Garoet (jang per
Tjoa TI
tama dan pengh. 2,67 pCt),
Lie Toar (Kay merk Bie Hwat Ho, Batavia-C. (jang pertama dan pengh. 0,7 pCt).
an

2,

exploitant hotel,

Abdulra

2

35

3

9

BERACHIR

sebab

dihapoeskan dengan beschikking R.v.J. tg.:

26 Oct. '38 Oey Kim Toen, Batavia-C.
'38 Jong Kong Wie merk Toko Rensen, Betawi,
26.
Kan
38 EF. Himmer,
Linggardjati,
distric# Tjilimoes,
ningan Cheribon.
BERACHIR
karena
tg, 28 Oct. 38 A.D.

'accoord soedah disahkan
de Biasi, Batavia—C,

oleh

28 ”
'38 J.C. Rietveld, Moeara—Enim.
'BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar

tg 25 Oct. '38 Liauw Tek Kong. Kota—Agoeng.
-
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Lebih Lagoes !
| PREMIE

| Berhoeboeng dengen permintaannja publiek
dan langganan-langganan kita

e menoedjoe ke

AFD. OBRAL
TOKO ,,PASARSENEN«

minggoe lama

PASAR

“ai Bowl
sa Premie

ata
ia

n,

Ma

paling

toe

Hala
ketjo

lam

memper

jang

20 November
bagoes

1938

kita sediaken

4 sampe

20

lagi bagi

November: 1938.

djoega.

'POENJA TOKO SALEKASNJA - DJANGAN SAMPE
KEHABISAN.

kalangan? Polen dikatakan,
orang,

BATAVI 1-CENTRUM.

BOEAT Hari LEBARAN
A KOENDJOENGINLAH KITA

€- | bahwa djoemlah orang Jahoedi Po|len ada 15.000

dari

ta

Djangan kasi liwat ini keoentoengan
| Na
blandja irini Ear

ontrole kepada paspoorBa. Pn ba soe

Pspalak

4 sampe

banjak

itoe

bahwa Pemerintah Dje

21

dari

SENEN 159 — 159A

dan 2 Gratis extra jang

pemblandja

xg Pala
8 ada P1 Djer

Ba
dak PAN

barang-barang jang berharga

tidak

megan. paspoort jang semestinja.
an
—a—

ahankan keam

u ketenteraman baroe di Timoer| Pidato

Hitler

dalam kongres

tai Nasional

“Lebih landjoet soerat-kabar itoe|

pu

|

Socialis

menjatakan: ,,Djepang telah siap 'Havas dari Berlin 4 Nov. menga
akan mempersatoekan Kou-Mintang barkan, bahwa Hitler nanti hari

berpidato di
centraal minggoe siang akan
Weimar,
mengenai
politik
jang pen
baroe di
i Tiongkok hingga mendjadi|
Partai
seboeah badan jang mendjadi baka ting, berhoeboeng dengan
Nasional Socialis berkongres di 2
gian dari Djepang”. :
ringen.
—O——
Baroe dengan

pemerintah

Prins Kojinye pidato Tana

Za

komentar

pranjis,

Sepatoe anak jang bagoes dari
koelit toelen dan z00l karet
crepe jang koeat, warna tjoklat.

—- 0 —

Kapal Inggeris ditembak
“.
tak Spanjol

Paris, 4 Nov.. (KPH):

mbil memboeat

“Siob Njonja jang bagoes aa

ter-

p pidato jang dilakoekan oleh
Prins Konoye didapan radio, maka
ers Perantjis menegaskan tentang

Pkabesdan

pemeran

dari Paris

ngabarkan,

4 Nov.

bahwa katanja

fl. 0.89

me

dah

1,

BM

Sandaal

'

haroes

am

peperangan ini“.

ples mendoega,
'itoe timboel

bahwa si
dari

pe-

Koresponden Reuter
matik
mengabarkan,

0987-42000

zool

dari

karet

f1. 250

Paris

Membitjarakan
“Eropah.

u memperhoeboeng

lelaki,

crepe.

Reuter dari Londen 4 Nov. mengabarkan, bahwa dengan opisil te
“0 took menahan antjamanj jang) lah disiarkan koendjoengan premier
kian hari kian bertambah besarnja Chamberlain, menteri loear negeri
:
1 beloem tjoekoeplah, Lord Halifax ke Paris nanti tangBeta bocah, keradjaan — Ing- gal 23—25 boelan ini atas oendangan
eri
dan Perantjis — memperhoe- pemerentah Perantjis. Mereka ini
4
kan
akan tetapi seloeroeh akan beserta isteri -isterinja.

Eropahpoen

dan

fl. 2.50
N

'Ihan an
Achirnja dengan :
—O—
an ialah Genthak mengoe
ap bangsa koelit poetih da
D:
eh
so'al mana jang/|
genap Azia itoe Menteri- menteri Inggeris akan: ke

enjap oentoek bangsa koe-|
etih, dan hal jang sedemikian|
an dibantoe oleh Djerman|

tjoklat

kapal

Inggeris ,,Stanburn“ hari Djoem'at |
bangsa koelit poetih di Timoer telah oleh “ditembak pemberontak
dari oedara ketika dalam pelaboe|

Inggeris

warna

merah,

ee
19317-26

Sepatoe Toean
kwaliteit toelen
dan itam.

situasi

Sepatoe Toean combinatie canvas
poetih dan koelit tjoklat,

jang bagoes
warna tjoklat

bagian dipld
bahwa
soal

ng tidak takoet akan jang dibitjarakan nanti beloem tedari keradjaan tsb. rang. Poen djoega beloem ketahoean
lahli politik mana-nanti- akan memberikan
kesempatan
goena men

tjiptakan pertoekaran fikiran baroe

“Itentang situasi di saing yaa dan doenia.

ditakoeti lagi.
r Inggeris, jani

AA telah

king

Pidato

radja Ingberis pengenan: |
. Lagerhuis
Reuter ae
Londen 4 Nov. mengabarkan, bahwa keinginan banjak
dari segala bangsa, bahwa tidak
jakan

,

kan,

erentah

"Den Haag 4 Nov.
bahwa didengar ka
menteri

oeroesan

maoe

ikoet

dalam

perang, ter

dapat
benar
dalam pidato radja
Inggeris dalam menoetoep Naa
Lana
pagi itoe.
Saja

berdo'a dengan

soedah

la-

loenja peristiwa jang mengandoeng
pe se
jang Kerkenda: soepaja bahaja itoe akan tertjiptalah zaman
mberhentikan perdjalanan auto baroe di Eropah“ demikianlah oe-:
Tiar, jg berdjalan di Den Haag tjapan radja tadi dengan mengingat

lain-lain tempat jg telah dipe krisis di Bropah j.l. itoe. Didalam
n oleh hakim

Amsterdam

pidato itoe disetoedjoeinja langkah
pertama jang dilakoekan oleh pre““perdjalanan bus
itoe| 'mier Chamberlain dan dipoedjinja
t jang telah dipoetoeskan poela. Dan lagi bahwa Mussolini
Ta
Amsterdam oleh permin maoe. -mendjadi perantaraan, dan
,
askapai2 sepoer dan tram. |Tsjecho Slowakia jang berharga itoe
& Oo—
jaan Sekolah

bersama perboeatan president Roo-

Dornag

Pasoekan pemberontak makin
Reuter

dari

madjoe.

Saragossa

4 Nov.

Itali merajakan berhentinja perang
doenia.
Havas dari Rome 4 Nov. mengarontak goena mena'loekkan daerah- barkan, bahwa Itali telah memoedaerah dimedan perang Ebro. Sebe- lai oentoek merajakan berhentinja
loem siang djalan jang pandjangnja peperangan doenia 20 tahoen. Pagi
8 mijl dari Pinell
ke Moradeebro, 'itoe pasoekan dari wakil-wakil ser
telah djatoeh
dalam tangan pem- dadoe toea berbaris melaloei ”Piaz
berontak. Lagi poela hoofdkwartier za Venezia“ menvedjoe kekoeboeran
militer pemberontak Franco menga- serdadoe jang tidak dikenal
(onbe
barkan kemadjoean baik dari fihak ikende
soldaat),
dengan di hadiri
pemberontak.
oleh radja dan poetera radja dan
Dalam
pada
itoe tempat sajap Mussolini.
kanan dibawaki pimpinan djenderal| .. Duce ini berpidato tentang keme
pemberontak
Carcia
Valino
kini nangan Itali, jang berarti kemenatelah terserak, sambil
memotong ngan fascis dan mendjelaskan soal
perdjalanan
pasoekan pemerintah as Rome—Berlin.
repoeblik. Dengan ini maka pasoekan-pasoekan pemberontak itoe bisa
mengadakan
perhoeboengan
satoe
dan lainnja jang menjerang teroes
meneroes..
Semendjak tanggal 30 boelan October pasoekan djenderal pemBerontak Franco soedah madjoe 10 mijl

mengabarkan, bahwa banjak tank
jang dipakai oleh pasoekan pembe-

sevelt goena perdamaian.
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soepaja mendapat tempat.
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'Tepoeng Hoenkwe tjap Boenga
1 beloemnja

an melakoekan expe-

za:

yg (nama ,,Penjelidikan 'hal alcohol anag tara anak
de | Madoera”.

negeri tanah Djawa dan
Didalamnja bisa didapat

s|gegevens jang penting2, dan menja
s |Itakan betapa besar mengroesak

Boekoe
“sa dapet

gratis

pada:
Tepoeng

Hoen-

kwe Fabriek
TJAP BOENGA
“. Tjitjoeroeg

dimana seorang 'goeroe
s:Ijang "miskin tetapi gila 'minoem
arak (dengan sekoeat? tenaga jang
Mebotman HA batita jijang biasa ada pada dirinja mentjoba melawan
nja memabokkan,
ditaroehkan sjaitan arak jang ada itoe, tetapi
tjeritera,

eradjaan Mal
itoe
NG ,

Recept

“atoeran bikin bi-

Inja sjaitan arak itoe kepada bangsa
HIndonesia, baik jang mengenai djas
Imaninja maoepoen roehaninja.
| Bahagian jang sangat menjedih
kan ialah bahagian jang memoeat

Lan

jang enak,
boeat kasehatan.

memakai

dan

Tombak,

ditie ke

boekan sadja rasanja
tapi djoega na

se-

utang

Abate

oesahanja
sia-sia
belaka,
didalam tjerek dan kendi, seperti| segala
tidak seorangpoen
jang
anggoer, dalam berbagai-bagai karena
8 warna, djoega arak, brem dan 'memberi bantoean moreel kepada

kilang (sematjam sirop). Tidak: nja. Sebaliknja, berkali-kali ter
oentoek
Sa
minoem?an itoe 'boeka lagi kesempatan

|
ke-|

diedarkan, seakan-akan air-jang minoem lagi.
teroesmeneroes mengalir. Tidak| Oesaha ' memerangi itoe ia lakoe
heran banjak jang tergoda dan kan begini:
Ia membeli botol-persegi tiga dan
$ mabok.
—” Kalau mereka soedah banjak gelas seloki. Botol itoe ia isi air, dan

kan| jang mabok, maka ahli2 pantoen beroelang2

silih ganti

ia minoem

menjanjikan la- air dan minoem brendy. Achirnja
berhasil, karena betoel
'goe2 poedjian kepada radja jang| oesahanja
botol tetapi air
soenggoeh2 mengharoekan,
dan ia minoem dari
biasa,
dengan
meng-suggestie,
bah
mendengar itoe orang-orang jang
mabok makin lama makin tam- wa ia seakan-akan minoem jenever.
(tembang)

sama

Setelah

bah girang”.
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li. Pada
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-|noeman

soedah
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ena! matjam segower).
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(se

| Selain daripada itoe masih banjak
'hal2j jang lain jang menjebabkan le
bih lebih soekar lagi oentoek mem

Sedjak dalam zaman Sultan HaBanten, segala matjam jang ber
sifat Barat dianggapnja sebagai
|Ikeadaban dari pehak atasan. Demi
toe |kianlah, maka orang 'tidak hanja
Jingin

meniroe

barat
.ladat

adat kebiasaan orang

jang baik-baik tetapi
kebiasaan

jang

djoega

boeroek2.

Seperti diketahoei, inilah jang me
.(njebabkan timboel pertikaian anta
ra Sultan Hadji dengan ajahanda
idak Nberang dari He em nja, ja'ni Sultan Ageng Tirtajasa.
pa
ri: setelah itoe Radja da- Dan tjelakanja, perseteroean ini ber
|.
tang memberi hadiah bagi orang2 akibat djatoehnja keradjaan Ban| jang menang beroepa kasoet dan ten. Siapa tahoe, boleh djadi disitoe
pakaian. Maka dalam pesta seroe poen sjaitan arak memegang rol
orang-orang 'sekapa itoelah boekan main banjak- besar. Djoega
nja makanan dan minoeman. Boe rang menganggap bahwa kebiasaan
at ahli kerabatradja dan orang2 minoem alcohol itoe salah satoe da
bangsawan serta amtenar2 tinggi ri kesopanan Barat.
disediakan santapan mahal mahal | Djika seseorang Wali Negeri mem
dibawa dengan baki dari pada e- beri perintah mengambil semoea rap
. mas. Jang disadjikan itoe misal- port dan advies2 jang hingga kini
nja, daging biri biri, kambing, ker 'beloem diamalkan, dari archief Alma- gemeene Secretarie, nistjaja beliau
bau, mendjangan, boeroeng,
|.

5 ..doe, ikan dan teloer, ja'ni, maka

| menemoei soesoenan

soerat. Dianta

Kemadjoean pihak S.S.

4 GA

DAN 9

edaran kepada

semoea

| DIOKJAKARTA
. 4.000.000 sen baroe

si itoe

dapat minoeman keras ia perintah-

kan soepaja disingkirkan, demikian
poela gelas slokky dan gelas anggoer.. Salah seorang wedana, pada
soeatoe hari datang berkoendjoeng
kepada salah seorang keloearganja,
didalam regentschap itoe.
Datangnja ialah pada waktoenja
orang sedang minoem thee, sehingga iapoen disoegoeh air thee. Kemoedian ia mandi, tidak lama anta
ranja doedoek lagi dekat toean roe
mah diserambi kawedanan. Ia terkedjoet, karena ia 'disoegoeh thee
lagi.
Dengan keheran-heranan ia
melihatkan kepada tjangkirnja, tetapi toean roemah laloe berkata:
»Itoe boekan thee tetapi brandy.
Kita disini dilarang mempoenjai ge
las ketjil. Dari itoe saja sadjikan
brandy dengan tjangkir”
Djomin, 31 October 1938
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pangkal diboeka lagi. Ini pem- masin

Jada satoe keoentoengan bagi pihak
peranta-| | personeel S.S.

(iboe kota Zuider-en Ooster

afdeeling Borneo).

Waterleiding

ini dibikin dengan

''Karena baroe baroe ini permoela-| Ibea jang didapat teroetama dari
an ini boelan, kereta dari Bandoeng, | (penghasilan bea “pengeloearan karet
Imembawa
30/orang personeel S.S. ra'jat: Tentang ' pembikinannjapoen
a (seperti
masinis, stokker d.Ll. jang Ibanjak kesoekaran, jang timboel:
“Idatang dari Garoet, Bandoeng, Tji- sebagian karena tanahnja tidak ke
dan berhoeboeng dengan ini,
an andjoer, Soekaboemi. semoea akan| ras
maka
tidak bisa diadakan construcbekerdja di itoe bengkel Tarra

x aan. Roem ahdgan

k

pe

mgraa

diboeka lagi.
—0—

. 'Wetitobiters bagi Padang
Dari

Padang ' dikawatkan

tie,

jang berat, Selandjoetnja soal

air

dalam

moesim

kemarau

poen

5 “mendjadi kesoekaran, sebab air baik
| diatas tanah maoepoen air didalam
oleh

la
:
neta, bahwa pada malam Djoem-

'Itanah sama asin rasanja, teroetama
dari kota Bandjarmasin.

Ir. S. Snuyf adalah

samensteller

"- 'at tg. 3/4 November, Gemeenteraad dari hal ini. Beliau telah mendapat
“awam,

telah bersidang oentoek me jdjalan

jang |bagoes

sekali.

Jang

Inetapkan wethouders. Ternjatajang| akan dipakai jalah air dari soengai
' ber | roe

mendjadi wethouders

doea| Martapoera. Dalam waktoe setahoen

i Tionghoa dan satoe koersi: bagi | sebagian besar dari saban

bih giat lagi membasmi lint
Tegar

jalah:

koersi bagi I. E.V., satoe koersi ba- djika air soengai itoe tawar, jalah

moedah2anlah. Pa

3

#ak

Nagan

@

0

kepala Ge-

westelijk
Bestuur ditanah Djawa
dan Madoera dengan permintaan
soepaja regent-regent dengan djalan
pendidikan dan toentoenan beroesaha soepaja pemakaian alcohol dibikin seketjil-ketjiinja.
Salah seorang mendjadi demikian
'radjin, sehingga tiap-tiap roemah
amtenar digeladahnja dan djika ter-

Waterleiding Bandjarmasin
Di Poerwakarta
ta
ketinggalan.
Akan diadakanperba
| Dalam boelan jang telah laloe,
ikan seloeas-loeasnja
Tapot S.S. (bengkel) goena menger
Dari Bandoeng dikabarkan oleh
djakan keperloean S.S. seperti loco- Aneta, bahwa departemeut V. &
Imotief dll. soedah ditoetoep boeat W. ditempat itoe beloem lama berPena
selang
ini mengadakan peroendi“|.
Moelai hari Rebo (2 Nov. '38) ini| ngan tentang waterleiding Bandjar-

TA

“Dengan

waktoe

sa-

kemba-

mana

basmi sjaitan arak itoe.

55
Aa

datang

minoem arak, ikoet dioendang. Soedah tentoe didari poesat nege dalam pesta itoe ia disilahkan miri laloe mengalir keseloeroeh Indo noem segelas jenever, sebab kepada
"Inesia, sebab keradjaan Hajam Woe| | mantri goeroe tidak disadjikan cham
2 'roek itoe melipoeti seloeroeh Indo- pagne. Soedah barang tentoe mera
Isa segelas itoe,
t
ia terdjerat lagi
a|nesia.
| Adat ini mendjalar dan teroes ti mendjadi hamba sjaitan alcohol kem
.Idak hilang. Hal itoe terboekti pada bali.
Apakah jang telah ditindakkan
-|bangsa Badoej (ra'jat Banten Sela
2 |tan jang sangat primitiet),
jang oleh Pemerintah berhoeboeng de| doeloenja didoega termasoek ra" jat ngan rapport Engelenberg tsb? Jg
(Padjadjaran, hingga pada-sa'at ini saja ingat ialah begini:
Pemerintah mengeloearkan soerat
masih tergila2 sangat kepada mi-

an|bangsa kita

nonton boga

itoe,

paten akan diadakan

i| wa didalam zaman Hajam Woeroek

i dia

berhasil

'at jang mendjeroemoeskan

tahoen,

“maka air soengaiitoe dengan djalan

PER

FLES

GE

N
SD

CEN.T

DEWA-BALSEM ada sanget berfaedah boeat penjakit: Kepala poesing,
Entjok (Rheumatiek), Meloewang, "Mengiloe, Pegal-pegal, Bengkak,
Sakit Oeloe Hati d.s.b.
Boeat tjega datengnja penjakit jang mendadak, baiklah sedia 1 flesch
DEWA-BALSEM
di dalam roema atawa sewaktoe berpegian.

Memoedjiken

Fabriek

,T

Molenvliet

Oost

N.B, Orang

dagang dapet

dengan

J A P

73.
RABAT

pompa jang tetap di Bandjarmasin
akan diambil..Dan dalam
waktoe
djika soengai mempoenjai air asin,

bagoes.

hormat

DEW

A"

Batavia - Centrum.
Telefoon No. 1019 Batavia.

metz, kedoea toean-toean itoe mene
roeskan
perdjalanannja
ke. Balik
Papan dan Tarakan akan melakoe-

maka ditempat bagian oedik akan kan perdjalanan Inspectie ketempat
diadakan station pompa jang ter- tempat Militair disana.
apoeng dan disepandjang djalan di
adakan pipa air.
Notaris baroe
Meskipoen djalan ini bisa dilakoe
Dengan besluit Pemerintah 22/10kan, akan tetapi
akan
memakan '38 telah diangkat mendjadi Notaris
ongkos besar
sekali.
Sebeloemnja tevens Vendumeester kelas doea di
dikerdjakan akan diadakan pertjo- Bandjarmasin toean R. de Back se
baan lebih doeloe: dalam 'moesim karang candidaat Notaris di Bat.C.
kemarau akan diambil air dengan sebagai
pengganti
toean Notaris
djalan pompstation.
Idahoeloe jang soedah lama dipinOentoek mendjaga soepaja water dahkan.
torennja
djangan merosot, maka

waterleiding di Bandjarmasin akan

didirikan dengan hydrofoon-installatie. Dengan demikian waterleiding
Bandjarmasin adalah satoe satoenja waterleiding 'dinegeri ini "jang
mempoenjai installatie hydrofoon.

Orang

gila ditembak

Pemboenoehan

Dalam harian ini pernah kita ka
barkan tentang terboenoehnja seorang Tionghoa bernama T. K. Tay
oleh seorang gila bernama Oemar,
siapa seketika itoe djoega teroes
dimasoekkan dalam tahanan preventief.

Seorang gila jang baroe sadja
Roepanja selama dalam tahanan
mendapat'penjakit gila di Andjir Se
itoe Oemar mendapat sakit dan te
rapat sini kerap kali mengganggoe
anaknja (menganiaja) dan orang- roes dimasoekkan keroemah sakit.
orang jang berdekatan disana, se
Tetapi
agaknja
adjalnja akan
hingga keamanan orang-orang disi sampai, ternjata penjakitnja ta' da
toe terganggoe oleh karenanja,
se pat semboeh dan diroemah sakit ia
dang orang-orang
'tak berani men menghemboeskan nafasnja jg peng
dekatinja karena ia bersendjata. “Ihabisan.
Baroe baroe ini beberapa orang
Militair dari Bandjermasin telah tiKorban angin riboet
ba kesana akan menangkap orang
Dalam
“waktoe jang achir2 ini
gila itoe tetapi. orang gila| itoe ber
Bandjermasin kerap- kali di
sikap hendak melawan hingga ka- kota
rena tak ada djalan lagi, sewaktoe serang oleh angin riboet jang tidak
orang gila itoe hendak menjerang djarang membawa korban jang be
laloe ditembak dan mengenai dahi- roepa robohnja roemah?2 pendoedoek
nja jang seketika itoe djoega meng- dan ada poela korban. manoesia,
hemboeskan
napasnja jang pengha
Pada
hari Kamis
27-10-38 ini
bisan.
kembali angin riboet datang poela
menjerang disertai dengan hoedjan
' Perdjalanan inspectie
Dengan
pesawat
terbang
hari jang sangat lebatnja hingga seba
Rebo 26/10-38 tadi telah tiba disini gai akibatnja seboeah tennisbaan
dari Bandoeng t. Inspecteur. dari Militar telah moesnah karena kero
Artillerie, Generaal Majoor ter Por- bohan sepohon kajoe jang toembang.
Korban. korban lainnja masih be
ten dan Inspecteur dari Genie, Geloem dapat diketahoei.
neraal Majoor Statius Muller.

Bersama-sama

teliik

dengan t. Gewes-

Commandant,

Kolonel

Stein-

amen

uu

enam

pengloeasan besar
» Mangkosnegaran,

1 aa

oran Ipin
ingin Tech
roemah
Pindjaman

San 1

tidak

dipoengoet rente toean
dari Bank Bringin" "

djanda.

f 2,—
Tjitjilan

anal Mapan de
tentangan menghanat dan menjerah”
senat dan penin-

ngan

ke

Ba

bertempat

antara

djoemlah jang

banjak sekali ialah golongan jang
mentjela politik Chamberlain. Dan
12” |orang-orangnja jang terkemoeka iaJallah jang mengandjoerkan soepaja
kepada Tsjecho Slowakia diberi ban
lltoean dan pertolongan. Memang be
mek ika
Naa
benz
nar mereka menghendaki perdamai-|
Perang jang
be
atidak an, tetapi oentoek hal itoe terlaloe
moengkin akan ditjegah dan jg Ing ge banjaklah jang diminta dari mereris akan tertarik? kedalamnja, me- ka. itoe. ,,Lagi poela“ katanja »bahnjebabkan oedara jgddalam oemoem| wa kita jakin, bahwa dengan ini
nja sedih Segan kalangan orang? masjaalah Hitler masih beloem djoe
itoe. Disini ti an lihat san
ga dipetjahkan. Sebab kini timboelang gembira dan (lah pertanjaan: Siapakah jang men|
ngat-ingin-peran
menjala-njala,
ta lihat djoega djadi koerban setelah ini ?“ Penda. di Perantjis. Sebab orang tjoema pat ini sesoeai dengan politik jang
akan berperang, kalau Memang tidak diikoeti oleh Anthony Eden dan

Churchill, jg baroe-baroe

ini telah berpidato tentang hal ini.
Mereka berpendapat, bahwa politik
pa
ang “modern selaloe sematjam itoe tidak akan mentjipoenia kedalam lembah takan perdamaian kekal, dan moeng
kesengsaraan. Jedara tidak gembira kin poela boekan perdamaian jang
jang disebabkan oleh peristiwa jang langsoeng.
baroe-baroe 'itoe, nampak benar!
Golongan jg lain'ialah terdiri dari
Kenang-ke angan 20 tahoen jl. ma beberapa orang, jang berdiri dibela
sih melekat sekali dalam pikirannja, kang Chamberlain dan jg sewaktoe?
Han mereka tidak lekas an
akan bisa berboeat lebih landjoet
:|dari pada dia sendiri oentoek mem
pertahankan
perdamaian.
Pikiran
alin 5 mahiejas mereka begini: ,,Perloe apakah kinengala 5 sendiri pepe ta ikoet perang goena nagara jang
'rangan jang Ialoe mereka soedah| lada di Eropah Tengah, sedang kikerap kali mendengar dari orang2| ta tidak mempoenjai perhoeboengan
| toea jang bertjerita atau membatja dan kepentingan sedikitpoen djoea.
dalam boekoe2 atau melihat dalam Kita telah mentjoba satoe kali de' film film. Poela dalam kebanjakan: ingan Belgi. Tetapi kita tidak sang

maka

ah

D3
3

semoea

oemoem berpendapat (dan

apat ini makin lama makin
poli
pengikoetnja) soepaja
Hitler akan merampas itoe di

dengan pasti.

Eana premier Chamberlain meoendjoengi Hitler ke Berchtesga-

den
toe

ang

jpe an

apn dengan

negeri Inggeris —

tidak

loear

dipandang

oleh

ngan

jang

hendaki
(daki

tengah.

(bertentangan

pertemoean

MERK

18060

silatoera-

didjatoehkan

pada

Iseplah

teroes

Keadaan
roekan

seka

sekolah

makin

lama

P.G.B. di Petamakin

madjoe,

boekan terhadap madjoenja sekolah
sadja, tetapi poen bahagian lainnja
madjoe poela.
- Sebegitoe lama sekolah itoe selaloe menjewa sadja, sehingga tidak
sedikit oeang
jang
dikeloearkan
oentoek keperloean itoe. Maka oleh
pengoeroesnja
soedah
dipikirkan
alangkah baiknja djikalau mempoenjai gedong sendiri. Atas kegiatan
pengoeroesnja maka keniatan itoe
sekarang moelai berwoedjoed, dan

golo-

ta'djoeb. ngan

jang pertama)
djanganlah
. poeblik Inggeris dengan
Orang
memang tidak tahoe, apa| orang berani mentjoba semoeanja
goena mentjegah politik antjaman
. jang mendjadi pembitjaraan disitoe. Djerman.
Tetapi poen mereka mebahwa
Tetapi oemoem mendoega,

poeblik dengan amat, ketika terboek- :
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tanah letak gedong itoe ada dibelakang roemah sakit R.R. di Petaroekan jang loemajan djoega loeasnja.
Pengoeroes bergiat mengoempoel

PAJAMAN

|

(rijksblad 1936 no.1) dioe-|

kerdjaan pengoeroes itoe tidak sia-

sia belaka.
agar tjita2
bantoean
'teroetama

Kita selaloe mengharap
itoe lekas berwoedjoed,
dari rakjat Petaroekan
diharapkan.

Kramat

Idja djoemlah banjak-banjaknja 13
.P.H. Hadiwidjojo sebagai
vor setengah hari. Boeat didaerah-wa-|
zitter, laloe secretaris memb
erschap, sekian hari itoe dipergoe
Soerat-soerat jang diterima, me:
Inakan boeat keperloeannja waterja notulen Yergadering jang d “Ischap, jaitoe:

. kepada Sri

di

daerah regentschap

tengah-hari

bagian

jang

hanja

mendapat

erf,

Lebaran

ngoebah

adanja

'Plichte diensten“

peratoeran

jang biasa dise-| 'hak menambahi djoemblah harinja
boet ,,heerendienst bagi Ra'jat Ka| bekerdja boeat keperloean diatas
| soenanan Soerakarta. Adapoen pe-|
itoe,
'roebahan itoe kita ambil jang pokok sadja dengan pendek seperti | Pensioenfonds Mangkoenegaran,
berikoet:

Peratoeran

$ Soerakarta

dari

rijksbestuurder

dd. 17 December 1934

Diperloeaskan.
Dari Semarang dikawatkan oleh
Aneta, bahwa pada saat ini sedang

telah

Piring
Gelas minoem
Pantji
Sendok
Mangkok2.

Blandja ditoko Orion moelai
dapet persenan bagoes,

Boeat

laki-laki,

merk

,,,MARAS“

memimpin

dan

mengatoer

itoe dapat sempoerna.
. Mutatie

Toean Selatan
onderwijzer (NS)

Toean

Soekardjo -—- wegonderop-

zichter di Randoedongkal dipindah
kekota Pemalang dalam djabatan
terseboet diatas.
Toean Sadeli ditetapkan sebagai
A.W. kota Pemalang, menggantikan
toean M. Soegiri jang masoek ke
sekolah bestuursacademi,

dari

Mas

dan

Verchroomd

dan

perempoean
» CX MAS
dan

Bikinan Zwitsersch fabrikaat

candidaat hulpdibenoemd pada

sekolah samboengan di Bantarbolang (Randoedongkal).
T. Soeboeh al Soebjanto goeroe

dari f 0.50

MI AA S

boeat

agar sabar

dekat!

Kita bersedia bermatjam-matjam barang boeat
keperloean
Lebaran seperti kemedja, badjoe
kaos. topi, sapoetangan, kaos kaki, spatoe dan
segala pakaian anak-anak laki dan perempoean
Sandal Tjap Matjan
Lebih djaoeh ada sedia barang dapoer seperti :

Horloges

Ti. di lain-lainnja regentschappen
116 dan 8 setengah-hari.
Ig dinamakan bekerdja 1 setengah bantoe pada sekolah samboengan di
hari itoe dari djam 7 pagi sampai Waroengpring (Randoedongkal) di
djam lamanja. Kalau dianggap pindah pada sekolah seperti tsb. di
»ver perloe, rijksbestuur boleh dan ber- Blaceran (Salatiga).

gel 2

T

Batavia-C,

excursie itoe 2 hari, dan sekarang
soedah 'ditoendjoek beberapa leider

Klaten

19 setengah-hari boeat mendapat
bagian sawah dengan erf dan 7 se-

(MAGELANG).

14

“1 Berexcursie.
Perkoempoelan Mardi-Poetri soe

di aloon-aloon-Lor. Setelah djam 7 jang hanja mendapat bagian erf sa boekan anggota boleh djoega toeroet asal membajar f 7.50. Lama
sore vergadering diboeka oleh Prins
(4

Ia.

'

TOKO OIR OR

diwadjibkan bekerdja heerendienst
kemis 2/3 November | 'banjak?nja 26 hari (setengah hari) dah memoetoeskan mengadakan ta
ini Raad ,Bale-Agoeng“ jalah ba- dalam tiap-tiap tahoen, dihitoeng boenganoentoek biaja pergi excursie
ke Solo besok pada boelan Dec.
|.
dan perwakilan Ra'jat di Solo telah
1 April sampai 31 Maart, boeat jad. Seorang anggota jg toeroet di
| mengadakan openbare vergadering, dari
pendoedoek jang mempoenjai bagibertempat digedongnja Raad itoe| an sawah dan erf-roemah, adapoen wadjibkan membantoe f 6. Bagi

diatoerh

3

M.D. ALI Merk ,,WIROGO“

Pada malam

jang ta

Daon

Tabaks - Fabriek

wajang orang
Sri Koentjoro jang
soedah terkenal, tiga malam lama'Inja. Dan kita mendapat bahwa pe

Ibah begini:
“elihnbatieo m. menoelis :
Tiap-tiap orang jang berkewadjiVergadering Bale-Agoeng di Solo
ban mengerdjakan pekerdjaan-nePeratoeran
Heerengeriitoe menoeroet artikel 2 (lid2)
dienst Ra'jat.
|.

soerat

tjap

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

akan mendjelaskan ke-|nanjakan diri, apakah kiranja Cham kan oeang, dan diantara ichtiar
aan
maksoed Inggeris, 'berlain dan Daladier itoe dalam ke itoe pengoeroes soedah memborong
apa
Hitler,
pada

itoe. Kamondtan mendjadi sesalnja |(terlandjoer tindaknja.

Lisong

gedong sekolah P. G. B.
di Petaroekan.

sebeloem Tsjecho Slowakia diserang sempatan atau peristiwa tsb. tidak

MM.D,ALI"

ay Sa

Pendirian

demi

dan menghendengan

Tel. 5678 WI.

Batavia-Ha

itoe bisa tertjapai.

Mereka ini meng

perdamaian

169

“SIGARERENFABIIEK

hari malam Minggoe sehabis lebaran,
dengan mengambil tempat digedong
M.L.G. Tidak akan diadakan keramaian jang loear biasa, tetapi akan
djoega diadakan attractie jang selaras dengan keperloeannja. Programma akan dirantjang dibelakang hari.
Biaja
dari itoe dimintakan bantoean dari 19 perkoempoelan jang
soedah menjetoedjoei adanja comite
itoe. Moedah2an
tjita2 jang baik

rang, kalau disiasati dengan alasan
nja, tentoelah akan mengenai kepentingan2 Inggeris jang besar de
ngan
pasti. Tetapi soal ini tidak
akan saja koepas didalam karangan
ini.
Antara doea pendapat ini masih

ada

politik

an

Toean Moh. Saleh,
Wajangclub,
ketoea.
Toean A. Kadir, Pemoeda MD.,
ketoea Moeda.
Toean Soenarjo, M.L. G., penoelis.
Toean “ Gondosiswojo,
POMER,
Bendahari.
Toean-toean: Nadarsoedarno, M.
Ditetapkan

lain negeri".

Sebab sikap Djerman

Senen

HAK

blanco

menoenggoe kepoetoesan dari per|koempoelannja karena beloem diroen
dingkan lebih
dahoeloe. Laloe di
bentoek seboeah comite jang terdiri dari:

chim itoe akan

: Pendapat ini menoeroet kejakinan
saja adalah pada oemoemnja pitjik

sekali.

Pasar

OEIJ) BOEN

L. G., Soewarjo,
M.L.G.,
dan H.
Moersidi, N. O., sebagai pembantoe.

da pendapat
pendapat
lain lain 1 lagi, jaitoe golo
menggemparkan itoe —sa-|ada

tjontohnja lagi dalam

iga

ini

Firma

GEMOEKs

BAP

dengan

masih

pakai Kraag keras, Stok jang

,BABA

tidak begitoe

lainnja

|
P
O
O
K
R
E
V
T
UI
alam kan f 6500, 2

baroe. Djoega, kita ada sedia pakean boeat keperloean anak2.

Toko

Lebaran|

goena dja-

an Pp

. Berhoeboeng

paling

dilakoekan dengan
tidak banjak menge

jang

f 7,50

nd aah

£

goep akan mentjoba berboeat
kian lagi goena

waktoe

dan

Ae

—.

keloearga tentoelah ada kakak atau
bapa' jang dikoeboer dalam tanah
. @ibenoea Er ah djaoeh dari roemah
| ataupoen jang loeka dan roesak|
badannja dalam hidoepnja kini.

sedang

f 500,—

Ditau
Didalam wahtne
wakt:
jang pendek sosOati misi

Overhemden

perloe. Kesoedahannja 19 perkoempoelan moefakat tentang tjita-tjita
itoe,

pindjaman

PEN
KL

—.

biaja

boeat

3

Winston

loearkan

f 5,—

GROOTE

digedong M.L. G.

kita dalam

soepaja dapat
praktis dengan

ada

i 1000, -—

”

seharga f 5000, ——

tenzorg atau agenten.
N. B. Soerat menjoerat haroes disertai iranco
waban. Dimana beloem ada agent, bisa diadakan.

soedah diadakan pertemoean antara
r, maka
boleh diambil rata, wakil-wakil dari 27 perkoempoelan.
golongan golongan disini di Maksoed dari pertemoean itoe oenPen
ada 3 matjam .pen-| 'toek membentoek seboeah
comite
oentoek
mengatoer
silatoerachmi

dikau mengambil

»

dan seteroesnja sampai

BA An Da

kedoea

dil

In

?
dapat

" boeat tiap2 harga roemah seriboenja.
Keterangan lebih landjoet pada Directie, Schoolweg 6, Bui-

Comite alal 'bihalal
. Pembantoe Ks menoelis:
Atas initiatiefnja perkoempoelan
M.L. G. pada beberapa hari j.l. de-|

kembali dari

jang

bepartamentan

bisa

10

tahoen

garantie

Sedia

jang

Semoea

harga2 direken pantas dan
bajar menjitjil dengan ringan,

Pitima
Batavia-Centrum,
Tjiandjoer,

waterproof

dan

TJONG
—

Buitenzorg,
an

roestvrij,
boleh

& Co.
—

Soekaboemi,
Bandoeng.

4

.Chamberlain

Hn

PEMALANG

jak perloe saja toelis disini,
ngannja

Telan

2

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

n Bea
mereTidar: Augat kare-

in dingan
Betawi.

sendiri

Pa PPN

b. mendirikan

atau

mengandjoer

kan berdirinja perhimpoenan
(lperikatan perhimpoenan

ngoesahakan

Ibetoel-betoel

heran,

mendidik hemat,

kalau

biarin

dalam

of masa'bo

N doh sadja kepada perboeatan boros.
W Ada satoe tjontoh jang terang
benderang en njolok.....koeping,
en wel.... pasang
petasan belon
pada waktoenja.
Tjoba
dengerin.
Hampir saben
hari kita liat anak-anak pada dar
dir-doer
pasang petasan, padahal
belon waktoe malam lebaran.
Boelan ramadhan boekan boelan

pesta,

tapi

tanggal
seneng2.

1

boelan

Sjawal

me-

tja-

f. mengadakan

pertemoean

oen-

toek membitjarakan mempeladjari
oesaha sport dalam arti jang seoemoem-oemoemnja ,
g. menerbitkan
madjallah
dan
karangan-karangan lainnja tentang
sport,

»

h. dan lain lain jang tidak melang
negeri
oendang
oendang
gar
dan kesopanan oemoem.

tirakat. Nanti

hari

masing

atau

bang sport antara pendoedoek bang
sa Indonesia oemoemnja,
c. membangoenkan dan memperkoeat perasaan persatoean dan per
saudaraan dengan djalan sport:
.d. mengadakan atau mengandjoer
kan perlombaan2 dan
pertoendjoe
kan2 tentang masing masing tjab.
sport sportwedstrijden en sportdemonstratie.
e. mengadakan atau mengandjoer
kan pemilihan badan dengan peran
taraan dokter bagi anak2 jang me
mengoesahakan
sport (medischesport keuring.)

Mengadjar hemat?
Salah
satoe
kewadjiban negeri
“ jaitoe moesti mendidik hemat ke
“pada anak negeri. Tapi bang Bedjat

»

masing

jang

raja, hari
G

Fatsal 4.
Keterangan.
a. Jang dimaksoedkan dengan per
kataan ,,Indonesias jalah Ned Indie.
b. Jang dimaksoedkan dengan per

Reken kasar: misalnja di Betawi|

ada 1000 anak bakar doewit (peta
san) masing2
5 sen, dus djoem
lah 5000 sen alias f 50.—
Seboelan (kalau diambil 20 hari
kataan
,,Indonesier” ialah pendoesadja) soedah mendjadi f 100.—
doek
aseli
dari Indonesia.
Itoe baroe Betawi. Kalau ada 100
Fatsal 5.
kota en desa begitoe, wah, nggak
koerang dari f 10.000.— dibakar
Anggota.
boekan boeat pesta, tapi disoendoet
1. Jang diterima mendjadi anggopada waktoe orang asjik-asjiknja ta hanjalah badan perikatan dari
sembajang witir.
perhimpoenan2 sport di Indonesia,
Ngroesak choesjoe, ngroesak kan jang terdiri atas bangsa Indonesia
tong en ngroesak didikan.
aseli.
Padahal sekarang ini, sebetoelnja
2. Tentang penerimaan
anggota
boekan waktoe boeat balapan mer- selandjoetnja diatoer dalam anggatjon tapi boeat balapan toempoek2 ran tetangga (Huishoudelijk-reglebedil plus meriam ensepoer.
ment).
Boeat ngelarang anak anak meFatsal

beli

mang pajah, tapi kesempatan

Ketoea

kita

disini

“iman dan

bisa

Kerapatan
1. Sekali

biar poen

mesdjid jang lebih
kandang ajam.“

djelek

BANG

Fatsal

..

'IPerlombaan
dan pertoendjoekan sport.
1. Sekoerang-koerangnja 3 tahoen

BHDJAT.

(L.S.L)

Nama,

doekan:

dan

1.

tempat

kedoe-

1. Perhimpoenan bernama : Ikatan
Sport Indonesia (disingkatkan I.S.I.)
2. Tempat kedoedoekan perkoempoelan dikota Djakarta (BtC.)—
Fatsal

Maksoed

2,

dan

toedjoeidn:

Maksoed perhimpoenan jalah mem

dan

9.

Fatsal 13

sedapat-dapat

ngan 3/4 soeara
jang sjah.

Perobahan

oleh

anak

Ss

kerapatan

dalam

besar

sar

dan Anggaran

dipoetoeskan

oleh

mana haroes
toesan
kan kepada Kerapatan

. Fatsal 12.
Pemboebaran.
1. Perhimpoenan diboebarkan da
lam kerapatan besar jang sengadja

Oentoek mentjapai maksoed
perhimpoenan

itoe

beroesaha:

a. membangoenkan

keinsjafan ke

minjak

ramboet,

Ilangken semoea

poe

diberitahoeBesar.

Djamoehandel

sTJAP

kastie.

dir onderwijzer HIS.

Bandoeng :
kampek:
Wettig

& Industrie

LAMPOE

Kosambi

No. 233F,

Depan

no.

1 f28,50,

no.

2 f22—,

Baroe.

M ej. E. DJOEFRIAH

kedele:

Gendja Tegal

lev. Nov/Dec.

f 17.28'/,

nom.,mata hitam Djember fob Pasoe

roean-Probolinggo f 6.64 pendjoeal
dan
Panaroekan
fob. Panaroekan
f 6.64 pendjoeal per 100 kg.
Tapioca meel: kwaliteit Medium boeat roepa-roepa merk dari
f 2.85 sampai
f 3.30: AA f 3.50
nom, per 100 kg.

Lada hitam Lampong:ek.
Telok kemaren ada djadi lev. Nov./
Dec.

f 15.25,

belakangan

Dec.

sendiri

f

15.50,

Gediplomeerd Vreedvrouw
le klasse

Gang Pesajoeran No, 15 Molenvliet Oost, dekat roemah toean
H. Rasihoen, gep. Mantri tjatjar.
Mendjalankan practijk, terima
panggilan boeat oeroes jang hendak bersalin.

Tjilegon

no. 1 f27.50, no. 2 f£20— per 100
kg netto.
Kentang:
per
100kg.
dari
£ 7.50 sampai f8-.
Copra: melihat kwaliteit dari
f 5.60 sampai f 6 per 100 kg. Lon
den noteering kwaliteit Straits 9/

Tegal

Toko

Gedeponeerd

Bawang
merah:
Australie
f14—,
Toaliap
f13.50,
Tiongtoa
f 12.50, Bali dan Bima f 11.95 per
100 kg.
Katjang tanah: Bogor? 1.50
Cheribon dari f 7.10 sampai f 7.25
per 100kg.
Hmping belindjo: Laboean

Katjang

Goela pasir: per karoengda
ri 102 kg. terima digoedang pendjoeal f 10.40.
diadakan oentoek itoe dengan soeara
Tepoengterigoe:tjap Kodok
3/4 dari kerapatan besar jang sjah. f 2,15, Koeda merah f 2,10, Boeroeng
2. Harta benda perhimpoenan di kaleng f 2,10 dan lain-lain tjap dari
poetoeskan menoeroet
soeara
ter- f 1,90 sampai f 2.— per bantal.

- Ramboet).

Soekaboemi: Capitolstr. 9B, B'zorg: Gasfabriekw. 6A, Tjimahi: Drog, Carelly, Tji-

fob

Betawi

Tjoetji

Bat.-C: Sawah-Besar 2N (depan Tjong & Co)

18/9 gnd str per ton.

Pasar

Obat

Membikin koelit-kepala slamanja tinggal seger dan bersih,
Menjegah rontoknja ramboet,
Toemboehnja ramboet mendjadi lebih bagoes, tambah banjak dan lemes.
Ramboet
kotor
hanja
menggangoe
Kasehatan dan
Pikiran,
1 flesch Haarwassching Tjap Lampoe tentoe tida membikin
Toean dan Njonja kapiran.
Harga f 0.50 dan f 0.25.
Bisa dapet pada:

sewa
9 "mean

Perkoempoelan

hanja

ketombe ( haarrsoos),

2.
3.
4.

Tetangga boleh

Pengoeroes,

Dasar hanja dapat dioesahakan de
ngan 2/3 soeara
kerapatan
besar

sport Indonesia oentoek menambah
kesehatan bangsa Indonesia dalam
“arti rohani dan djasmani.
3,

1.

2. Tentang hal lain?nja jang tidak teratoer dalam Anggaran-Da-

Anggaran

leh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini, ditetapkan dan diobah oleh kerapatan besar dengan
soeara terbanjak.

Fatsal

sTOKVIS

dimasa

dibawah
satoe badan (federati
agar
soepaja
dengan djalan itoe
memperkoeat organisatie dan mem

Oesaha.

(boekannja

soeara dengan soerat (referendum)

jang sjah.
AN Lah Anggaran Tetangga, jang tidak

pertinggikan deradjat tiap tiap tjb.

M OTORS

GENERAL

Haarwassching

Referendum
dan koeasa
pengoeroes.
1. Tentang perkara jang mengenai organisatie oemoem dan jang
tidak dapat menoenggoe kerapatan
besar, Pengoeroes dapat mengadakan pemoengoetan soeara dengan

ditetapkan oleh Kerapatan Besar de ner dan 12 medailles dari t, A., Ka2:

jang

(ANA
Aan AAN EN UI

persatoekan pelbagai tjb. sport jang

dioesahakan

dari

NA

Setahoen j.l. soedah diberdirikan
perkoempoelan kastie oentoek anaksekolah
di
Pemalang.
Se
Kerapatan Besar Pengoeroes menga anak
dakan perlombaan dan pertoendjoe tahoen lamanja perkoempoelan ini
berhenti tidak kedengaran kabarnja
kan sport.
2. Pengoeroes dapat mengadakan dan sekarang dibangoen lagi, jang
pertandingan sport dengan perhim ditoendjoek sebagai pengoeroes:
T, Irsjat—ketoea,
poenan sport dari loear negeri.
T. Somamarjatno—Penoelis,
Fatsal '10.
T. Adisoemarto—Bendahari. Seba
Perwakilan.
gai pemimpin permainan ditoendjoek
Didalam dan diloear kehakiman tt. Wirjoatmodjo dan t. Moh Dhoen.
Competitie oentoek mereboet tiPerhimpoenan diwakili oleh Ketoea
(Voorzitter) dan Penoelis (Secre- tel kampioen dalam tahoen 1938/39
soedah moelaidilakoekan, tetapi ber
taris) Pengoeroes.
hoeboeng dengan boelan Poeasa se
karang competitie itoe diberhenti
Fatsal 11.
siapa jang mendapat ti
Anggaran Dasar dan Ang kan. Bagi
tel
kampioen
soedah disediakan segaran Tetangga,
boeah
beker
dari
toean Schoolopzie1. Anggaran Dasar Perhimpoenan

sekali

Admiraal

kera

Fatsal 8.
Haksoeara.
1. Tiap tiap anggauta (perikatan)
mempoenjai satoe soeara.
2. Tentang hak soeara dan kewa
djiban anggauta diatas dalam Ang
garan Tetangga.

Anggaran Dasar (Statuten)
"Ikatan Sport Indonesia"
Fatsal

diadakan

dalam

dari

Opel

Besar.

setahoen

patan besar.
2. Dalam kerapatan besar Pengoe
roes mengeloearkan rapport
tentang pekerdjaannja dalam tahoen
itoe dan tentang keadaan keoeangan.
3. Kerapatan besar hanja dapat
mengambil poetoesan jang sjah, dji
kalau 2/3 dari djoemlah anggauta
nja hadir dikerapatan itoe.

tauhid, sampai sembajang

choesjoe',

serie

IMPORTEURS:

Fatsal 7.

tebal

kliwat

dari

Product

Penoelis, Bendahari

3. Ketoea, Penoelis Bendahari men

satoe mesdjid di India maoe dibetoe
Hyderabad toendjang,
lin. Radja
z00 ook Pemerintah sana apa lagi
anak negerinja. Boekan sadja jang
di India, tapi djoega di Betawi.
Apa sebab ?
Orang
Islam sana tjinta sama
mesdjidnja.
Disini djoega tjinta, tapi nggak
dikasi nafkah.
Apa lagi nafkah, sedang ngoeroes
nja brantakan. Masa' hampir semoea masdjid di Indonesia nggak
ada jang mempoenjai werkprogram
tetap, financieelnja nggak oeroes,
nadir2nja makan angin.
soesah, soesah.
Treurig,
Kalau bang Bedjat dikritik begiBedjat
lidah bang
toe, ma'loem
djawab:
nggak bertoelang, lantas
“swel

6.

djadi pengoeroes Harian jang melakoekan pekerdjaan pengoeroes sehari-harinja.

salah

kabar,

ada

ini

dari

dan beberapa Pembantoe.
2. Pengoeroes dipilih oleh Kerapatan-Besar boeat 3tahoen lamanja.

ketinggalan

Baroe-baroe

Moeda,

model

baroe, jang dalem segala hal bisa ambil tempat
termoelia dalem kalangan kereta-kereta luxe
“ boeatan Europa @ Satoe motor jang ideaal,
6-cylinder dengan kopkleppen, koeat tapi himat.
Ketjepetan jang besar, dengan tjepet bisa diperdjalanken
@ Carrosserie
dari ini Cabriolet
4 pintoe terbikin oleh specialisten bangsa Europa.
Kekoeatan lari dan comfort
aken meliwati
kemaoean-kemaoean pengandar auto jang mandja.

Pengoeroes.
1. Perhimpoenan dipimpin oleh
soecatoe Pengoeroes jang terdiri atas
sedikitnja 7 orang, jalah Ketoea,

dat wil
doeloe,
ditoetoep
moesti
zeggen: djangan doeloe dikasi idzin
orang djoeal petasan. Nanti sadja
kira-kira lima hari sebelon lebaran.
Lo itoe, althans, kalau maoe bikin ra'jat hemat.
Djaoeh

Satoe

f 15.—,

belakangan

f 15.40, ini hari lev. Nov./Dec. f 14.85
pembeli, f£ 15.— pendjoeal, Jan./Mrt.
£ 1510 pembeli, f 15.50 pendjoeal.
E.k. Batavia kemaren ada djadi lev.

Pembajaran boleh berdamai.

d.p. Ib. pendjoeal.
Lada
poetih Muntok: fob
Pangkal pinang lev. Nov. f 20.25
nom. per 100 kg. London noteering
toeroen 1/16, 3?/, d. p. Ib. pendjoeal.
Koffie
Robusta
Lampoeng:
l5 pCt. ek. Telok
lev.

Nov./Dec.

f 11.55

pembeli,

pendjoeal per 100 kg.
Citronella
olie:

f 11.80
'kemarin

ada djadi A-contract plus 35”/, lev.
Nov.,
Nov.—Dec.
dan Jan.—Juni
masing-masing
f 1,025, B-contract
lev.
Nov.—Dec.
ada djadi f 1,025,

B-contract plus 38”/, lev. Nov. djadi
f£ 1,035 dan B-contract plus 40”/,

lev.

Nov.

djadi £ 1,04, fhi hari A-

contract
plus 350/, boeat semoea
lev. f 1,02” pembeli, £1,05 pendjoeal.
Boeat lev. lain tahoen f 1.025 nom.
per

kg.

banjak dengan memperhatikan atoe
Minjak kelapa: perblik dari
Karet:
sedia Java std. sheets
atan badan dan fikiran sebaik baik ran2 negeri tentang hal itoe (ar- 14/, kg. bruto boeat roepa-roepa Nov./Dec. f15,25, inif hari 15.20 nom. 28'/, Java Crepe 30 cts. nom, per
nja dipelihara dengan djalan sport: tikel 1665 B.W.d.L1.).
per100kg. London noteering 213/16 /, kg:
merk dari f 1,50 sampai f 1,52” /5.

pada

anak Indonesia, bahwa

kekoe

dio Kue

memper|

Naa

gending2

Mtma

|

»STATION

HOTEL

KEMAJORAN

No. 19 depan Station S. S.
“Viiegveldiaan
Inilah satoe Hotel jang paling lama "berdirinja di Kota Betawi,a
di

Kota.

Centrum

bz

rawatan

bangsa,

segala

tamoe

Menerima

Memoedahkan pada jang berpegian ke Z. Soematra dan lain2 tem
via Merak, Tg. Priok dan St. Weltevreden. Dan menerima tar
|

jang tinggal

boelanan, tarief moelai dari f27.50 tot f 35. sama

. Dan bisa berdamai.

Menoenggoe

dengan

maka
hormat

:

Pengoeroes

1

Oo tentang

|. Theosofie

oleh

' Ong Soe Aan
. Lagoe Penpon
waiian

faham |

1 dar

toecan|

:
dan Halng

.dengan Miss Sjoein,|
Miss Alexijah dan Mr.|

8.45
9,30

Sjamsoeri

11.—

Toetoep

11.02

,,
,,

,,

nk

Soeponohardji D.
han
Muziek Hawaiian soko|

ngan dari I.M.tjbSolo|
afd. Muziek
Ba7 30 malam Persoverzicht
:

Mr. Moh. Dalijono
Silahkanlah, “siapa

ka menjo kong klene
NAN:
—n

ai

|

S0E|

i

(

5.03
g..

Theeconcert
Tjerita Indjil

6,40

Njanjian Snow White
An Sorot Tiwasta

T-—
L malam
am
,,
7,20

Brid ge cursus
Royal hawaiians

ea

J0

yaa

2

“Atmore

3

SoloII

:

cyclus

MAYAM

S'baja

B.R. V.

6 Nov.

Batavia

“Sololl 120m

pagi

HB

:

Kinder-Orkest

1 157,89

ea

m. Batavia II

oleh Pandoe Indonesia

s5...

Tanda waktoe

5.01
-

,,

Alfredo 'Campoli
ngan Orkestnja

6.05

,,

Piano

Mme Oam Kaisoem dan |

2

bs

' "Nachtegaal” dipimpin
oleh t. Harry Lapat di oi

:

an yi

“dalam

Studio

Zangers: t. Katirin &|12.—

Sjaugie, Nona Siti Soel
tje da Siti Atika.

Zangeressen: Miss Toel

(1215

»

“ Berita2 Sport dan Sk.
djika

ada

Kao

sPenghibser

lagoe2 da |

Hati“

' 'Pembitjaraan tentang |
hal Me

dioe sdn |

1

dipimpin sn

2

.t. Harry Lapat

2.—

»,

5.30 sore.

. Toetoep

Lagoe-lagoe Arab mona
dari film ,Chan- 12.

dern

dinjanji|

' son d'Espoir”
kan

oleh Mile Om

Kalsoum

.WajangOreng,/Tjokro” |» 2
dari piringan hitam, |.

tjeritera ::
| mengambil
»Lesmono Polokromo”
. Lagoe-lagoe Tionghoa,

' Shanghai modern
| Permainan kepandoean|

“dioeroes oleh KBI tjbj| 6.4:

- Soerabaja dipimpinoleh| 7.20
Pak Doho, diseling del 7.45
. ngan pembalasan soe-|
kepandoean|

' rat-soerat

malam Pemandangan loear ne
|... geri oleh toean Moh.

Sofwanhadi

' Berita

pers

jg.

paling

achir. (djika ada)
Lagoe-lagoe Tionghoa, |
Sa Menara

Peladjaran bahasa Ti-|

| onghog,

(MandarijnJ

.oleh njonja The Chung
Shen

“Tjlempoeng : Orkest
Oa"daa E aa

: NN

Minggoe,

minah & Miss. Elly
pagi
Membalas soerat-soerat 4 ,01
dan rapport- rapport
Meneroeskan Kron- “10,
'tjong-orkest »De Nach-| 17

' tegaal”

pers

,,The Comedian Harmo
nists dan Das Meisters
Bund

dan

harganja.

Kita pvenja speda didjoeal dengan harga
moerah, pembajaran Lisa diatoer dengan
penitjilan jang enteng sekali.

Boleh

bikin

pertjobaan,

tentoe

menjenangkan.

ditanggoeng

Or-

Lagoe gramofoon, atas
permintaan pendengar
Lagoe dansa
Programma anekawarna
.'Toetoep

ma-| : 3 3

t. Moestari
siang

Berita

mahal-mahal

kestnja

dan stamboel jang ori-|10,
gineel dan modern

32.—

Concert

Beberapa lagoe lagoe

Hands

45 L

tjam2 lagoe krontjong|

2” ipenghiboer '3 a
| pimpin oleh t. ' St. Pe
' rang Boestami serta di
| njanjikan oleh Boeng

de-

Soedah terkenal itoe 2 matjam speda jang koeat sekali,
tidak beda' kekoeatannja
dengan speda Europa jang

extet"'

Nirom,

memperdengarkan

'Mme Badja Masabni|
Pen Nae
PAN .mo-

bi to

5.— sore

matjam2|

Orkest

Krontjong

'Kepandoean, dioeroes

0

Sebab

0
| lagoe Hawaiian
as
.Lagoe-lagoe Tionghoa, MEN
— modern
Ih — malam

ajanjikan
oleh Miss
b | 'Tjatjak dan Roti
. Gamelan: Soenda

»The

“Rhythm Tuners” dida|
“ lam Studio Nirom, mem|
“perdengarkan

MISTER

THE

Orkes

1Studio

| marang Il 111m, Djokjall 128m ' kaboemi 12,18 m.
2

merk:

dan

68m daniV 129m, Se-161,66 m. Buitenzorg 156,25 m. Soe-

:
ae

Speda

,
Batavia-C.

WI.
gadai)

Telefoon 5247
(dimoeka roemah

97

Toetoep

5

120

Minggoe,

Senen

Berita Nirom dan 'beri|
ta sport Batavia C.

Pop. Concert

—

: 'Kamermuziek ' Djawa|rabaja Archipelz. Zender 68, Djokja
“1128,
Semarang II 1l1,
Ke | dari Studio, dipimpin |
2

Gramofoon muziek

8,55... ra v. Beethoven

Timoer

Kerk) di Bat. C. Soerabaja 1 31, SoerabajaII 95, Soe|10—

tjes

5
Peng ogtan

Pemand. programma
8.— ',
Pan
Naa aa
2

5

m

2

Pemboekaan

7.50,”
“..

V3.
"sen Toeloep
Fs PENSIARAN NIROM TIMOER
“ Djawa

Perkabaran

ena

620

t.

oleh

Musette muziek

B n
Pa
PePikklers
|

7 Kattul TOKO MAYAMI

| Be

Ds.

toes” oleh toean

6 Nov.

73

La

Wilhelmus

lohor

ae

20
Toetoep
il 220
Hal ”Mengikoet Kris-|

21 2.— siang
“| 6— sore
3

Besar

tay

Studio Orkest

: Zender YDL. 2 Golflengte 62 m. ("7 30.)
Oa
Pn
4
6 Nov.
Minggoe,
£
Klenengan di Studio so
9-— pagi

Dg

Sawah

Ba

DIMENGERTI

Gg. Klintji 34,

Alamat:

'

MOEDAH

Staatsopera Hamburg
Siaran dari Geredja

12.— siang

S. B. V.

PROGRAMMA

DAN

JANG

Siaran dari Geredja

7.30 pagi

ngan Sinar-Boelan|

PRACTISCH

Toetoep

"mg

Minggoe,

Krontjong-orkest soko

DIADJARKAN ' DENGAN ” DJALAN

Lagoe Dansa

12

pers

PX

'

programma

Cabaret

bahasa Belanda dan be 10,45
rita

'STENO

»De Kwakerss
Lagoe-lagoe Perantjis

8-49
9.15

dalam (10,15

Chabar-chabar

5Nov.

. Omroep Orkest

8-0

oleh t|

Koesoemo-|

R. Saronto
dirdjo

pan 188, |
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CANARY“

Tanda waktoe
Progr. anekawarna
Cinema Orgel progr.
Lagoe Hawaiian
Dihoeboengkan dengan
zender-zender B.R.V.
1, djam accordeon
Beberapa 1g. Perantjis
Lagoe-lagoe modern)
Adaibert
Lutter
dan
Orkestnja
Fud Candrix dan Or'kestnja
Toetoep.
« Tanda waktoe
Njanjian Bob Scholte
dan Jetty Cantor
Kinderkoorzang

Walter Fenske dan Or- kestnja:
Lagoe

piano

Kwartet
Pem. Oemoem tentang
loear negeri oleh toean
Dr. L. F. Jansen
Beberapa lagoe-lagoe
Berita sport oleh toean
F. Sommer
Het Berlijn Philhar'monisch Orkest"
'Pendjawaban atas soe-

. ratf- soerat “termasoek

dan rapport-rapport da
- ri pendengar

“Engelsche Milici dioe- :
roes oentoek Ig. dansa
Beberapa lagoe-lagoe |

' Toetoep
Ft katak, ar,
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Oleh pem Karton M,

—
Et

Dala

res

B. diakoci

sjah dan

ini

at diseloeroeh

berdirinja
telah

adal SOEKOREDJO.

Indonesia jg

berdiri tjabang P.G.B. karena

ahnja propaganda

itoe diantara

nja ada datang wakil dari loear
aa
Djawa. Toean H. Soetadi
ae
dipilih mendjadi voorzitter
dbestuur dengan toean SoetarIman sebagai secretaris dan toean
Sastrowirjo sebagai penningmees.Iter,:

Oesaha

Sebab dendam.
Pada hari Rebo tg. 3 Nov. '38 di
Soekoredjo dekat
pabrik
tenoen
»Bintang Pari“ telah terdjadi penje
rangan atas diri seorang Belanda
bernama Debatz, jang beroemoer
28 tahoen.
Penjerangnja seorang hadji
oe-

moer 20 tahoen, jang pada hari itoe
jang. aikerdiaitan jalah

memfikirkan dan mempertahankan
|Ikedoedoekannja kaoem goeroe banLoeka jg disebabkan oleh poekoe
toe. Beberapa boeah jang dapat di lan dikepala sebelah belakang de:
gi
"jobeluheta
HanE 'semoeanja di petik karena actie P.G.B. itoe jalah ngan barang keras tidak mengchang dengan njonja),
inspecteur ketika pemerintah mengadakan ni- watirkan. Menoeroet penjerangnja
gadji jang ditangkap di Bangil, ia hanja
3 ane Baja sebagai wakilnya di- velleeringsvoorstellen —dari
pegawai negeri dan djoega ketika memakai sepotong kajoe.
mengadakan salaris-|- Sebab penjerangan
ialah
itoe,
en eeredienst, wakilnja beberapa pemerintah
perhimpoenan jang dioendang, wakil| commissie jang dibawah pimpinan dendam hati.
— G—
(pers dan wakil tjabang P. G. B. dari nja ir. H.M. Damme jang achirnja
mendjadi
B.B.L.
itoe.
MOETASI
55 tempat (dintaranja dari loearJava) dan banjak sekali
3
SS
Rintangan dan halangan poen djoe
- binag jang berhadlir.
Dipindah dari stationsdienst di
ga tidak sedikit, hingga P.G.B. per
ke stationsdienst di
nah mengalami morat-marit, tetapi Probolinggo
- apa 8.15 sore receptie diboeka oentoengnja bisa diperkoeatkan lagi Bogor, haltechef 3e klas, toean
sh R. Martosiwojo sebagai| |sampai baik. Dalam tahoen 1922 da Djojorahardjo.
| voorzitter dari congres-comite van pat mengadakan Iste Inl.onderwijs
Dipindah dari stationsdienst di
“ ontvangst, dengan mengoetjapkan| congres di Bandoeng bersama?
de Probolinggo ke stationsdienst di
selamat datang dan terima kasih| ngan kweekschoolieren-bond,begitoe Walikoekoen, haltechef 3e klas, t.
seperti biasa, lebih-lebih kepada se djoega bisa mendirikan 3 boeah H. Soekartoll.
2 moea jang telah memberi bantoean| LS, dengan diakoei oleh pemerinDipindah
dari stationsdienst dil
.oentoek menggembirakan congres| tah dan menerima subsidie sampai Kertosono ke stationsdienst di Ba
“ P.G.B. jang ke 19 di Solo ini. Laloe sekarang, jaitoe di Bandoeng, di So ron, haltechef 3e klas, toean Soe| pimpinan congres diserahkan kepa lo dan di Pasoeroean.
modidjojo.
| da R. Soetardja Joedawinata seba
Dipindah dari Soerabaja-goedegai voorzitter hoofdbestuur P.G.B.
Ketika tahoen 1927 toean Soe- renstation ke stationsdienst di ProItadi berhenti, diganti oleh
toean bolinggo, haltechef 2e klas toean
Joedawinata.Dalam
tahoen
'30
toe- Masiroen.
: 5 Betelah menerima serahan pimpi
an
itoe
berhenti,
diganti
oleh
R.
Sa
“ii
nan congres, maka toean Joedawinata
berpitato pandjang lebar se reh Sosroperwoto dan tahoen '36 t. WONODADI.
bagai pemboekaan congres, dengan inipoen berhenti djoega, jang digan
Pembantoe menoelis :
sammeriwajatkan
asal moelanja dan ti oleh R. Joedawinata lagi
pai
sekarang
ini.
Siapakah penjamoennja ?
berdirinja
vakbond itoe, begitoe
Sampai
ini waktoe fihak politie
djoega actie dan sepak terdjangnja
Dalam waktoe crisis, kaoem goe
selama 20 tahoen lamanja, jang roe bantoe poen djoega mengalami sedang hiboek mentjari keterangan
perkara serangan penja
' berdaja-oepaja oentoek memperta- kesengsaraan
karena itoe. Tidak tentang
hankan
kepentingan kacem goe koerang 1900 orang kaoem goeroe- moen atas dirinja seorang pendjoeal
didjalanan antara desa
roe bantoe diseloeroeh Indonesia, 'bantoe jang sama
beloem vaste- tembakau
Karangkemiri
dan Wonokarso ondd
jang BN
tidak koerang da dienst
(wd)
sama diberhentikan
ri 15.000 orang. Pidatonja spreker| begitoe sadja, tidak Pena
mene Wonodadi.
Penjamoen ini terdiri dari 2 orang
itoe kita ambil jang pokok sadja rima pensioen.
dan
bisa menggondol wang contan
dengan pendek seperti berikoet:
Lebih dari 10009 orang kaoem goe sebanjak f 46. (ampat poeloeh
roe-bantoe jang telah bekerdja 22
2 Doeloe-doeloenja hampir semoea tahoen lamanja sama diberhentikan enam roepiah).
'kaoem goeroe-bantoe itoe mendjadi dengan mendapat wachtgeld, begitoe
Korban petasan
anggota P. G. H. B. (sekarang P.G. Gjoega beberapa peratoeran jang da
Dalam boelan Poeasa ini dikota
— IL), tetapi dalam tahoen 1915 keti pat mendatangkan kesengsaraannja.
telah
terdiri 3 tempat
“ka Paper
Ke
han
Dalam hal ini PGB, poen djoega Wonodadi
pendjoealan
petasan.
Ini sebagai
berdaja-oepaja sekoeat-koeatnja, te
moengtapi boeahnja tidak begitoe mem- alamat, oeang pendoedoek
poeaskan, hingga pada tahoen jang kin banjak jang akan mendjadi kor
sa
Siapitoe beloem ada jang laloe ada voorstel, soepaja PGB. me bannja. Apa lagi kebetoelan habis
— berdiploma H.L.K., H.K.S. dan nor- ngirimkan wakil kenegeri Belanda, panenan.
aalschool). Sikapnja P. G.H. B. jang| boeat menghadap pada pemerentah
Pertjobaan tanaman padi gaga
agoeng disana, oentoek mempertajang hanja bagi kweekscholiere '(hankan kepentingannja kaocem goeAtas initiatiefnja fihak B.B. di
adja itoe menimboelkan perasaan roe-bantoe jang
sangat
sengsara
tidak senang pada kaoem goeroe itoe. Dalam congres sekarang ini Wonodadi telah diadakan pertjobabantoe anggota dan boekan anggo- akan diambil poetoesan mengirim- an menanam padi gaga. Pertjobaan
dilakoekan ditanah bengkoknja keIkan wakil kenegeri Belanda itoe,
pala desa Wonokarso ond. Wonoda
karena oeang bea soedah terkoem: Daliia congres P. G. H. B. tahoen| poel dari anggota sedjoemlah koe- di mengambil 1 bouw lebarnja. Dji
ka pertjobaan ini berhasil baik, bi
1916 di Karaan
hal itoe Pn
rang lebih f 4000.
sa djoega besoek tahoen jang akan
Sekian koerang lebih pidato riwa datang ini diperloeaskan lagi.

jat PGBjang dioetjapkan oleh voorz.

ngPan Sarnja
kan

ri” kena

seperti

me

,,anak-

'goeroe bantoe itoe, se

g djoemlah golongan itoe dalam
B. ada berlipat-ganda lebih

banjak dari pada

kweekscholieren.

| Dalam tahoen 1917 almarhoem R.
Soetarman Darsoatmodjo
goeroe
bantoe

pada

2e. kl. Inl.

school di

vakbond sendiri, jang meloeloe ba-| poean jang kira oemoer 6 tahoen.
kaoem goeroe bantoe. Berbareng Habis itoe laloe dipertoend/oskkan
gan actie itoe toean Soetarman djoged --Sitrosari, Wir€ng-Lawoeng
Idan djoged-Gandroeng jang soengdiberhentikan dari djabatannja.

Ten

goeh dapat menggembirakan bagi
semoea jang berhadlir.
soepaja actie PGB. itoe dapat lang
Djam 12 tengah malam receptie
soeng, dengan tidak mendapat rinitoe
tangan dalam dienst ia bekerdja ma jang sangat menggemparkan
'ka dalam vergadering PGB. di Se- ditoetoep dengan selamat.
Perloe diterangkan disini, bahwa
marang itoe toean Soetarman me-

— Oleh karena orang

madjoekan voorstel,

| bond

menganggap,

soepaja

jang baroe berdiri itoe

vak- moelai hari Kemis

dipim

pagi sampai ma-

lam Minggoe 5 November ini teroes

teroesan diadakan besloten vergade
ring,
bertempat disocietiet Mangkoe
— mendjabat dienst) sebagai voorzit- ter. Yoorata ini diterima baik, dan nagaran, oentoek membitjarakan be
“pinoleh

jang

seorang

dipilih dan

.. H. Soetadi.
...

merdeka

diminta

(tidak

tanah

ae

Banten

langsoeng ada djoega ocang sebanjak f 176.99 disediakan oentoek

perkoempoelan lain-lainnja. f 81.70
oentoek vereeniging zuigelingen kliniek di Sampang:
f 10 oentoek
sokongan orang-orang jang tidak
mampoe
didesa
Marenganlaoet

£ 53.74

oentoek

beli

badjoe goena

kolonisten di Moenaj f 30 oentoek
membeli makanan goena diberikan
kepada orang-orang jang demikian:
f 1.10 kepada
orang-orang jang
kesengsara di Palengaan dan Tjerek,
f£ 0.45 oentoek
beli badjoe goena

seorang miskin di Kertagenlaok.
Oeang

jang

ada pada residentie-

comite sekarang ada 2391.04'/, Regentschapscomite
Pamekasan de-

jalah t. berapa hal jang mendjadi kepentingannja anggota dan vakbond, di ngan tetap memberi makanan kepa

Toean Soetarman dengan toean
Soetadi membikin propaganda mengelilingi seloeroeh

3

hoofdbestuur pada malam-receptie MADOERA
itoe..
ASIB di Madoera.
Setelah diadakan sedikit oepatjaPembantoe mencelis:
ra, dengan berdiri dan berhenti be
Pendapatan dari residentie-comite
berapa menit oentoek menghormati selama
waktoe
jang laloe ada
almarhoem dr. R. Soetomo sebagai f 104.34'/,, ialah dari pengoempoebapak dari pergerakan kebangsaan lan regentschapscomite f 85.59'/,
Indonesia dan menghormati almar- dan pendapatan jang tidak tetap
hoem R. Soetarman Darsoatmodjo £ 18.75.
sebagai bapak dari P.G.B., maka laKetjoeali oentoek sokongan jang

(dalam kota Semarang) ber loe dipertoendjockkan djog&d-Golek
oentoek mendirikan jang dilakoekan oleh anak peremdaja oepaja,
Boeloe

Djawa,

|antaranja dari hal oetoesan ke Holland, akan berdirinja peratoeran

da onderdistrict-onderdistrict didae
rahnja. Jang disokong
ialah per-

antara P.G.B. dengan O.V.O. jalah koempoelan-perkoempoelan PKMO
Onderwyzers Vak-Organisatie, jaitoe dan ANO di Pamekasan dan PKO

dan dalam th. 1918 dapat mengada perhimpoenannja kaoem goeroe jang di Sampang. Regentschapscomite
kan congres PGB. jg pertama, ber- keloearan dari Holl. Ini. kweek- Bangkalan menjokong perkoempoe-

tempat di sociteit ente)

Solo,

lan FAO

school.
san

una

BAROE

menoenggoe sikorban waktoe meninggalkan halaman roemahnja per
gi bekerdja.

poelan

ini

dengan

dalam

f 142.35. Perkoem

boelan boelan

cemoem,

AKOE

POEAS,

penoeh

tida mal oe bertjampoer baoer, di gelanggang

dengan kagembiraan

semangat,

bila memakai

saban

hari minjak wangi de Noor(ijap Sna pan) bisikanseoranggadisterpeladjar,
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Memboeat

menerima
dan

pe"

lain-lain.

padjangan2.

Peker-

djaan ditanggoeng rapi, netjes,
hingga menjenangkan, sebab dioeroes oleh jang soedah banjak
pengalaman,
sedang
harganja

tidak mahal.
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'

Gg. Noordwijk No. 3 Batavia-C.
Telef.

Wet, :

K WEEKERIJ),
Sindanglaja Tel. No. 39.

Eigen

Djoeli' Agoestoes dan
September
telah memelihara 187 orang toea
dan
8 baji.
Kepada pendoedoek
desa Pakaandaja dan Karanggantimoer diberikan katjang idjo
dan
selandjoetnja jang dibantoe ialah
Isteri Setia
dan Moehammadijah
bagian PKO, jang memelihara 6
keloearan.
Regentschapscomite Soemenep me
nerima
bantoean
dari restaurant
Amal
oeang sebanjak f 8.46 dan
f 20.—
pendapatan dari patjoean
koeda. Oentoek
kolonisten Moena
telah dikeloearkan oeang sebanjak
£ 23,90'/, oentoek pembeli pakaian.
Dikota Soemenep telah diadakan da
poer jang memberi makan 34 orang.
Di Batang-batang menoeroet rantja
ngan akan didirikan djoega dapoer
sematjam itoe. Begitoepoen ditempat lain-lainnja.

No. 2473

BOGOR
R.R.

Bogor

dan

Goeroe

bantoe

Seorang pembatja menoelis:
Penoelis mendengar chabar hahwa R.R. Buitenzorg moelai tanggal
1 November 1938 akan mendjalan
kan BBL baroe th. 1938 dan dihitoeng moelai dari boelan Januari
1938, tetapi pendengaran penoelis
orang jang akan menerima BBL ba
roe itoe ada jang tertawa dan ada
dioega jang menangis hal itoe penoelis ta' heran memang perwatak
alam ada jang senang tentoe ada
djoega jang soesah, djoega keloear
nja BBL baroe tahoen 1933 akan
diterima oleh sebagian dengan tangisan.
Tetapi penoelis jang sangat che
ran

jang

mengenai

salah

satoe

go-

longan jang teroetama kaoem goe
roe bantoe (IPGBJ), boekan tamba
han jang didapat tetapi potongan
Gedong Aniem
jang diperoleh hampir rata-rata 15Pada hari Selasa jang akan datang 16 roepia seorang goena mengisi
gedong jang telah diboeat bagoes Buitengewone candidaat.
Padahal gadji jang dipotong itoe
setjara modern oleh bouwkundige
toean R. Mardani oleh Nedam akan boekan kenaikan tjoema memindahkan angka sadja dari kolom overdiserahkan kepada Aniem.
gangs bezoldiging kepada kolom bezoldiging jang selamanja diterima
- Perkara regentschapssecretaris.
tiap tiap boelan.
Landraad
Soemenep
dibawah
Menoeroet
faham
penoelis R.R.
pimpinan toean mr. Tan telah memeriksa regentschapssecretaris da- memotong gadji kaoem P.G.B. itoe
lam perkara menggelapkan oeang ada sangat keliroe karena: a gadji
zegel. Tetapi
berhoeboeng
boekti jang diterimanja oleh kaoem goeroe
boekti oentoek perkara itoe koerang bantoe itoe boekan gadji baroe tetapi
maka ia dibebaskan. Sebagai pembe gadji lama, soenggoehpoen BBL. ba
lanja datang toean mr. Latuharhary roe tahoen "38, tjoema BBLnja sadari Malang dan njonja mr. Adolfs, dja jg baroe boeat gadjinja kaoem
sedang saksi semoea tidak koerang goeroe bantoe itoe tetap gadji dahoeloe b gadji? jang diterima itoe
dari 35 orrng.
soenggoehpoen jang
ada dikolom
Dalam 5 perkara lagi jang dipe- overgangs
telah dipotong dimana
riksa di Landraad djoega dibebas tiap kenaikan, djadi sekiranja ada
kan. Berhoeboeng dengan pembeba betoel R.R. mengadakan potongan
san itoe orang
mendoega
bahwa kepada gadji? kaoem goeroe bantoe
toedoehan-toedoehan terhadap diri berarti dubbel potongan, dan sekira
regentschapssecretaris dan Majoor nja R.R. ada kekeliroean penoelis
korpscommandant itoe hanja berda minta dengan segera dikembalikan
sarkan permoesoehan jang ada an- wang jang telahdipotong itoe kepada
tara famili dan famili.
|haknja.
0

&

Dalam
berita jang terdahoeloe
telah
dikabarkan, bahwa toean R.

—

PLERED

Berani, tetapi koerang sopan
menep jang ditoedoeh dalam bebePada 'hari Senen tg. 31 Okt. '38
rapa
perkara, telah selaloe bebas. kira-kira djam 8 pagi, seorang goe
Sekarang
kita
mendengar
kabar, roe Tionghoa telah masoek kedalam
bahwa
gouverneurskantoor mengi- salah satoe roemah dekat sekolah
rim kepadanja pertanjaan2 dengan nja dengan tidak minta idzin lebih
soerat oentoek
didjawab, soepaja doeloe.
dapat diketahoei keadaan adminisDengan marah2 dan mengeloeartratie
di kaboepaten
Soemenep. kan perkataan jang kedji-kedji ia
Djika jang bersangkoetan dalam menjatji-maki anak-anak jg disang
penjelidikan ini bebas djoega, maka ka memasang
petasan dan jang
ada harapan ditempatkan kembali mengganggoe moerid? beladjar.
Keberanian goeroe Tionghoa itoe
dalam
kedoedoekannja sebagai reboleh dipoedji, tetapi tentang keso
gentschapssecretaris.
panan ia boleh beladjar lagi, messa
op m1
kipoen ia mendjadi goeroe.
menikah
A
K. M.,

regentschapssecretaris

Soe-

Arab ke pihak Protestan tidak setoedjoe
sama sekali atau sebagian.
“Antara diminta memakloemkan: dari mereka, jalah terdakwa, meDepartement Onderwijs sekarang
| Pengoeroes dari Persatoean Per- noedjoe ketempat saksi dan me- berdaja oepaja mendapatkan poe
Ikoempoelan2 Tjatoer Indonesia Se ngantjam dengan pisau. Seteroesnja toesan jang dapat diakoei oleh ke
tidak ada
|marang, setelah mengetahoei baha terdakwa memaki-maki
doea
golongan
itoe. Jang tentoe
alasannja.
:
sa disementara tempat sekarang
ialah
bahwa
kemerdekaan
jang
Saksi jang kedoea 'jalah toean
—|soedah berdiri Schaakbonden Indoloeas
tidak
akan
didapatnja.
Perkelahian hebat”
Inesia, sebagai di Bandoeng,
Solo, P. Valk. Saksi ini pada itoe sa'at
Gewest2 seperti Bantam,
Atjeh
berada di restaurant dekatnja temDarga diserang oleh Salatiga, Malang, Semarang dll. nja, pat
dan
masih
banjak
lagi
tidak
akan
itoe.
Moela2
saksi
diam
tidak
sedang bonden itoe sampai sekarang
besisikak.
menerima
propaganda
ke
masih berdiri sendiri2, maka bersa ambil perhatian, tetapi ketika ter- dapat
Pada hari Rebo sore jang baroe na ini kita mengadjak
Kristenan
jang
tidak
memakai
badakwa
teroes
meneroes
memaki
kcrccr
laloe, kira-kira djam 6.30, dikamtsb. mengadakan Conferentie maki, maka pergilah saksi ketempat tas, dan berhoeboeng dengan itoe
poeng Entjle Gang Paseban telah Schaakbonden Indonesia mereka.
pemerentah akan mengambil tindaterdjadi perkelahian hebat jang
kan.
Saksi
ketiga
toean
T.H.
Kroet
lakoekan oleh doea orang laki-laki.| pada hari kboelan 10 dan 11Dec
Menoedjoe ke Conferentie Schaakbonden seloeroeh Indonesia

si melihat beberapa orang

loear

dari

seboeah

auto.

Seorang

begitoe lekas hilang, bilamana
toecan memakai Bedak Purol. Dia
boekan sadja koeat menghisapkan

basah,

njaman

kering,

jemboehkan

melainkan

jang

langkan sebab dari
toean poenja

penjakit.

menerangkan bahwa saksi ini djoePada hari Selasa jang akan daga melihat mengedjar saksi Pauw tang akan diadakan
pembitjaraan
hampir dipegang, meskipoen t. Pauw tjaranja mentjari dialan soepaja da
1. Pendirian Persatosan Tjatoer memakai sepeda. Disini saksi ber- pat diakoei oleh semoea golongan
kampoeng terseboet.
.
pendapatan
bahwa terdakwa tidak dan akan dikoendjoengi djoega oleh
Seloeroeh
Indonesia.
Entah apa sebabnja, sekonjong-|
maboek.
wakil2
dari
Missiebureau,
Zen2.
Peratoeran?
roemah-tangga.
konjong Darga diserang kepalanja|
Seteroesnja didengarkan ketera- dingsconsulaat. Pengoeroes geredja
3.
Pemasoekan
opisil
dalam
ISI.
dengan besi sikak oleh Soepenah, |
4. Oesoel? dari beberapa tempat. ngannja saksi Kale dan politie agent Protestan, dan ds. Van Andel oensehingga banjaklah darah jang keterd. Politie-agent
ini toek mewakili Gereformeerde Kerk.
|
Harap dengan ini semoea kota menahan
loear dari kepala si Darga. Lebih
menerangkan
bahwa
terd. dalam
—O—
bersiap
dan
seroean
ini
dianggap
landjoet orang mewartakan, bahwa
keadaan
maboek
dan
baroe
esok
pagi
perkara ini soedah ditjampoeri oleh sebagai oendangan kita. Segala oe- nja ditahanan terd. baroe sedar
Penoetoepan post oedara
poelisi dan ketika itoe djoega Dar- roesan boleh berhoeboengan dengan
Terd.
tentang
hal
itoe
tidak
ingat
ke Australie.
'pengoeroes P.P.P.T.I. Semarang, p/a
ga diangkoet ke C.B.Z.
sama sekali. Hanja ia ingat bahwa
Pada hari Senen, tg. 7 November
Redjasari II No. 10 Semarang.
—O—
di restaurant Tionghoa terd: minoem akan ditoetoep post oedara dengan
B.A.P. dengan Ambtenaren jang
bier banjak sekali.
KNILM ke Soerabaja, Malang, TjeOentoek Lebaran-avond.
poelang dari verlof loear
Landrechter mendjatoehkan hoe- poe, Denpasar (Bali), Koepang dan
hegeri
Oentoek merajakan hari lebaran koeman pada terd. f 20.— denda Australi.
Pengambilan penghabisan soerat2
»Antara“ dikabarkan, bahwa HB. jang akan datang, sekarang telah subsidair 14 hari pendjara, (terd.
aangeteekend dan soerat2 biasa (bus
B.A.P. soedah mengirimkan rekest dibentoek seboeah komite jang akan melanggar artikel 492 W.v.S.).
Terdakwa menerima hoekoeman dikantoor) pada djam 11.30 pagi.
kepada Z.E. Gouverneur-Generaal 'mengoendang dalang ,,Ojo“ dari
soepaja memperhatikan dan bertin- Bandoeng dengan toekang njanjinja terseboet. | Aneta)
—GO —
dak atas kedjadian jang soedah jang tersohor dengan nama ,,Beo".
ke
Nederland.
Soal artikel 117
Komite
itoe
dibentoek
oleh
bebeberoelang-oelang berlakoe,
bahwa
Pada hari Selasa, tg. 8 November
Beberapa waktoe jang laloe telah
ambtenaren jang baroe kembali dari jrapa toean-toean, jang diantaranja
penoetoepan
pos oedara dengan pe
verlof loear negeri kerap kali di toean Sastranagara, wedana sebagai diadakan pembitjaraan tentang akan sawat terbang KLM ,,Nandoe” ke
ketoea,
toean
Soema
m.p.
sebagai
penghapoesan artikel 177 I.S. jang Palembang, Soematera Timoer dan
waktoe tahoen tahoen erisis ditempatkan pada rang jg lebih rendah. penoelis. Perajaan itoe akan diada- berboenji demikian :
Barat, Tapanoeli,
Atjeh, Penang,
»Art. 177 (1) Goeroe-goeroe aga Singapoera,
Karena mereka beloem djoega di kan setelah lebaran kita pada tangSiam,
Ceylon,
India,
tempatkan kembali pada djabatan- gal 27 November '38 dengan ber- ma Kristen, pendeta dan zendeling Afghanistan, Iran, Irak, Siria, Toer
nja doeloe, H.B. B.A.P. merasa per tempat di Harso Darsono, Kebon haroes mempoenjai soerat hak jang ki, Balkan, Mesir, Afrika, Eropah
'diberikan oleh atau atas nama 4.G.
loe memadjoekan rekest terseboet Djae Bogor.
dan Amerika.
—
!
oentoek
melakoskan
pekerdjaan
soepaja terdapat perobohan.
«Pengambilan penghabisan soeratMenghadap Landrechter
nja di salah satoe daerah ditanah
soerat aangeteekend djam 8,30 paKeriboetan di S. Besar Indonesia.
gi dan soerat-soerat biasa (bus di
Wakil Gerindo ke Volksraad.
Pada Kemis pagi, tg. 3 Nov. telah
(21. Djika soerat hak itoe diang
kantor), djam 8,45 pagi.
Jang dioendjoek oleh dihadapkan
dimoeka Landrechter gap meroegikan atau perdjandjianPedoman
Besar.
Betawi, toean Mr. Kiveron,
Sech nja tidak ditetapi, maka soerat hak
Ke Balikpapan.
»Antara” mendapat kabar, bahwa Saleh bin Abdullah bin Talip, sau itoe akan
ditjaboet oleh
G. G,
Pengoeroes Besar. Gerindo soedah dagar. Ia didakwa oleh karena pa- tart, 125 Rr.):
Pada hari Selasa, tanggal 8 Nomenjoesoen nama-nama jang teroen da tg. 5-6 Oct. jl. didjalan raja SaOentoek ini telah diminta nasehat vember
penoetoepan
pos dengan
djoek sebagai wakil Gerindo boeat wah Besar ini, dalam keadaan ma- dari oesaha oesaha keagamaan jang KNILM ke Soerabaja, Bandjarmasin
diangkat doedoek dalam Volksraad. boek, sedang mengantjam beberapa bersangkoetan, Katholik maoepoen dan Balikpapan.
Jaitoe: Toean-toean Mr Amir Sjari bangsa Europa dengan pisau.
Protestan. Pendapatan kedoea goPengambilan penghabisan soerat?
foeddin Djakarta, Soediro S baja,
Sebagai saksi t. J.M. Pauw jang longan itoe berlawanan.
aangeteekend djam 1,45 siang dan
Sanoesi Pane Djakarta dan G. R pada
malam
itoe sedang menaiki
Pihak Katholik setoedjoe djika di soerat-soerat biasa (bus dikantor)
Pantouw Menado.
sepedanja didjalanan terseboet. Sak beri kemerdekaan jang loeas, sedang djam 1.55 siang.

Disegala roemah obat dan
toko? f 0.90 atau f 1.50
sekoepl.
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Ambulance

Tiongkok.

Dalamperdjalananke
Indonesia.
Ketoea Comite Ambulance . Hin
dia-Belanda di Betawi telah meneri
ma
berita
dari Changsha, jang
menjatakan,
bahwa
Ambulance
bagi Tiongkok sedang dalam per

—.9—

djalanannja

ke

Indonesia dengan

melaloei Hanoi.
Dikabarkan lagi

anggota

adaan

Ambulance

sehat.

opisil

—

dari Bogor.

" Kolonisten
baroe ke
Nieuw Caledonie.
Dari
Bogor dikabarkan dengan
opisil., bahwa selainnja pada tang

gal

19/8-1938

jl telah diperkenan

kan pada Consul-generaal Perantjis
oentoek mentjari 550 Anak-Negeri,
maka sekarang diperkenankan lagi
oentoek mentjari 500 kaoem laki2
dan perempoean. Mereka ini akan
dikerdjakan “diatas
tanah di kolo
nie
Perantjis
Nieuw
Caledonie.
(Aneta).
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terdapat didalamnja. Dia menghi-
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dia obat pota jang menjemboehkan djoega oleh zat? jang men-

1938 diS emarang. P3 TI. Se-|
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