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Boleh bajar boelanan, tetapi berhenti

haroes diachir kwartaal,
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PELAN

OENTOETAN Gapi menoedjoe

dapat

Indonesia berpariement menbermatjam-matjam samboe-

tan. Jang menarik

tjaranja

Belanda

pihak

merintangi
garis-garis

perhatian

Konperensi Radja Moeda-Gandhi-Rajendra Prasad

2
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Finland-Roesian berdaja teroes

aksi Gapi itoe dihantam-kromo sa- nja.

terhadap pendirian

Tetapi

dengan sendirinja

Finiand

dalam

itoe akan menjebabkan lamanja per

moesjawaratan. Sedangnja orang cemoemnja merasa gembira dengan
ditosndanja perdjalanan delegasi Finland menoedjoe Moskou, dikota

Pemsrentah Finliand telah mengadakan persidangan. Kemoedian
mengirim telegram kepada Raasikivi jang memerentahkan memoetoeskan perdjalanannja Gi Viborg. Dan disini soepajs mengadakan per-

pauze doeloe. Kalau perang soedah selesai aksi boleh diteroeskan. hoeboengan telefoon dengan

hari kemaren.

Dengan kepala ,,Gean dooddoener"

tocan J.H. Rit man menolak faham sk. “Handelsblads di Amster-

dam jang tidak maoe tahoe dengan
aksi Gapi.

pemerentah.

pembi-

Aps jang mendjadi

sidang

itoe oleh generale staf telah dipermakioemkan dalam

tjaraan

kabinet tengah malam. Keadaan kini sangat keroehnja, berhoeboeng

dengan permintaan2 Roesian.
:
:
Berita lebih landjoet menerangkan, bahwa pemerentah telah mentjaboet telegram itoe kembali, dan Paasikivi dapat meneroeskan perke

djaianannja

Moskou.

diselesaikan dengan

itoe dapat

Kasoekaran2

setjara diplomatik.

Reaksi Amerika terhadap pedato
3

“ea

sk.

“Da

Telegraaf"

'Tdjoega terbit di Amsterdam), lang

Molotoif

9 “mugmsng:

Kapal Inggeris

mengadakan

aksi, djoestroe Neder-

mendapat

serangan

lebih soeka melihat gerakan nasional disini mengaso doeloe daripada

jand sedang menghadapi kesoelitan.

Deladier dari medan perang
Paris, Rebo (Havas)

Pagi ini sidang kabiret telah di
langsosngkan dengan 2'/. djam lakan begini: men
bahwa manja.
Teroetams jang mendjadi bahar
Gapi mengadakan aksi menoedjoe
parlement pada waktoe kesoelitan roendingan ialah mempeladjari ban
seperti sekarang ini. Lebih baik — toean2 materisel kepada keloearga
katanja
— kalau aksi demikian itoe soldadoe,
Daladier Ialoe dengan
ditoenda sampsi perang Eropah se singkat memberi keterangan tentang
Pendirian
blad“ sendiri

,Bataviaasch Nieuwsdapat
kita singkat-

lesai.Soenggoehpoen demikian orang
haroes menaroh perhatian pada ada

keadaan

internasional

dar

poela

mentjeriterakan pengalamannja di
waktce
mengoendjoengi
medan
mengadakan perobahan. Dengan Is perang.
Ian perkataan: roda mesin perobahan
perhoeboengan antaraNederland dan
Kapsi inggeris ditoebroek
nja gerakan itoe dan sebarapa dapat

Indonesia haroes dipoetar teroea,
walaupoen ada perang. Pauze tidak
baik dan tidak perloe. Dalam ba-

hasa Belanda diterangkan begini:
»De ooriog worde geen docddoe-

ner om zich van heel het probleem
nlets meer aan te trekken
Daar
voor is bet te belangriik-en de

omstandigheden maken het nog be-

jangrijker".
Kebetoeian
sekali ,,Java-Bode"
hari kemaren terbit dengan toelisan
jang
berkepala ,,Schaduwen“. Di
Bitos t. H. C. Zentgraaf menerangkan, bahwa kedoedoekan Indonesia

tidak begitoe
berbahaja seperti
kedoedoekan Nederland daiam meng
hadapi bahaja perang sekarang ini.

Soedah tentoe nasib Indonesia bertalisn rapat dengan nasib Nederland.
Toelisan dalam ,,Java Bode" itoe
mengocatkan
pendirian
,,Bata. viaasch Nieuwsblad“,
soepaja ada

nja perang sekarang ini hendaknja
djangan

dipakai

sebagai

alasan

oentoek tinggal diam dan mencetoep
mata terhadap keinginan disini jang
menghendaki perobahan kedoedoekan terhadap Nederland.

Londen, Rebo (Reuter). Kapal
ss Inggeris ,,Bronte“ di Atlantic
telah
ditorpedo
oleh
kapal
U.

Penoempang jg banjaknja 41 orang
40 nelajan dan seorang pencempang
semosanjs mendapat pertolongan.

Berboeboeng kritik Rcesian
Washington,

terj.

Ketika

Rebo (Reu-

dilakoekan debat

tentang hoekcem

jang soedahpoesing ke-

pala memikirkan kesoesahan sendiri,

karena

berdekatan dengan poesat-

bahaja.

Djalan satos-satoenja : Indonesia

didjadikan dewasa, disoeroeh mengoeroes oeroesannja sendiri alias

dibikin berdiri sendiri!
Dari itoe aksi Gapi menoedjoe
parlement lahir pada waktoe jang
sebaik-baiknja dan alasan centoek
menjetopnja

tidak

ada. Dan kalau

distop, itoe akan meroegikan perhoeboengan baik antara Nederland
dan Indonesia.
Dari itoe andjoeran kita: Gapi...
djalan teroea !
aa
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107,

Batavia-Centrum,

..

kepada

Advertentie, keterangan

Warief

Pertemosan dengan Gandhi
New Deihi, Rebo |Reuterj: Pagi ini telah dilangsoengkan Konperensi antara

Ongkos

lang keroemah Rajendra Prasad. Peristiwa ini adalah perkali, bahwa

Radja

moe-

da bertamoe dengan pemimpin
pemimpin

komperensi.
Tambah

politik

dalam

satoe

Raris, Rebo
(Reuter!. Dalam
»Petit Parisiens, Cnarles Morice te
lah menoslis, bahwa bangsa Inggeris makin banjak jang datang di
Perantjis. Alat2 perang mereka ma
kin lengkap. Dengan menggambarkan pemoesatan?2 tentara Djermen,

maka ia mengatakan:

..,bagaimana

(Reuter!.

pai pemboeroe torpedo dan
poe perioek api.

ling.

penja-

Moskou,
ngoemoemkan

landjoet akan di-

Pertempoeran makin lembek
Paris, Reho (Reuter). Makloemat pagi pada 1 Nov. dari pehak
Perantjis: semalam pertempoeran

roentoeh

Besar

Lebih

ongkos2 toeroetnja peladjaran
penerbangan imperium.

soeara boelat Dewan Tertinggi
dari Roesian telah menerima po
litik loear negeri jang dipakai
oleh pemerentah.

Kwartier

ma-

mm sterling. Beloem terhitoeng

|Reuterj Tass me
bahwa
dengan

6 pesawat

peperangan,

dirikan 4 paberik2 mesios. Re
ngeloearan oeang oentoek pepe
rangan
dari Australia pada
tahoen 1939/1940 ditaksir 59'/.

Berdiri dibelakang Romerentah

Militer Djerman

makin iembek djalannja.

Siaran Perantjis
Paris, Rebo (Reuter). Makiocemat malam berboenji sebagai berikoet: ,,sepandjang hari terdjadi per
tempoeran antara infanterie ketjil
4 diberbagai tempat medan pepera-

mengabarkan, bahwa dibarat telah
terdjadi pertempoeran artillerie dan
patroeli jang lokaai. Kemaren di
medan
perang
barat dan diatas
Lacetan Ostara terdapat 6 pesawat

jang

diroentoehkan,

kepoenjaan
Satos

diantaranja

ngan.

Inggeris.
kepoenjaan

Rebo

Oekraina bersatoe dengan Roesian

Inggeris

(Reuter).

M oskou, Rebo fReuter). Kedoea
badan perwakilan dari sidang tertinggi Roesian telah menerima ran
tjana hoekoem jang menjatakan per
satoeannja Oekrains Barat pads
Sovjet Roeslan.

Ke-

terangan pehsk Djerman jang
mengatakan telah meroentoehkan 4 pesawat geallieorden de
ngan opisil kini mendapat ban
tahan. Semoes pesawat Peranfjis pada hari itoe Gjoega pos
lang dengan selamat. Dan hanja satoe pesawat In
8

bilang.

wi

Bekas premier meninggai
Boedapest, Rebo (Tr-Ocean).
Bekas premier Daranyi telah me-

”

ninggal

doenia

dalam cesia 53 th,

I—

Molotofi jang pegang
Moskou, Rebo (Reuter)
Ketika sidang Dewan Tertinggi dari

maka Stalin dengan lain? anggota Dewan
doeki disisi Molotoff.
Ambassadeur Inggeris,

doedoek

rol penting
Roesian

diboeka

Volkskomisaris

di Kremi,

telah

doe-

sir William Seeds nampak di diplomat

tribune. Jang hadiir jainnja diantaranja
legasi dagang Dierman.

Linoff

tentars Inggeris

Rebo

Riksdag telah memperkenankan
pindjaman 1.350.000 sterling oentoek dengan segera membikin ka

Pads sorenjs diadakan

pertsmoean lagi, dimana GanGahi daa Rajendra PFrasad poe
"tama

bikin sendjaia

Stocholm,

kabinet

jReuterj.

pertemoean

ka premier Menzies mendijelas
kan
programma
perloeasan
dari
defensi Australia. Program itoe memaktoeb pembeMan 50 pesawat Leckhead Hud
son dari Amerika, dan djoega
tergantoeng dari perosbahan2
dari rentjana hoekoem kenetralan. Pembikinan 3 destroyer
didjadikan hanja 2 dan poeia
at mechinesatie tentara di
perloekan oecang 1'/, mm. ster

masoek bagian hadjat Dierman sebeloemnja perang”.

Radja moeda dengan Gandhi
an
Ba
Prasad. nana, A
nja permoeisawarstan

djam.

oleh

dapatnja orang membiarkan terdja
Ginja serangan terhadap' Holland,
lebih2 karena telah dimakloem, bah
Wa serangan sercepa ini adalah ter

Rebo

diadakan

ditempat

Schnurre, pemimpin

mapan

oetoesan2 didekat Demitroff, jang pe-

gang rol penting ketika dilakoekan pemereksaan tentang kebakaradi
n
Rijkadag dan kini mendjadi sekretaris generas! dari Komintern,
Batterij dari zoeklicnt dan camera fiim telah disorditkan ke tribune, dimana Stalin dan Molotoff doedoek.

Sebeloemnja sidang dimoelai, maka delegasi

dari

Oekrsins

Barat

banjaknja

koerban

dalam

dan Roesian Poetih Barat jang baroe2 terpilih, mengambii tempat ma
sing2. Diantara merekaada,posia peremposan2 dan gadisa2 dengan keroedoeng, dan posia lelaki jang berpakaian sederhana. Semoeanja ada
131 orang oetoesan dari daerah Rolen jang telah ditangan Roeslan.

Setelah itoe Molotoff menggambarkan

bertempoeran

diberbagai daerah

.

itoe.

kenetralan di

dalam Badan Perwakilan, maka

Mecormack, amkassadeur Ame
rika jang ada di Moskou oleh

Roosevelt akan dipanggil poe. lang. Ini adalah sebagai akibat

Perdjandjian dagang antara Roesian

Gari kritik jang dimadjoekan
oleh Molotoff. Mecormack mem

beri keterangan, bahwa kritik
itoe dimakjoekan oentosk mem
perangi poebliek Amerika dan

poela melanggar hoskoem inter
nasional.
R.A.E. berhasil

Londen,

4

Perdjandjian dagan g dengan Djepang ?
Tokio,

Rebo

bagoes

f/Reuter).

Dengan opisil dikabarkan, bahwa
pada sesoedah djam 12. pesawat-

pesawat R.A.F. telah mengadakan
penerbangan penjelidikan jang ber

hasil
diatas barat Laoet
Betapa pendirian kita ?
Djoestroe petjah perang, Indone- Djerman. Gambar-gambar dibikinsia haroes lekas2 dibikin berdiri sen- nja. Dan memoea pesawat poelang
diri, mempoenjai parlement. Mak- dengan selamat. .
soednja, soepaja tidak merepotkan

Nederland

R.H.O,

Setelah

Paris,

Dan disamping itos dikoepas djoe-

ga pendirian

Eigenaar:

Administratie.

permcesjawaratan nanti

besi.
Gapi, kare- hosinja posls, bahwa keterangan Molotoff itoe membaws peroebahanakibat dari psroebahan dalam oesoel-oesosi djawaban Finland.
Soerat-soerat kabar memoesatkan perbatiannja pads boekti perKapan di
mintaan
Roesian oentoek memperkoeat dihadapan Baltisch Port di
dapati boekoe t. J.E. Stokvis jang
bertitel ,,van wingewest tot zelfbes- Estland jang roepanja akan berhasil, Dan poela, bahwa pelaboehan2
tuur“. Dari djadjahan
mendjadi Finland jang terpenting sepertinja Helsinki, Viipuri dan Keika telah
sepertinja dalam penjelidikan negeri asing. Dan djoega akan berhasi!
negeri jang berdiri sendiri.
3. Menjetoedjoei toentoetan Gapi, mengadakan permoesjawaratan tentang perdagangan dengan Finland
tetapi... ?... tidak menjetoedjoei lebih landjoet. Diharapkan dapatnja djalan centcak memberi keposasan
waktoenja Gapi memadjoekan toen- kepada kedoea pihaknja,
toetannja itoe jaitoe pada waktoe
Perentah membingoengkan Paasikivi
Sa
am Ba
: n berhoeboeng
dengan pe
nja perang
Helsinki, Rebo | United Press):
18

dan “Java Bodes

Penerbit: Drukkerij , PEMANDANGAN”

Sydney,

Mendesak pada pemerintah, soepaja | pengarceh

" Dari 3 aliran itoe menoeroet faham kita nomor tiga jang patoet
mendapat koepasan. Ini bertalian
Gengan hoofdartikel jang didapati
dalam “Bataviaasch Nieuwsblad“

ceni

#

pada doenia Belanda seperti beri- Heisiki, Rebo (Reuter):
Makioemat mengatakan, bahwa sama sekali beloemiah waktoenja
koet :
1. Tidak menjetoedjoei aksi Gapi. oentoek mendoega-doega, bahwa pedato Molotoif itse mempoerjai

Eropah sekarang ini. Mereka ingin
melihat, sospaja orang mengadakan

10

Finland-Roesian mendjadi hangat kembali || sssisis bersiar-iengiap

aksi Gapi itoe. Dalam
besar didapati aliran

daknja memakai tangan
2. Menjetoedjosi aksi
pa —katanja— memang
ontwikkeling djadjahan.

hemlawa mua

Dirocteur-Hoofdredactour M. TABRANI.

ialah

hen-

lembar,

3

mentjoba

dja. Mengartinja: pemerintah

2

. Wilng selesai didoedoeki
Kaunas, Rebo (Havasj:
Dengan opisil dikabarkan, bah
wa pendoedoekan distrik Wilna

oleh tentara Lithauen kini telah

Rebo

(Reuter) :

Dengan menjinggoeng-njinggoeng
atas keterangan Molotoff, bahwa
Sovjet-Roesilan mosngkin akan mem
pertimbangkan oentoek mengadakan

dan Djepang

? an

Dengan memberi pendjelasan atas
keterangan Viachesiav Molotoff,

Premier

Roeslan

dan

com-

missaris dari Osroesan Loear Negeri
oentoek Dewan Roeslan jang Ter-

tinggi, jang dengan djelas telah
memberi penerangan, bahwa Pemeperdjandjian
dagang dengan Dje- rintah Roesian itoe kini sedang hipang, maka djoeroe-bitjara Gaimu- boek - pikoek
mempertimbangkan
sho menerangkan, bahwa Sovjet- so'al oentoek mengadakan perdjanRoesian itoe masih beloem memoe djian dagang dengan Djepang, maka
sjawaratkan tentang so'al ini de correspondent Perantjis itoepoen
ngan Djepang.
laloe memadjoekan
pertanjaannja

Djepang
Tokio,

masih totap
Rebo

menoenggoe2

(Domeij:

Ketika diadakan konperensi dian
tara orang2 pers,seorang correspon
dent Perantjis telah memadjoekan

lagi. apakah Remerintah Roeslan
soedah bermoesjawarah dengan Pemerintah Djepang
dengan so'al ini.

jang berkenaan

Selandjoetnja pertanjaan itoe di-

djawab

poela

oleh

djoeroe-bitjara

terseboet, bahwa hingga padasa'at
ini beloem dilakoekan tindakan oleh
Dr ng
Pemerintah Bovjet, tetapi disamping
Delegasi Finiand ditoenggoe,
Djepang masih tetap menocenggoe itoe kita sedikitpoen tidak berkebe
Moscou Rebo (Reuter)
noenggoe kedatangan ambassadeur ratan djika orang akan memperbaiki
Besoek pagi delegasi Finland di Roeslan jang baroe diangkat, jasni perhoeboengan antara Djepang dan
toenggoe kedatangannja di Moskou. Constatin
Smetanin, dan Roesian, walaupoen masih beloem
oesoel2 apakah jang hendak diba- ada rantjangan2 jang
tertentoe
Ambassadeur Djerman di Moscou wanja, sebeloem orang mengadakan oentosk memperbaiki
perhoeboeLonden, Rebo (Reuterj.
DNB permoesjawaratan dengan Inggeris ngan itoe.
mengosemoemkan,
bahwa
ambas dan Amerika Sjarikat.
sadeur Djerman besook pagi akan
Dengan tidak diakoeinja maka
Tidak diberi komentar
menoedjoe ke Berlin, dan akan ber pertanjaan terseboet soedah didjaSementara itoe keterangan 'dari
wab oleh djoeroe-bitjara itoe.
tinggal beberapa hari lamanja.
Molotoff itoe, boeat Dewan Roeslan
selesai.

pertanjaan kepada djoeroe bitjara
dari Gaimusho, apakah pemerintah

Tertinggi itoe ada sangat
penting
sekali, djika orang akan mengadakan perhoeboengan dengan Djepang
dan disamping itos keterangan ini
poen tidak perloe lagi diberi komen

tar oleh soerat soerat
pang.

kabar

Dje-

Hanja beberapa soerat kabar sadja telah menoelis hoofdartikel pen
dek jang berkenaan dengan soal ini.
Antara lainlsin Asahi
Shimbun
menoelis:
»Djepang soedah bersiap oentoek

meroebah perhoeboengannja dengan

Roesian.

»Tetapi berkenaan dengan hai ini
maka Roeslan haroes poela mem-

perhatikan so'al ini

goeh2",

dengan
”

Tt

“Hochi Shimbun” telah melahirkan perhatiannja poeis, bahwa Mo
lotoff itoe akan beroesaha berdjabatan tangan dengan Djepang, te

tapi selandjoetnja acerat kabar itos
roepa2nja agak ragoe2 djoega, djika

Molotoff memberi tangan kirinja,
jang seharoesnja ia memberikan ta

ngan

kanannja",

sg

4

DER
R 1939
Minggoel—|
Gagal

djoega.

(ROE,

perdamaian Hitler me

Sekolah Hakim Tinggi
Loeloes

dalam candidaatsexamen

roepakan tereakan dipadang pa
bahagian pertama
toean R. M.
sir,
Soewito,
:
Oesoel Molotoff, seperti terboekti
didalam pedatonja
kemarin, poen
Loeloes Examen Kieermaker-school:
roepa2nja hendak kandas djoega.
Didalam oesoel Hitier tempoh ha
ri. dinjatakan, bahwa Djerman me- Kleermaker -School-Molenvliet-Oost
oe-||
ngadjak damai, dan kalau papera- 29 Batavia, telah mengadakan
ngan ini teroes djoega, maka boe- djian bagi mosrid2-nja : Koemisi ter
kan Djermanlah lagi jang haroes diri dari Tosan2: K.G Moejen, Kas-||
dani dan Aidi.
tanggoeng djawab.

Senen

I—

Selasa

|10

TJATETAN

Rebo |j
'

Moelai ddo 15 t.m 31 October
39, || Kemis |21..,.
Bajar koran

Demikian posia

igi pedato

Molo-

toff. Katanja: Rolen soedah terang
tidak bisa berosbah Isgi, djadi tidak perloe menerceskan peperangan,
sebab memang - sosiah seadil2nja
bahwa Polen dibagi mencerpet pem
bagian sekarang ini, sedang jang

doeloe, tidak lain

NN Dar

ng

Ti
LX
2D
#

hasil

bahwa isi pedato Molotoff itoe soeng
goeh

mengetjewakan

hati Hitler,

Hitler minta meriam, minta sen-

djata, tetapi hanja diberi perkataan,
demikian antara lain-lain samboetan
pers Inggeris.
Sebaliknja, pers Djerman sendiri
rospa-roepanja merasa poeas, kare
na didalam pedato itoe soedah ternjata betapa besar minta Roeslan
oentoek melebih rapatkan perhoe-

I, Gst. Kanp Gode - Zuid Bali.
I. Made Darns - Zuid Bali.
A. Nawawi - Kotaboemi Lampoeng
A. Basiran - Kosetoardjo.
Samsoeri - Amoentai Borneo.
Kasasih

- Tjiandjoer.
mm —

Harmonische Lichaamsoni wikkeling
Ditangsi
Brandweer
dilakoekan
pemberian d'ploma kepada” beberapa
orang brandweer, jang memenoehi
kepada sjarat2 HLO.
Pemberian
ini dilakoekan oleh
Hoofdcommissaris van Politis, toean

Dekker,

sebagai seorang anggauta

komite.
Aj

Ketjelakaan

di djalanan

Priok

dan Daladier menolak lagi, masih
perloe diadakan roendingan antara

Djerman dengan Roeslan lagi bosat
menentoekan langkah apa jang ha
roes ditindakkan serantak oleh kedosa negeri itoe.
Selain daripada itoe, ja'ni ketjoeali
. mata doenia diarahkan ke Moskou,
posn besar poela perhatiannja kepa
da Amerika, dimana soedah diambil
kepoetoesan mentjaboet embargo..sendjata, artinja : kalau ada dianta
ra negeri jang sedang berperang
soeka membeli. sendjata, Amerika
sanggoep mendjoealnja, bajar cash,
terima cash djoega.

Siapa

sekarang

jang bisa bajar

cash atau contan,.., boskan Djerman tetapi Inggeris dan Perantjis.
Demikianlah maka soedah diambil
kepoetoesan boelat, soepaja mesin
terbang Inggeris Perantjis bisa dili

pat

gandakan

sampai tiga kali se-

banjak kepoenjaan Djerman. :
Perkara alat-alat sendjatalainnja
tentoe bharoes didatangkan dengan
kapal.
Roeparja Djerman soedah mendoega akan ada kedjadian jang demikian
.itoe. Di Laoetan Atlantic
sedjak lama soedah menanti-nanti
kapal? perang Djerman, moengkin
boeat
mentjegah
datangnja sendjata
dari Amerika
ke Eropah,
atau, ... siapa tahoe kalau-kalau
Amerika
mengirim lagi,: bisa di-

—-adjak

-berhitoengan

dilaostan sa-

Orang loeka jang lain masih dirawat

dan dapat meninggalkan poela ros
mah sakit terseboet, djika keadaan
nja mengizinkan.
.

Aja
—

Kantor

H. B. O. V. O. pindah
—
tempat
Persatoean Goeroeweg 33.
Kita mendapat kabar, bahwa kan
tor Hoofdbetuur Onderwijzsrs-Vak-

Tetapi .dinanti nanti. pemindjam
sepeda tidak poelang2.
Oleh politie kenjataan sepeda itoe
telah digadaikan kawan jang tidak
djoedjoer itoe telah ditangkap
IRep:J
—JYum

Minoem

karbol sampsi

mati

Di C.B Z. telah dibawa seorang
njonja Tiorghoa dari Djembatan Li

ma karena minoem ratjoen. Patient

ini tidak dapat difoeloeng, laloe me
ninggal, karena kenjataan telah mi

oem -carbol.

Berita jang tersiar dalam kamp.
jg ditinggali njonja itoe, diwartakan
»
“
'Isebeloemnja merasa sakit, njonja
Sementara - itoe, oasaha Roeslan itoe bersama soeaminja manenamos
oentoek mempoenjai tempat2 pen- diroemah kenalannja disoegoeh miting dipssisir Laoetan Ostara be- hoem minoeman, setelah itos berasa
loem djosga ada kesoedahannja.
sakit dan mereka lalos posiang.
Moela-mosla
Roesian
memberi Oleh soeaminja segera dibawa ke
cemoel,
Gitolak,. Oesoel.. lagi, dan B.CZ, dan baroe disitoe diketahoei
kini oesoel F.aiapd datang.
nja isterinja telah meminoem cary
Tidak herasi, sekali Ini rodpanja bol. (Rsp.J.
Stalin menghadap! goenceng batue,
ga
,
berkah... andjoeran Amerisa j|?j, Doea pantjopet ditoko Baba Gemoek
demikian pada persangkaan orang
Tertangkapsemoeanja
Roegs, seperti djoega halnja dengan
Keberanian toekang tjopet itoe
Polen jang mendapat djaminan dari boekan . hanja
mentjopet. orang2
Inggeris-Perantjis,
malah
soedah jang berdjalan di Senen oentoek
diatoer2, bahwa
pimpinan di Po- belandja sadja, melainkan kadang
len mestinja
djenderal Ironside, kadang berani djoega masoek toko
tetapi xebeloem Ironside bisa ber- oentoek mentjari mangsanja. Begi

aksi,

Polen

soedah habis

terlebih

Saptoe | 4
Hari

Pembatjokan.

Rebo

tanggal

1 November

pagi pagi sekali ketika badoek mem-

bangoenkan

orang

boeat

sembah-

pm

Angka angka

ongkos penghidoepan
di Betawi

Oleh Centrale Kantoor voor de
Statistiek mentjatat neratja ongkos
penghidoepan dari tiap 4 keloearga
jang terdiri dari
seorang
bapak,
ios dan dosa orang anak, dengan

berdasarkan kepada

neratja

peng

jang soeboeh, pendoedoek kampoeng
Kemajoran Ketapang bangoen dengan kaget disebabkan sosatoe keriboetan jang sama sekali tidak
ada hosboengannja dengan andjoeran oentoek melakoekan kewadjiban
jang sostji itoe.
Tidak lama kemoedian orang baharoe mengetahoci tentang apa jang
terdjadi. Djoepri dan Amsir sedang
berkelahi. Pada ketika itoe orang
jang baharoe bangoen dari tidoernja
beloem mengetahosi sebab pertempoeran, akan tetapi akibat perkelahiar
ini sangat terang.
Jaitoe
Djoepri dibatjok
moekanja
oleh

hidoepan jg biasa. Mereka
itoe ia
lah jang telah mendapat pendidikan
dari sekolah rendah dan diam dida
lam gemeente Betawi, sedang tang
gal pentjatatan itoe moelai 25 Sep
tember 1936:
&

PN

5

Amsir,
polisi.

sedangkan

Amsir.
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Beloem selang berapa lamanja kita ada terbatja dalam dagblad ini
tentang hal permogokan
moerid2

Verpleegsters di Medan.
Kemoedian

kita lihat lagi.

pertama

“

,,Ver-

pleegsters Medan jang mogok beker

S

Mm

28

Tt
RA TR

GO

NN8
Sa

A

toelah

Rebo malam jl. doea orang

—

-

djika sekadar

menoe-

roeti negeri jang djaoeh, dan tidak
begitoe.

mengoetamakan

persalraba

tan dengan negeri jang dekat. Oen
toeng kini timboel gelagat persa
toean

antara

Zweden, Noorwegen,

di Senen oentoek mendjalankan rol
nja. Tetapi beloam sampai berhasil
kerdjanja itoe, kedoea orang pen-

tjopet tsb. telah ketahosan oleh pe
gawai toko tadi, dan ditindjosoleh

Sebab ditokonja
ketjoerian.

89

Ad,

&:z

5

ta.

Da,

2

19 1D 1D 10 DH
00

ngan boelan Juli 39, dan dibanding
kan dengan boelan Sspt.'39 masing
masing naik dengan 24, 15 dan 25

prosen.

Bier, whisky, jenever dan verkade
bescuit. naik. nendjadi masing ma-

sing 13, ll,

Ildan 9 prosen

kalau

Meskipoen demikian, oesaha Roes-

lagi dinegeri-negeri. Laostan-Timoer
sekarang
ia soedah mempoenjai

poesat. militer, marine dan tentara
oedaranja.

Roeslan

akan memimpin negeri2

ada

Dalam toko Goud en Zilverhuis
di Pasar Baroe telah diketahoei ada
ketjoerian beberapa Vulpenhouder

merk Parker jang berharga f 100.—
lebih.

Sebagai biasa dalam toko-toko,
djika ketjoerian beloeam terdapat
pentjoerinja, pegawainja
ditahan

lebih dahoeloe karena disangka.
Demikian kedjadian ini, lima pegawainja telah ditangkap.

ja

Hendak

(Rep.!

mendapat mangsa
gagal

ANA Ea

:

tetapi

aa

Achirnjaberbaring
di
C,B.Z, karena batjokan
Dalam boelan Poesasa ini, jaitoe
boelan jang sebetoeinja orang2 me
njoetjikan diri dari segala noda dan
tjemar,
masih -banjak djoega pen
tjoerian disana sini, jang moengkin
disebabkan oleh karena mengingat
kerontjongnja peroet dab. Jang sa
toe. ditangkap, jang lainnja moentjoel, kena bekoek djoega.
Demikisnlah tadi malam soedah
ada djoega seorang pentjoeri jang
soedah berhasil membongkar roe-

dibandingkan dengan boelan Juli'dan
vroedvrouwen Indonesia).
Sept. 39. Dalam pada itoe haverMaksoedperkoempoelan terseboet, mout, kalau dibandingkan
dengan
baiklah penoelis terangkan dengan harga boelan Juli naik 14 prosen,
ringkasialah : ,,Osntoek memperbai dan dengan boelan Sept. naik
8 pCt.
ki nasibnja".
Kenaikan jg boeat beberapa baPerkoempoelan mana, telah dia- rang moengkin tinggi djoega, me
koei pemerintah,
Djadi
njatalah njebabkan, bahwa sampai pada tgl mah seorang hadji di Gg. Sentiong
PKVI itoe boekan lagi baji tetapi 16. October masih tjoema ada sedi- Poslo Goendoel, setelah orang2 itoe
telah dewasa, Dengan djalan meng kit kenaikan neratja ongkos ongkos habis saoer. Tetapi boeat pentjoeri
gatosngkan diri bersama sama ke total dari penghidospan. Naiknja itos roepanja malam itoe adalah
doenia PKVI dapatlah kaoem var- harga harga itoe setelah dibolehkan malam kesialannja, Sebab beloem
plegers itoe mengangsoer perbaikan oleh. pemarentah moelai tangzal 17 lama ia membawa hasilnja
itoe,
nja,
October.masih beloem bisa dibiar- soedah ketahosan oleh pendosdoek
. Menoeroet doegaan penoelis, moes kan angka angkanja disini.
dan dikepoeng sampai kena bekoek.
tahil .Verplegers dan Verpleegsters
ma
Poela tidak loepa oentoek didjatoehi
Medan itoe beloem ada seorangpoen
Pemberian selamat Aidil
batjokan golok.
jang tahos bahwa ada vakbondnja,
Fitry dengan telegram
. Sekarang ia terpaksa dibawa ke
dan apakah sebabnja masih ragoe
roemah . sakit Salemba (CBZ), dan'
ragoe ?
Tjoema 50 sen satoe sesoedah itoe akan mencenggoe poe
Mereka harces ingat:,,samasa ke
telegram
la postoesan hakim oentoek mering
tjil dalam lindoengan iboe dan bakoek beberapa lamanja dalam ka
pa dan sekarang telah mosiai berFihak. Post—telegraaf—dan tele- mar hitam. (Rep.|

0esaha sendiri2“, Kemana atau ke- foondienst memberi tahoekan seba
pada siapa kita moesti menjerah- gai berikoet:
kan diri selain dari pada perkoem
Telegram pemberian selamat.
poelan (vakbondj.
Pada hari2 Lebaran Poeasa |Idoel
Sekali lagi penoelis seroekan moe

Anggota P. K. V. I. kalau penoelis
tidak salah adalah
bariboe riboe
orang dan diantaranja ada ....

siapa ?

Eh, penoelis
nja. Tetapi pentjopet itoe membela
diri dengan memakai pisau belati, gotanja jang

Denemarken dan Finland, jang jihan
Gak merocepakan.barisan Neutraal. hingga berkelahi dengan
Ian hendak diteroeakan djoega, apa

. derwijs en Eeredienst, tetapi
oentoek daerah jang ditetapkan mengoeroes sekolah tentoe
ta' ada bantoeannja sebab ha
roes mengelosarkan oeang sen
diri ,,Ada oeang, ada sekolah"!

De

Fitry).

jang

djatoeh pada

hari 13

je
pentjopet telah memberanikan diri dah moedahan mereka mendjadi in- dan 14 November depan akan diboe |.
Moengkin demikian poela kelak na oentoek masoek toko Baba Gemoek "jai, dan lekas2lah mengenai P. K. ka kesempatan oentoek mengirim
Finland,

d.30 sekolah
vervolgsubsidie
(10 poelau Djawa
dan Ma.
doera, 20 loear poelau Djawa
dan Madoera|, 3 landbouwklas, 8 vervolgschool dengan
Nederlandsch.
e. 30 Cursus Volksonderwijzers
£, 25 Cursus Volksonderwijzers
subsidie.

2»

OHANS
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dahoeloe,
sib

landbouwklasse dan 17 vervolgschool dengan
Neder-i'
landsch
fantaranja
Chi-'
neesch lagere scholen.
lx

a10
TEKS A SKS
2
|

Oom

0

oem Verplegers, Verpleogsters dan

Madoera 25, dan oentosk loe
ar poelau Djawa 151.
" €. 32 sekolah vervolg (diantaranja
sekolah
Isteri|l
il

-

»

dja kembali,
jang
menerangkan
bahwa mereka jang mogok
(salah 5
tampa) itoe telah moelai bekerdja
kembali.
v
Sekalipoen mereka itoe telah moe 19

meroesakkan kesopanan Verplegers
ssoemoemnja serta merendahkan deradjat kacem mereka semosa.
Moreka sekarang telah mempoenjai.titian jang dihoeboengkan oleh
Verplegers seloeroeh Indonesia jang
bernama PKVI. (Perhimpoenan Ka-

b.100
Volksscholen subsidie
(oentoek poelau Djawa dan

Lima pegawai toko ditahan
»

berkepala.

a,100 Volksscholen
(diloear
bagian jg beloem ada overdrachti

—gj—

tosli-

san dalam dagblad ini djoega jang
terbit tanggal 26/10-1939 lembar
dengan

telah mengoesoelkan penamba
han sekolah :

Dengan tambahan bajaran 50 sen
maka
telegram
oetjapan selamat
itos bisa dimintakan diatas formulier jang elok (luxeformulier.| Separoh dari poengoetan extra ini akan
diperoentoekkan goena pendirian2
pertolongan (flisfdadiginstelling).

sadari

SARA

Menoeroet pendengaran kita .
dalam begrooting 40. DepartementOnderwijs en Eeredienst

IRed.1

#8CHOOLSOTOSTNAOHN
lnwwran lowgomu
SANA

|

1940

K

dalam tangan Departement On

3

SA9SSASSSOSS2SSSS3

sekolah'

Tentoe semoeanja itos oentoek daerah jang beloem di
overdracht, artinja masih ada

TAKARAKAAAA

OA

Soeara dari Verplegers CBZ,
Tentang hal permogokan moerid2 Verpleegsters di Medan.
Br. mencelis:

AA

, Penambahan

g.8 Schoolopzianers.

SSSSSGSSOSSSSS

an

boeat

ditahan dikantor

Aroonocomulal
la
SONY
ES

»

Organisatie |.O V. O.) kini soedah lai bekerdja lagi tentoe mereka ti- NA
Naa
pindah tempat dari Kerkstraat 49 ke Dek akan Toepa hah jang menjebab
Berhoe
dengan 'adanja
pe"
Persatoean Gberosweg 33 Petodjoj.
1 mereka
mengadakan permogo- rang di boeng
Eropah, maka terdjadi na:
manja
kan itoe.
:
iknja harga. lebih lebih jang menge
Kawan jang tidsk setia
Penoelis poedjikan keadaan mere nai
barang barang jg didatangkan
Toean. Amir Hasan Siregar jang ka jang begitoe gampang mengada
dari
beroemah di Gang Talib telah me- kan permoefakatan sehingga lekas beef, loear negeri. Misalnja Cornedham jang mentah dan ham jg
ngados kepada politie,
bahwa se- terdjadi maksoed mereka.
soedah dimasak, (masing masing na
Tetapi sajang, ada sajangnja djoe ik lebih
orang kenalannja bernama Magoekoerang dengan 28, 17 dan
nosng telah memindjam speda oen- ga: permoefakatan jang seroepa itoe
25 prosen, kalau dibandingkan demenoerost pikiran penoelis adalah
toek dipakai sebentar.

dja.

..

Dian

Dioem'at| 3 "Pemandangan

Jang loeloes ialah toean2:

Tentang
ketjilakaan pada hari
Minggoe tg.22 October di djalanan
Priok, dimana sebosah mobil pengangkost
militer
terbalik, kita
mendengar kabar, bahwa keadaan
orang-orang jang mendapat loeka
boengannja dengan Djerman.
osmoemnja
menjenangkan.
Perkara: minta sendjata diberi
Opsir jang mengepalai sekawan
kata,
ja beloemlah bobahaja itoe,
leh kita pastikan, karena partjoba- militer jang dapat
luitenant
serap
pertama
dari infanan menghentikan peperangan beloem
terie,
t.
A.
A
Sweep,
soedah
baik
selesai.
dan
meninggalkan
Hospitaal
Militer.
Kalau soedah terang Chamberlain

NE NeN an Mo aa

KUTA 3GP
Tati

LNG

melainkan

Verirag
Versailles belaka.
Kita beloem ketahoei, betapa sam
boetan Chamberlain dan Daladier,
tetapi melihat sosara-soeara pers,
rospanja sedikit djoega harapan oen
toek bisa timboel perdamaian.
Malah,... ada jang mengatakan,

Lah

“al

siroop dan barang2 minoeman lainnja. Moelai dari boelan Januari dari
tiap tahoen sampsi penoetoep tahoen
boelan December, orang selalos tidak
berhentinja minoem minoeman itoe.
Tetapi.... Gouw Boen Seng memanjakan. kepada
poeblik, dalam
boelan apakah orang paling banjak
minoem siroop G B.S. itoe? Kalau
ada jang tahoe dengan soeka ikoet|f
menebak tebakan itos dengan djitoe,
itoelah jang berhasil dapat hadiah!
Oentoek keterangan lebih djaoeh
lihat advertentie lain bagian hari
ini.
:

sendiri seorang ang
berani mengatakan

kan telegram oetjapan selamat leba
ran di Indonesia ini dengan satoe
tarip jang oemoem dan satoe telegram tjoema 50 sen (lima posloeh

sen).

M3

Telegram2

itoe moelai dari 5 sam

Norma Opera Pontianak.
Diorganiseer

oleh

Misa

“1

Lena.

Menoeroet berita dari eigenaar
Toneelgezelschap
,.Norma Opera
Pontianak", maka nanti malam oleh
toneelgezelschap terseboet akan di
adakan pertoendjoekan bertempat
di Menteng Waroeng Siroeti, disini.
Pertoendjoskan

ini jalah oentoek

memenoehi permintaan dari poeblik
setia terhadap P. K. V. I. Marilah pai.21 boelan ini bisa diberikan ke
hebat.
Toneelgezelschap ini akan dipim
djaoeh dari kita bersama-sama,
pada. telegraaf—dan hulptelegraaf- pin oleh Miss Lena jg namanja tak
—

Oentoengnja. tidak
tempat itoe ada toean wedana Wel
tevreden dan 2 orang militer, jang
tahoe
djoega akan adanja pertem
poeran
itoe. Teroes ditangkapnja
pentjopet itoe. Dalam menangkap

Dalam.

boelan

apa

orang

benjak

minoem siroop Gouw. Boen Seng
Prijavraag

Gouw.
£125.—

Boen

siroop

Seng

kantoor

dan

R.T.T,—dienst,

telegrasfstation

dari

Tjontoh2 pengiriman oetjapan se
lamat itoe (standaardteksten) dapat

dilihat

dalam

soerat2

siaran, jang

asing lagi dengan mendapat bantoe
an dari 20 orang acteur2nja, dan
diantaranja terdapat
djoega tiga

orang badoet jang sangat
Ioe
tjoe dan tak asing lagi bagi doenia

itoe badjoe toean wedana kena per
diroeangan telegraaf—dan hulptele- toneel.
dioctara. Italia diselatan, Djepang tjikan darah dari moeka pentjopet,
Orang
soedah sama tahoe, bahwa graafkantoor dan ditelegraafstation,
di Asia (?|, dengan pimpinan Hitler, jang teroes dibawa kekantor polisi firma. Gouw Boen Seng adalah salah jang bisa diminta oleh poeblik goena
atau... Hitler ditinggalkan. A. Tj. (Repl.
satog. firma jang terkenal hasilnja mengetahoei djelasnja.
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Kiranja ma'loem adanja.

damaian. Kelak akan

Hari Rebo j.l. dikampoeng Boekit

ngan 5
menjesaik#h

Doeri telah hampir terdjadi bahaja
api jang

maha hebat, sampai brand

weer ikoet dj

A'

politik pe-

bisa ke-|perangannja kepada negeri2 barat,
dari pada mendjalankan politik per |

Kalautidak
bakaran.

Tang

menggantoengkan

tama

nampak

de-

nja, bahwa Toerki akan
tindakan ini. Pendek-

nja pemerintah Sovjet Roeslan akan

datang oentoek

Islam

LA

semin ggoe

salah

kata

orang

dari

semendjak seperampat abad
jang laloe, bahwa perdjandjian VerBaille djaoeh darikeadilan dan meroepai
bisoel dendam bagi fihak
jang kalah, jang pasti pada sosatoe
masa bisoel tadi akan petjah dan
menjebabkan perang kembali, kini

mengikoeti tiap tiap kedjadian dida kata2 itoe soedah terboskti dengan
erah berbahaja ini, dan di Laoetan keadaan internasional jang dari 38
itoe Hitam akan mendjalankan politik hari kesehari makin mendjadi boejang sesoeai dengan kepentingan sen roeknja.

memadamkan api itoe, tetapi datang

nja itoe siasia, Oleh karena api soe

dah padam, sebeloem

datang.

mereka

/

Bebabnja sampai hampir ada laoe diri dan negeri jang

tan api itos ialah oleh

orang

jang

karena ada

saoer

itoe

Lebih

biasa

landjoet

bersahabat.

Molotoff

Dalam minggos ini India poen
ternjata teroes djoega berdjoeang,
All India Congres soedah memboelatkan toentoetanrja, sebeloemnja
hasil perdjoeangan ta' kanredadan
mereka tidak akan memihak kesisi
Inggeris. Gandhi teroes mempertahankan dan berdiri dengan maksoed
bermoelanja..., pendek kata India
kini sedang dilipoeti oleh awan keroeh, oemmat jang sedang menoentoet kedemokrasian Inggeris dengan
alasan tjinta demokrasi... , bila

membi

tentang perhoeboengan
nja tidak maoe
memadamkan api tjarakan
jang baros dipakai oentosk mengha Roeslan-Japan, dan ini adalah per
ngatkan makanan dan minoeman- tama kali dibeberapa tahoen dima
nja, dan dibiarkan sadja didapoer, na staatsman Sovjet tidak menegas

hingga

apiitoe lama kelamaan

kan adanja perselisihan antara doea

bisa

Sebaliknja Molotoff
mendjalar. Achirnja kedjadian tab. negeri itoe.
itoe ialah, bahwa api laloe mendji- mengatakan, bahwa perhoeboengan
lar pagar, hingga akan tertjiptala dengan Djepang njata diperbaiki.
oetan api. Inilah

mendjadi

hendaknja

peladjaran bagi

jang habis saoer dan loepa

damkan apinja (Rep).
Oa
Pemboenoehnja tidak

Komisi tjampoeran, jang

akan

setelah perselisihan

mereka

oentoek

mentjari akal menjelesaikan soeal2
jang roewet, menceroet
pendarat
beliau akan mendapat hasil jg posi
tief. Asalkan dari kedoea pehaknja
ditoendjoekkan kemaoean
jg baik.
Soeal jg masih beloem diselesaikan
jalah mengenai perhosboengan da-

mema-

dihoekoem

Soewarto jang
maboektjinta.

8:

dibentoek

batas

Inggeris koerang bidjak memetjah-

kan so'alnja itoe, dichawatirkan
timboel kembali pergolakan ra'jat

jang soedah sekian lama tapa dalam
ketenteraman

Palestina? ??

. ..., dan bagaimana

....

Seminggoe jang silam kita telah
katakan bahwa dengan kevindahan

gang antara doea negeri ini, jg demikian roepa hingga kedoea pehak
se
noeh
memboe
eh
Karena ditoedo
orang bangsanja, maka S. Taharnu- nja mendapat keoentoengan.
nu semalam telah ditangkap. Dan

nja Moefti Amin Hoesairy ke Irak,
moengkin membangkitkan
soema-

badan 20 tahoen lamanja.

ini delegasi telah dikirim ke Hidjaz,

hakim mendjatoehkan hoekoeman

. Sebagai penoetoep Molotoff menes
gaskan arti dari nota Roeslan jang
dikirim sebagai djawaban terhadap
contrabandelijst Inggeris. Diterang
kan poela bahwa Sovjet Roeslan
tidak dapat biarkan adanja pelanggaran2 internasional jang meroegi
kan kepada kaoem iboe dan anak2

Waktos berpisahan dengan anakisterinja sangat sekali mengharoe-

orang jg ihat. Lebih2 karena

kan

diadakan

hanja

itoe

' hoekoeman

fitnahan belaka.

“ Kemoedian sekeloear dari pendja

Sovjet Unie

ra, terbongkar semoea rahasia, Dan
S. Taharnunu jang tidak berdosa

akan

menjingkatkan

lamanja perang, dan pengaroeh jg
itoe telah membalas dendam de dahsjat ini akan didjaoehkan dari
ngan memboenoeh orang jang mem pendoedoek preman.

fitnah.

'

Sebagai pemegang

lam

tonil

bermain

jang

rol penting da-

,Star Revue“

semalam,
Malam

di Pasar

Mr.

Cornelis ia telah bertanja : , Apakah
haroes saja dihoekoem boeat kedosa
kalinja oentoek satoe dosa ?“

| Selain

tjeritera

didapati

gat baroe ke arah penjelesaian zoe
al Palestina, djoestroe, berapa hari
goena beremboek dengan Baginda
Ibn Saoed jang kini mendapat gelaran
,,the Lion of Arabia alias
singa dari Arabia, delegasi mana
dikatoeai
oleh Djamal
Hoesainy
sendiri, dan katanja dalam sedikit
hari akan kembali ke Irak, oontoek

memberi tahos

Moefti

besar

dan

pemerentah Irak tentang sikapnja
pamerentah Saoedy Arabia, bocat
menjelesaikan Palestina, dengan ber

Kemoedian Moiotoff
menerang
kan, bahwa (ditjaboetnja embargo

daja setindak dan selangkah

sendjata oleh senaat Amerika itoe,
tidak akan membantoe tertjiptanja

ma, dan moengkin inilah oesaha jang
terachir, sambil menoenggos kem-

perdamaian. Tetapi sebaliknja akan

berakibat membesarkan dan meloeas

extra2 kan konplik Eropah,
Tank Roeslan

moelai ngamoek

dengan perkataan

lain gerak

atau
hersa

balinja delegasi tadi pemerentah
Irak soedah posla membikin perhos
boengan rapat dengan fihak pemerentah
di Londen, poen
premier

Mesir Ali Maher Pasha ta' ketinggalan dalam ini hal.
1
3
Kaunas, Rebo |Reuter)
Berkenasa dengan keadaan interSemalam 40 tank “Roeslan telah nasional sekarang ini ada baiknja
diloepakan.
menjerboe
Volna
jang datangnja djika kita mengetahoei apa dan ba
- Sebagai penghiboer hati, tidak
dari
Vileika.
Sebab2
kedatangan ini gaimana sikap dari Saoedy Arabia
iberhalangan kiranja kita doedoek
disana menonton permainan ,Star tidak diterangkan. Sehari sebeloem itoe, jang soedah sebagitoe lama ta'
nja tentara Lithauen telah datang terdengar soearanja, tapi, baros?
Revus".
disitoe berhoeboengan dengan de- ini pemerintah Sacedy telah menge— ya
monstratie anti Jahoedi, dimana'50 losarkan ma'loemat, dimana di te
Pesawat anak2 tiba di Tjililitan
bangsa Jahoedi mendapat loeka. Se rangkan ,larangan keras mendjadi
Banjak perhatian dari rangan serangan dilakoekan terha kan Hidjsz medan propaganda afihak

:

iboe.
anak2 sekiradjam ll

dap Jahoedi, dan merampas dengan
: Mergoraka roemah Ba
ai
beberapa
djam lamanja.
Bangsa Ja-

hasi Rebo kemarin telah tiba Ai hoedi jang ada di Wilna dan Kaulilitan dengan banjak perhatian dari (nas meminta kepada pemerentah
1g2

Betawi, lebih? dari kalangan | Lithauen oentoek bantoean.

Pa

Nederland

Djoeroe terbang de Stoppelaar dan

Hulsebos. mentjeritakan sekali
lagi|
berlakoe
kan penerbangan

ta

sadja.
terbang

jang

an

PANAI nan
atENpermai
mendap

pal bermatjam2.
jang
Dalam

anak

Rerjakoenja hoekoem Staat vaa

itoe
penerbangan
hingga boleh dikata
baik

bahwa

beleg moelai 1 November

1939
0.

ANP. dari Den Haag mengabarkan, bahwa 1 November ini Staats-

blad No 189 berisi Firman Radja

berlakoe moelai tgl 1 Nov 89
pada itoe beberapa orang jang
jang menetapkan, bahwa staat van

melandjoetkan

penerbangan

beleg

dioemoemkan dibeberapa ge-

Rebo itoe djooga ke Soerabajal ente Noord Brabant, Gelderlani
hari
(Anetaj
1Zuid-Holland, Noord Holland, Utrecht dan Limburg.
Kapal

,,van Kinsbergen“ 0-15 dan
0—20 diCurcao

ANP

kan,

dari

Den

bahwa

kapal

Haag

gen“ bersama 0-15 dan

0-20 soedah

'

. Sepakraga Nederiand — Belgie

Roeslan
"“

mengabar-

,,Van Kinsber-

tiba di Curacao,

landjoet

Toerki dengan Roeslan.

10

Decamber

di

Rotterdam

Moskou, Selasa

|Transocean).

perhoeboengan
Terhadap
hac

dengan).

A.N.P.

Toerki, Molotoff mengatakan, bah- tahoekan,

““warmoela2 Sovjet Unie menghendaki
soepaja mengadakan perdjandjian

#1

Den Haag

dari

bahwa

pertandingan

memberi

fihak K.N V.B.

akan landjoetnja

mengoemoemkan

sepak

raga

antara

tolong menolong antara Toerki- negeri Belanda dan Belgi pada tg 10
Roeslan terbatas di Laocetan Hitam December 1939 di Rotterdam.
Oleh karena RoeTaat
ik dan Dardanellen.
poutak persaha- Orang Djerman melarikan diri dari
an
deng
sesoeai
Ea “ex Jan
#esoea
an
| boei ketangkap
Djerman, djika
batannja dengan
sekali
sama
k
konpli
nba
aa pap
'memperkenankan kapal liwat | AN.P. dari Uitgeest mengabar.disitoe, maka olehnja telah dioesoel- kan, bahwa orang Djerman jang ke
kan kepada Toerki oentoek menoe- ala melarikan diri dari boei Haarhn mata
TAN AN
1, telah dapat ditahan.
p sala Dardanellen bosat semoea
barang
“

n

£

“

Lapjang
ii

perang ketjoeali bagi kapal|

an Ga dl Laootat Tatan

ra

1

«

(3

»

O-

TA

RAP AN: Teen

.VISITE

TE pon

RTA

KAART

Djawa

Barat

Drukkerij

Senen

BANDOENG.
Meninggal

,

Compleet

0,

dengan

envelopnja
Pinggirnja pakai Aer Mas.
dikirim di roemah
Pesanlah pada:

Oleh Bafagih.

dengan teroe-

san jang soenggoeh2

dipadamkan

.

Peristiwa

postoe

Tetapi Toerki mengambil

TE

f£ 1,75 per100 lembar

Barat. Djosega partoekaran pikiran
dengan Toerki tidak berhasil memberi keterangan tentang sikap pen

Idirian kedoea pihaknja.

—Jdjaaa

Kalau habis sacer api haroes

MA

ra 3

Doenia

Tetapi Toerki menolak oesoel ini,
menoeroet
katanja beralasan kewa
Dalam penarikan loterij tempo
djiban2
terhadap
negeri2 Eropah
hari ada angka jang salah zetnja,

ks jaiton un. 58834, Ttoe mestinja

TEA aagaN

EN
MINAT NA

,, PEMANDANGAN“

107

aa

Batavia-C.

doenia

'ToeanRosen

Lund ngoengan mentjari familienja
Brigadier Rosen Lund dari Fin- sengadja akan ditoedji
land jang baroe- dalam
verlof di
Adapoen setelah per
Bandoeng pada 28 Oct. telah me- karena mints pertoler
ninggal doenia, Toean tsb. soedah bahwa 2 orang poeteri t
26 tahoem bekerdja sebagai zende. tang dari Isin. kota se
ling ditentara keselamatan, terosta
tamoe
pada
familie :
ma di Selebes Tengah.
ditjarinja itoe.
Eee Opik

TJIREBON,
Beberapa kedjadian
Hasil pasar malam Amal jg baroe
ini diadakan di Cheribon adalah f 9
352.89 kotor dan Ik f 4000 bersih.
Pendapatan
ini akan digoenakan
boeat beberapa oeroesan derma..
Pada

rapat

$

Madjelis Regentschap

Koeningan, jg diadakan pada tg 30
Oct. jbl. telah diterima dengan baik
Anggaran Belandja bocat th 40. On
kos2 (dan pendapatan) pada th itoe
ditaksir f 229.569.
Sebagai makloem oeroesan . sekolah ada sekarang dalam tangan Re
gentschap, Boeat membikin betoel
gedong2
sekolahan,
Regentschap
Koeningan akan mengelosarkan on
kos f 1000 dalam th 40.
Boeat membantrasz penjakit goeroe,jg moelai tg 1' Aug dalam tangan Regentschap, akan dikeloearkan f 800.

jang

z

Adoeh amat pajah katanja «
mengeloeh pada pen: sn
doea orang
tetamoe itoe
pad:
milie jang sedang ditjarinja it
Sesampainja
diroemah
penoelis
sendiri doedoek termenoeng : Gera
ngan
apakah jang moengkin
djadikan

indruk

sedemikian kiranj:

tidak aneh lagi seandainja penoeli:
mendorongkan permintaan dengan
perantaraan ini kepads jang berwa
djib soepaja djalan terseboet dikasi!
penerangan, agar kedjadian s
diatas tas moengkin teroelang jang
kelak
poela
membawa keamanan
bagai silaioe lintas dsbnja.
——iysaran

Tanah

Seberang

LOEWOEK
Dihoekoem

(IBANGGAI)

karena

melanggsr

ada

keradjaanBanggai

madgjamaan

ARDJAWINANGOEN

Dari L.T.-P.SL.I. kita
berita seperti berikoet:

S. mengabarkan:
Isteri t. Sangid meninggal
Rada malam Djoem'at Kliwon jl.
isteri. t. Sangid: seorang hartawan
jang terkenal di Gagesik, telah me
ninggal doenia dengan tenang sete
lah sakit beberapa boelan lamanja.
Ia meninggalkan 7 orang anak, di
antaranja ada jang baroo beroemoer
5 boelan. Djenazahnja dimakamkan
didekat mesigit Gagesik.
Innalillahi
wa'inna
illaihi rodjisen.
Anak

baji dalam

jang

hari.

jang

telah

ialoe,

Madjlis Besar
jang bersidang di
Loewoek (Banggai) telah mendjatoehkan hoekoeman 2 boelan pendjara atas dirinja toean Ajoeba
Tahir,
voorzitter PSII, tjabang
Dolong, karena ditoedoeh telah me
langgar adat Keradjaan Banggai.
Adapoen doedoeknja perkara jalah sebagai berikoet:
Pertama: Pada tahoen 1927,
toean Ajoeba Tahir beserta kawan
kawannja, diantaranja terdapat toe
an2

solokan

Pada hari Minggoe 29 Oct.

Beberapa

menerima

Lasoma Sjoeaib,

A R. Onge, Ab-

doellah Toemoe (sekarang bekerdja
dalam bestuur PSIIJ, Abdoessalamoe (sekarang tetap
di Boenta),
Lindoeng, Moot Labatjo, jang pada
ketika itos telah ditangkap dan di
toedoeh sebagai pengandjoar Komoe
nis dan telah mendjatoehken hoekoeman
masing2 2 dan 6 tahoen
pendjara (tocan A. Tahir sendiri4
tahoen).
Disamping dari pada hoekoeman
tersebost, maka oleh
Pemerintah
B:nggai telah dikosatkan dengan 3
vonnis ditahoen 1939, bahwa to 2
tosan itoe tidak boleh lagi mengin
djak dan tinggal di Banggai Poelau

lalos disolokan Irrigatie dekat Kre
teg Bengkoeng Ardjawinangoen, orang mendapatkan majit anak-anak
jang berosemoer kirakira 15 hari.
Politie tentoenja mendjadi riboet
dengan ini kedjadian, maka teroes
sadja bikin penjslidikan. Majitnja
sianak lebih doelos dikirim ke Ziekenhuis Kesambi osntoek diperiksa
Dokter, Soenggoeh soenggoeh betoel
actief fihak politis, sebab hari Sesing, dan tanah soetji moesti berada nennja si iboe jang kedjam ketang
djaceb dari pertikaian dan pergola kap dan teroes ditahan di Kaweda
kan itoes. Roepanja dengan ma'loe- nan.
mat itoe, tjoskosplah soedah goena
stau Banggsi
Barat.
menerangkan kepada doenia bahwa
pemerintah Saoedy ta' soeka ikoet
Kedoea: Berhoeboeng
dengan
tjamposr
dalam
perang di barat
psri-kehidoepan
toean
A.
Tahir
itos,
8OLO.
itoe, dus, akan berdirineutraal,
maka beberapa hari jang telah iasikap jang sematjam ini ada meng
loe, tosan. A. Tahir telah pergi ke
Pembantoe menoelis:
gembirakan dan memang tetap dan
“IPagima dengan maksosd
hendak
djitoe sekali, poen ada berita jang
memboeat satos sosrat djoeslan an
Minta penerangan
mengatakan,
bahwa Saoedy telah
'kaDalam gang2 atau lorong2 jang tara toean Hadani Loekman
menolak oentoek bergaboeng dalam
wan
beliau
dalam
mentjari
sesoeap
tiada
namenja
ini
selaloe
menarik
perdjandjian Sa'ad Abad, jang ber
dengan
Abdoeiwahab
bin
kali2 di madjoekan kepadanja, peno perhatian orang ramsi. Terostama nasi)
se- Abdoelkadir jseorang Arab) jang
lakan mana didasarkan bahwa Sa- bagai para pelantjongan jang
oedy ta'soeka terkena silang ssng- ngadja mengoendjoengi kota Solo. bertinggal di Lambangan, district
(Banggail,
pendjosalan
Sosnggoehpoen demikian djaoeh Mendono
keta..., dengan ini terang bahwa
diSaoedy akan mempertahankan de berbeda dengan lain2 kota oempa- mana, terminta nanti berlakoe
moeka
H.P.B.
Loewoek,
dengan
me
manja
sadja
Mataram
jang
segala
ngan tegoeh sikap ke neutraleiteit
galanja hampir seroepa dengan tje nosroet perintah dari Kepala disnja.
batam pada itoe Toerkia dan si- patnja mendapat perbaikan. Baik- trict Mendono.
kap Toerkialah jang masih menarik poen tjara assainiringnja maoepoen
Karena pohon2 jang didjoeal itoe
perhatian orang, dan baroe baroe penerangannja teroetama poela per
kam- ada kepoenjaan &.n. seorang asing,
ini ada tersiar kabar jang bahwa baikannja djalan2 seloeroeh
negeri2 jang
menanda tangani par poseng jang hampir semoea serba sehingga oleh karena itoe kepala
district Mendono menjoereeh kepa
djandjian Sd Abad akan melakoe pleton (plester). Soal gang atau lorong jang tiada da toean A. Tahir dan toeen Abd.
kan
peroendingannja
di Ankara
atau di Bagdad, ja'ni Toerkia—Irak namanja dalam s.k. ini pernah di- Wahab bin Abd, Kadir dengan mem
—Iran — Afghanistan, tapi sampai moeatkan meskipoen hasilnja boleh bawa ketarangan2 jang sah dari
kini beloem ada soeara2nja lagi, kita bilang beloem seberapa adanja kepala district tadi dan teroes ke
moeka HPB. Loewoek. Achirnja da
pada hemat kita keradjaan ampat perobahan itoe.
ripada
oeroesan tosan A. Tahir
Sekarang
soal
penerangan
kamtadi ta'kan bersidang dalam hari2
ini, oleh karena baroe baroe ini pe poeng lagi mendjadi factor, karena sebagai terseboet diatas tadi, termerintah Iran telah membantah ke adanja kedjadian2 jang soenggoeh osroes, maka dengan sekoenjaeng2
tocan Lolong Djaksa Loewoek dau
ras jang pemboeat2
perdjandjian menggelikan.
Djalanan jang mssoek kampoeng ngan perintah HPB. Loewoek, meri
Saad Abad akan bersidang, Sjah
Iran sendiri berpidato dan dengan Pesanan meskipoen agak soenji tapi bikin proces verbaal kepada tosan
djelas diterangkan bahwa Iran akan ramai selaloe, menaroeh perhatian A, Tahir itoe.
Sesoedah d@iverbaal, laloe diperin
memegang tgosh keneutralannja, penoelis karena gelapnja diwaktoe
tahnja, soepaja pada hari Selasa
perhoeboengan Iran—Roes kita akan malam.
Pada sosatos waktoe malam hari tg. 19 Sep. 1939 menghadap Madj?
pertegoehkan lagi katanja ... pada |
hal kalau ta” chilaf perdjandjian kebetoelan sangat gelapnja disertai lis dan sesoedah hari terseboat dit€
Saad Abad adalah, ditoedjoekan an dengan hoedjan jangtak begitoe le tapkan poen teroes menghadap Madj
taranja penolakan bahaja
Komoe- bat penoslis pernah mendapat soea lis dan lalos didjatoehkan hoekoetoe indruk jang patoet kiranja kita man 2 boelan pendjara dan tidak
nis. Sekarang bagaimana ???
Kita chawatirkan jang pemerin- loskiskan dimedan ramaiagar kelak diizinkan oentosk appel perkara ini,
tah Islam ketoelaran moengkir djan mendapat perhatian. Dengan terke melainkan gratie sadja.
Demikian poela atas dirinja tosan
dji ... tapi boekankah Toerkia te- djoet ketika penoelis sendiri poet
lah melanggar Saad Abad pada soe lang dari mengoendjoengi vergade Lasoma Sjoeib telah didjatochkan
ring hampir sadja terbentoer kare- 2 tahoen pendjara, karena ditoeal Sanjak A'exandretta,
na gelapnja oleh 2 orang poeteri doeh melanggar adat terseboet.
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WALUA Bioscopr |

Molenvliet

Oost

Pergolakan Internasional dan Pereboetan dalam Lapangan Pereconomaian serta Perdagangan,

Batavia.

Moelai ini malem

dan besok malem,

ka1 »PRESCRIPTION FOR ROMANCE"
WENDY

BARRIE, KENT TAILOR, dll.

sRAINBOW

ka 2,

dengan

hoofdrol

JOHN

Bat.-6.

DODGE

Moelai 4 November film

»A Desperate Adventure"
dengan hoofdrol RAMON NOVARO dan MARION MARS.
AWAS| film besar
»FLASH GORDON TRIP TO MARS”
bakal lekas dipertoendjoekan,

CITY

dengan
FLYNN dan OLIVIA de HAVILLAND
100 pCt. BEWARNA.

ERROL

bangsa
sendiri,
atau
meneedjoe
SWADESI,
Dari sebab itoe, adalah kewadjiban Toean jang sepenoeh2nja boeat
lebih menjoekai dan selaloe meminoem Djamoe2 tjap ,MATAHARI
GELATIK, jang asli, soetji dan mandjoer, jang diperbosatnja menoeroet
recept achli2 Koeno dan Medern,
berdasarkan experimenten jang berhasil bagoes, jang soedah banjak

WAYNE,

malam

berikoetnja

atau menggoenakan segala apa jang
diperbocat
atau dikeloearkan
oleh

VALLEYs

malam

dan

djika kita maoe memperhatikan dan
maoe insjaf, soedah njata2 menoendjoekan boekti dan membangoenkan
fikiran kita, boeat pertjaja kepada kekoeatan diri sendiri, menjintai bangsa sendiri, menghargai oesaha bangsa
sendiri serta lebih soeka memakai

Pertoendjoekan dubbel perogramma.
dengan

Ini

mendapat soerat2 poedjian dari orang2
jang ternama segala bangsa.
ara

Onderlinge

AAN ISA

NS

BLN Naa

Levensverzekering

Keloearan Fabriek Djamoe Indonesier satoe2nja, jang ternama dan
terbesar diseloeroeh West Java.

Pee BE

Maatschappij

Tersiar diseloereeh Indonesia, per-

»BOEMI-POETERA"
DJOKJAKARTA

MOELAI

——0

sediaannja tjoekoep compleet boeat
memenoechi
keboetoehan
oemoem
dalam

1912,

Beschermheer: Z. H.K.G.P.A.A. MANGKOENAGORO VIl.

2g Pang en BNN

tjoemah pada:

BANDO'ENG: Inspecteur:

R.P.S. GONDOKOESOEMO
Telf. 403. Nassaulaan No.85
CHER/iBON: Adj. Inspecteur: SOEMARDJO,
No.

BADJOERI

Pada

Tanah

Oude Tamarinde-

Bekassieweg

Gg.

Priok

dam

dikota2

Sebrang.

Besar di tanah

N

MY
Th

Dan

ini

aa

30.25.-

masi

banjat

penebak2 jang kena tarik troostprijzen

seperti:

penebak2 belon trima,
sendiri, enz.

Etiket2 B. Virgin boleh ditoekar dengen boekee fjerita: harep iekas koempoel aken ditoekar dengen boekoe jang baroe terbit dan isi-

obat

nja penting

satee peroebahan besar.

jaitoe , Perlindoengan Oedara", dimana ada moeat roepa2

pengoend oekan tentang mendiaga bahaja bom dari pesawat terbang.-

——

Obatnja hanja sematjam poeder, memakainia tjoema
tjampoer dengan air.

Sole— Agents
N.V. H. Mij. ,Kian Gwan«

di

Memakainja gampang, ramboetnja bisa djadi hitam se
perti warna aseli.
Tidak merotsakkan

Tjian-

contantf 150.-

Be

dioemoemken dalem eireulaires, jang djika
harep iekas minta boeat sccoordken namanja

pendapatan baroe soenggoeh ada
1.

prijs oewang

10 prijs dari f 2.50: 20 prijs dari 1.75: 30 prijs dari f 1.25, 40 prija
dari i 0.75 dan 170 prijs dari i 0.50, penebak2 mana namanja aken

(OBAT BIKIN ITAM RAMBOBT)
Karena:

Ni

djoer —le

Se prijs cewang contant f

| AOBA
keloearnja

in

.

Tesan O.G, Lee. Langkat Company Sirang Concessions, Mar:
tapoera, Bernee — 46 prijs oewang contant f. 10.Tecan Khoe Tjoeng Tiong, p.a. Toean Khoe Goan Swie, Sidoardjo — 5e prijs oewang contant ! 3.-

Nan

Dengan

15/5/39 j.l. deigen

Ta
PON
Da Haa Sean
Ai
Toean Tan Lin Hea, p.a. Tesan Yap Kim Oiok, Tangerang —

aa Ma

WWW

ddo.

ada seperti dibawa ini:
Teean Gouw Tek Siem, Sindanglajaweg,

46B

No. $ 25 Tg.

Deliweg

Cornelis:

Mr,'

W. DANOEASMORO
Kerkhofweg No. 17

Abang:

hari Senen

disaksiken oleh beberapa wakil pers prijsvraag
, Bedak Virgin (98 model kepala nona) telah di| boeka. Nama dan adresnja penebak2 jang kena

Kepoeh Oost 290., Kebondjatiweg 4B

laan No. 67

Soekaboemi :

20 S. Besar:

No.

Voaden

Gg.

46 Pav.

SOERJOATMODJO

Telf. W1. 5290
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BEDAK
VIRGIN
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SOEKANAGARA"
T. Abang Heuvel 12-14, Batavia-C
Agenten:

BARAT:

Kedjaksan

atau

minta keterangan dan ,Pedoman kesehatan dan ketjantikan" dengan per-

STUDIEBEURZEN
Inspectie DJAWA

djoega,

sekarang

Pesanlah

SPAARVERZEKERINGEN

AG.ENTSCHAP:

kesentoengan jang

Na aan

LEVENSVERZEKERINGEN

Vertegenw.:

laa

kesehatan jang tegoeh, diperdagang-

Tang Tt

BATAVIA:

merawat kesehatan dan mengor

LA Maa,
MAA DA. ML
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MEN MAA,

AA

Saloeroe

Hoofd- depot
Chun
Pintoe

Indonesia

Lim

Besar

&

Co.,

No. 32,

Batavia.
-

rambost,

bisa tahan lama.
Bersahadja sekali, sebab tidak oesah ditjampoer degan

:

jain obat dan tidak pakai air

5.

panas, .
Boeat membikin hitam ramboetsangat mengoentoengkan,
sebab memakainja bisa me-

pe

ss noeroet

1:

|

F.:

Eenige Importeur K. ITOISICO.

keperloean,

Gan

di-

lama tidak hilang

ke

dan

oeatannja.
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Batavia

banjak

meski

sedikit,

atau
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#
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1

:

toea,
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dialat kentjing, jang

-
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|
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8 FAVIA
Nan

No:
Pa

24

Transport Onderneming

SAIMIs
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Goena mengepak,

segala bagian
e

,TJAP
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DEWA"
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E

AGENT
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Fabriek

J 8 La
Pan

Molenvliet Oost 84 Batavia-Centrum.
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PER EER

K

|

$

Nag

Japan jang mendjoeal obat.
Prijscourant obat-obat boleh diminta de-

|.
|

5

»

:

Ini obat2 bisa dapat beli di toko-toko

|

:

aa Mba

»

5.56

pada

tentoe, menjenang

nja,

panga.

terbakar.

:
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Kwaliteitni Ha ea A00

bolak

-

PA aa Sen benni hcg Ka.

ap ge nyaa Dr
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HARGANJA:

:

:
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aa

sea

perti berapi, sakit pada bidji kemaloean,
dibagian bocah pinggang (gegindjel) seperti

'

|

,

sk

Ka ena

an

1

ri

poe-

nanah jang berwarna

“as

-

bertahoen-

(Gonnorhoe,) didjalanan kentjing panas se-

Ba

.

penjakit

mewa

.

jang soedah

kentjing nanah jang berwarna koening

tih,

|

atau

kentjing

tahoen,

3.

g

i

baroe

jang

|

"ij

segala penjakit kentjing pada orang lelaki
dan prampoean, jaitoe: Penjakit kentjing

2
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KENTJING)

TRIOS goenanja oentoek menjemboehkem
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5
5

PENJAKIT

(OBAT

#

barang

Aa
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mengirim

aa

A
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Radio
— Erres, Philips G. E.C. Mo- .

ke|del 1940. PIN HO Molenvliet Oost

doenia dari barang-|87,— Tevens Modern Radio Service,

menjimpan

Danar

pakai ga-

Lena, Pa

Besa Menoenggoe
Snap dengan
Mk
Ae
.

EU)

Bae

sm

P an sn

se

bikin 1

An Ane Lon
tambah 0,20 bisa dapat di adminis-

hormat, | drukwerk 0,04, dengan aangeteekend
tratie Pemandangan.

PNP lina

d

NAP

|

— Gemandangan

| Tahoen 7 No 248 Lembar II

1, Conferentie

|

onderwijs

Pa-

rindra di Soerabaja
a

(Di siarkan

oleh ,,Antara”)

djalannja pengadjaran dan pendidi
kan. Akan tetapi kata spr., dengan
menjesal kami haroes menerangkan

da

|

disini,

bahwa

dirian

sekolah2

halangan

dari

oesaha tentang pen
tahadi mendapat

kemiskinan bangsa

kita. Maka Departement mengadjoer
kan soepaja djalannja memberi pen

didikan

Se

Maka dari sebab itoe perlos dian

pendidikan kepada mereka. Dengan
djalan begini, maksoed pendidikan
dan pengadjaran dapat
berdjalan
dengan biaja jang semoerah moerah

ke maoeannja. Seolah-olah

RBak

Di kota2 kata spr, lebih landjoet,
tentoe sadja tidak oesah menceng
goe berdirinja Roekoen Tani, tjos
koep haroes segera bekerdja dengan
djalan bagaimanapoen djoega.
Mendirikan dan memelihara seko
lah2 Itoe tentang memakan biaja

jang

mereka

memandang pekerdjaan ini pekerdjaan jang berat, padahal pemberan
tasan itos dapat

didjalankan

rapa hari setelah berdjoempa
ngan poeteranja, dengan tidak

kan kepada

conferentie

soepaja da

pat membangkitkan semangat ang-

pengganti Radja dapat nanti
melangsoengkan pemerintahan dengan

tjara bagoas

jang

dinjatakan

Sri

Soeltan Almarhoem.

:

Toean Van Mook atas nama

pe-

merintah menerangkan merasa
se
toedijoe djoega dengan pidato Ketosa Dewan Rakjat dan
mendo'a-

kan, moedah2an tjara mendjalankan

pemerintahan oleh Soeltan almarhoem mendjadi toeladan bagi peng
gantinja.

Pertanjaan toean Soetardjo
27 0ct. 1939.
Menoeroet kabar, beloem
selang
berapa lama Departement van Justisi mengangkat 8 orang jurist (orang jang berpengetahosan tentang
ilmos hoekoem) pada badan penga

dilan. Bangsa Indonesia hanja ada
2 orang sadja jang diangkat, sedang

jang lamanja 4 atau 6 tahoen. Dan gauta2 terhadap kepada pemberangoeroe2nja seberapa moengkin hajtasan boeta hoeroef ini. Lain dari kan dari 6 orang2 Belanda, agakroes lengkap djoega: Teranglahsoelitoe kata Spr. maksoednja pendidi- nja ada 3 orang jang tidak menem
dah boeat dimengarti bagaimana |kan dan pengadjaran tadi tidak ha poeh oedjian dalam Indisch recht.
Menoeroet keterangan jang dida
soekarnja Parindra djika akanmenjnja dengan sekolahan dan membe-

dirikan
sekolahan2.
Maka berhoejrantas boeta hoeroef, akan tetapi
boeng dengan itoe, kata pembitja|dapat djoega didjalankan
dengan
ra, kami minta korban kepada sejmengadakan
rapat oemoem
jang
genap
bangsa
Indonesia oentoek | maksosdnja memberi penerangan ke
langsoengnja pekerdjaan itoe, Korjpada bangsa Indonesia terhadap ke
ban itoe tidak perloe banjak, akan (pada penghidoepan dan kehidoepan
tetapi
haroes
dilakoekan oleh sejnja. Dengan adanja
rapat? jang
gala lapisan dari masjarakat. De- (membentangkan hal pendidikan dan
ngan djalan demikian kami masih |pengadjaran, hal economie, hal hidapat kemoengkinan oentoek mene |doepnja kebathinan, hal hak-haknja
roes pekerdjaan itoe, Korban inilah| pendoedoek dari satos negeri dan
berarti satoeZnja anggota dari ma'hal kesenian, semoea itoe berarti
sjarakat haroes memberikan seba djoega
memberi pendidikan
dan
. hagian dari kepoenjaan mereka oen pengadjaran kepada bangsa Indone
tosk keselamatan masjarakat.
sia, dalam arti jang selosas-loeasDjika kita semoea insjaf kepada
pengorbanan
ini kata pembitjara,
kami masih mendapat kepertjajaan
jang bangsa Indonesia akan tepat

" madjoenja,

menoedjoe

moeliaan Noesa

s

As

dan

nja. Oleh karena djalan inilah soeatoe alat oentoek kemadjosan masjarakat. Dalam pedato pemboekaan ini, kata Spr., beloem akan kami
bentangkan pendirian sekolah2 jang

kepada ke lehih dari sekolah rendah, karena
kami tahoe bahwa goal ini beloem
moengkin dikerdjakan oleh Parin-

Bangaa, |

Djika
ocesaha jang teristimewa dra. Tetapi perloe djoega diterang
ini beloem dapat didjalankan. Parin kan disini, bahwa
hal pendidikan
dra masih selalos mengandjoerkan goeroe2 boeat sekolahrendah telah
tentang
pemberantasan boeta hoe- mendjadi pikiran Departement Onrosf.
Di kota-kota, dan terostama derwijs Parindra. Pendidikan inilah
did
esa. Oleh karena pemberan Gjbega soeatoe hal jang tidak boleh
tasan
boeta hoeroef ini tidak me diabaikan kata Spr.,
oleh karena
makan ongkos banjak dan waktoe pendidikan ini besar sekali penga-

memberi pengadjaran bekerdja, la- roehnja kepada masjarakat. Apa
manja beladjarpoen hanja 3 boelan. jang kita dapat pada waktos ini, ja
Toentoetan kita kata spr. telah mem lah boemhnja pendidikan jang kami

poenjai dan praktijk jang telah di
- djalankan
di kota Solo memberi
pengalaman kepsda
kami bahwa
handiciding kami dapat dikerdja
kan dan dalam tempo k.I. 4 boelan
moerid-moerid
telah dapat mem
batja dan menoelis, soenggoehpoen
beloem sempoerna. Hal menoelis ini

tidak

soeatoe hal jang

dapat pendidikan jang kami terima
dari orang2 toea kita, dan boeah

waktos ini. Maka

donesia di desa2 csmoemnja beloem

itoe,

jang

akan datang

telah dapat

pada waktoe

Ini diterima bekerdja pada dienst
Goebernemen dan dengan bertoeroet2 pada b:
dines apa ?
2e Apskah Remerentah

Keterangan.
Oleh karena djoemblah academici (orang jg soedah menempoeh pen
didikan sekolah tinggi), jg beloem
mendapat pekerdjaan jg selaras de
ngan kepintarannja, antara lain ter
njata dari daftar jg dilampirkan,

sangat

besar, maka penanja barpen

dike

ngadakan:

tindakan2

jg

choesoes.

ini. Tindakan2 ini jaitoe boeat memban

toe agar kaoem academici itoe, djiks

sa Indonesia dapat didjalankan de- moengkin dengan tjepat ditempat
ngan beres, akin membawa kebai- kan pada departement algemeen
banjak. Jang paling perloe jalah kan dengan sendirinja kepada bang bestuur dan pada kantor2 negeri
mereka haroes bisa membatja zoe sa kita di Ta
hari. Sebagai centraal jang Iain. fAnetal
rat2 korsn jang memberikan pene penoetoep pembhitjara mengoetjaprangan
kepada tentang hidoepnja kan pengharapan moedah moedahan
Pertanjaan toean Soeroso
masjarakat.
Akan
tetapi :menga- conferentie Ini berdjalan dengan ke
koei djoega bahwa pengadjaran jg djernihan pikiran
25 Sept. 1939
dan kesoetjian

bahwa kepandaian itoe akan hilang
lagi djika tidak dipelihara.

hati,agar soepaja conferentie jang
pertama ini, mengeloearkan boeah

nja jang berfaedah bagi Noesa dan
Bangsa.

Achmad Hoedojo jang menerangken tentang wafat Soeltan FTameng
Ikos Boswono

Dewan

Rakjat

Kapat tgi, 31 Oct. 1939.

ke VIII.

Laloe tocan Ketoea Mr. Jonkman
memboeat pidato, jang didengar cleh anggota2 dengan berdiri tegak.
Dari pidato beliau kita mengoetip
sebagai berikoet:
Anggota jang terhormat:
Sebagai diterangkan secretaris ta
di, Seri Soeltan telah wafat pada tg.

Memperingati
almar- 22 October, ketika telah beroesia 59
hoemSeriSoeltan
Ha- tahoen. Radja itos 18 tahoen lebih
Nag pemerintahan di Djokjamengkos Boewono VIII, k
2
Secretaris menoetoerkan pada ha
Wafat Radja ini tidak ada berse
dirin, bahwa pada 22 Oct. jbl. dite- lang satoetahoen dengan wafat Sos
: rima kawat dari I. Goebernoer Djok soehoenan Pakos Boewono jang ke
jakarta, II Goesti Raden Mas Dara- X. Kedoea Radja ini mendapat pen
djatoen III Raden Ngabehi Djojo didikan dalam zaman, tetapi soeng

"3

Dalam

sosatoe

andjoeran disoe-

rat2 kabar, diberi tahoekan, bahwa

orang jg haross mendjalankan dines

militer jg memenoehi kepada sjarat
sjarat jg tertentos, dalam tahoen
1940 dapat dididik mendjadi opsir
rendahan diangkatan oedara dengan

dines tiga tahoen lamanja (lihat
ibaratnja Bataviasech Nisuwsblad
tgl. 22 Sept. jbl.|
Berhoeboeng dengan ini penanja
memadjoekan
pertanjaan
kepada

Pemerentah apakah alasannja, bah
wa hanja dienstplichtigen jorang

jang

'haroes

mendjalankan

dines

Peme-

rintah.

28 0ct.1939
Pemberian tahos jang dimaksoed
kan dalam pertanjaan terseboet di
mendjadi opsir rendahan pada

ngkatan oedara bosat

3 tahoen la-

merasa

dari

sakit

penjahit

Vas
(30

Lagi poela dengan
dijalan ini
dienstplichtige jg dilepas dari pendi
dikan boeat mendjadi djoeroe terbang oleh karena tisda terdapat
sedikitpoen ketjakapan padanja boe

8

San

Anusol

menceloeng

dengan

tjepat dan

okarsakarnja

roean

membasmi

“penjakit

wasir.

Dari sebab itoe ia selaloe
poedjikan oleh doktor”.

di

at mendjadi djoeroe terbang — pe
ngalaman
memboektikan
bahwa

banjak sekali dari djoemblah moerid oleh karena itos tidak dapat
meneroeskan pendidikannja — ms
sih dapat diterima bosat dines balatentara. Walaupoen dalam balaten
tara pekerdjaannja lain dari pada
angkatan
oedara,
dengan djalan

ini pendidikan militer jang soedah
diberikan kepadanja dianggap tidak

Aan

ta.
Va

Djawa

kabar E'ropah dan Indonesia.
Jang akan ditjoba ialah pendidi-

kan opsir. Ini disebabkan oleh sjarat sjarat jang haroes dipenoehi
oleh mereka jang bersangkoetan,

jaitoe haroes mempoenjaisepoetjoek

belaan negeri, dan bilamana ia me
menoehi kepada sjarat gjarat jang

| Auetaj

ditetapkan.

ASN

2.

ANU

LAN

Ap pipa

tersia sia.
Dalam pada itoe beberapa boelan
lagi sebagai sosatos pertjobaan be
berapa pemoeda Indonesia akan di
terima boeat dididik mendjadi opsir
terbang dalam dines 3 tahoen Iamanja. Tentang hal ini soedah di
adakan andjoeran dalam
soerat2 SALATIGA

NIAT

Lek AN Ya
5

un

Pi
H

LI

Tengah

Persatoean

Goeroe

Indonesia

Dalam soeatos rapat PGI
y(Rersatoean Goeroe Indonesia) di Salatiga, jang mendapat koendjoengan

sangat besar sekali, diterima soea-

toe mosi tentang kedoedoekan goe
roe sekolah desa. Oleh karena
rapat dengan soeara boelat berpenda
patan,
bahwa dalam
hal ini dengan tjepat haroes diadakan perbaikan gadji, maka dipoetoeskan,
bahwa soal ini akan dimadjoekan le

bih dahoeloe kepada anggauta

De-

wan Rakjat, toean Kasimo, agaria
dapat mengoeroeskan
kepentingan
goeroe sekolah desa dalam Dewan
Rakjat.

Sorang wakil dikirimkan

ke Solo

Iengan membawa keterangan? jang
lengkap.
——

SOERAEBARTA,

ne Aek

ug

ip

Sembahjang ditanah
Lapang Singa

Menobatkan

Lebih lebar dari pada
lapangan
Gang Tengah
Doeloe pernsh dikabarkan dalam

sk. ini tanggal 27 bosian

Septem-

ber, bahwa dikota ini telah didiri
kan komite sembahjang Id. Ossaha
komite itoe ialah mentjari lapangan

jang lebih Isbar lagi dari pada Ia-

pangan jang biasanja dipakai
(di
Gang Tengahj, jaitoe dengan izin
madjelis B &.W. dan djoega darimi
litaire Plaatselijke Commandant, te
lah dibolehkan oesntoek bersembah-

jang di Tanah Lapang Singa

|Wa-

terloopiein |.
Dengan disediskannja
Isapangan
jang seloeas itoe kiranja dari peudoedoek dan oemmat islam th. ini
akan mendapat perhatian lebih be

sar dari pada biasanja. Lagi poela

tidak
harinja djatoeh bersamaan,
berselisih seperti doeloe, jaitoe 13

November 1939 hari Senen pagi.

Bijksbestaurder

Pada hari Chamis

tg 2 Nov.

ini

Raden Mas Tosmenggoeng Tjondronagoro,
Boepati Najoko Panoemping, Bekel Djawi dinobatkan men
djadi Rijksbestuurder Soerakarta de
ngan
nama dan titel RM Adipati
Sosrodiningrat,
Pernobstan ini dilangsoeng akan
dangan cepatjara jg besar sekali.
Pada djam 9 Goebernoer Soerakarta dan dosa wakil Boepsati2 beserta RAA Mangkoenegoro VII ber
angkat ke Kraton. Kedatangan pa
doeka2 ini disamboet oleh Rijksbes
tuurder, ig memapas djabatannja.
Setelah sampai tetamoe2 jg lain,
maka hadirin berangkat kependopo
Sasonosewoko
di Kraton, nimana
Goebernoer memberi salam kepada
Soesoehoenan,

reclame-doeken

Setelah Sri Sossoshoenan diberi
salam oleh tetam6ce2 jg lain, maka
berdoejoenlah pergi kebangsal Saso
noscoemewo, dimana dilangsoengkan
poesat nobat itoe.

Oleh karena J.I,.B. dames-afdeeling, itoe dalam komite, maka fihak

pidato, lalos Sri Soessehoenan mengoedjar kepada Rijksbestuurder
Ia

Segala persediaan
Oentoek lebih dapat

oemoem

soedah 'siap.
perhatian dari

tidak lama lagiakan disiar

kan plakkaten

dan

didjalan djalan dil. lagi.

oentoek

poeteri tidak ketinggalan

diperhatikan

komite

tsb. Selain da

ri itoe komitepoen soedah

bergiat

oentoek mentjarikan chatib jangima

osntoek me

hir dan berpengalaman

mimpin sembahjang ini, jaitos tosan
Hadji Moechtar dari Mahkamah Is-

lam Tiaggi, jang soedah menjanggoepkan

diri goena

ini.

Barang siapa jang mempoenjai ke

pentingan dalam hal ini boleh ber
hoeboengan dengan komite adresnja:

(Rep!,
mada

1

Perlombaan saboen Lux
djatoeht. Achmad

Sidik.

Menoeroet

poetoesan

jang

per-

lombaan gambar2 jang diberi warna
jang diterima pada 28 Oct. djatoeh
pada

toean

Romlan

Achmad

Apoth. Dr.

atas bahwa hanja dienstplichtigen djoeng Karang.
sadja jang dapat diterima boesat di
Prijs jang sebesar

didik

dengan tida

sangat memakan ongkos banjakitoa.

militerj sadja jang akan dapat di
terima dalam dines 3 th. terseboet.
Djawaban

Semboeli

menjediakan diri bosat
angkatan
oedara, baik sebagai opsir serap,)
jang diboetoehi sekali pada waktoe
perang, dan menarik keoentoengan
dari pendidikan djosros terbang jg

soedi de

ngan segera memenoehi kepada keinginan, jg termaktoeb dalam 'mosi
Soetardjo jg diterima oleh Dawan |
Rakjat (Tahoen bersidang 1938-1939
Ond. I-Alg. Ged.: st. 8)?

memboetoehkan soerat menjoerat jg

hanja
4 boelan itoe sadja beloem
tjoekoep dan kami djoega mengarti,

|

Kepada paratosran terseboet ter |
gantoeng, bahwa seorang dienat- |
plichtige sehabis mendjalankan di'
nesnja sebagai djoeroe terbang da|

orang dari lain kehangsasn,
jg kkititair disalah sosatoe badan pem
dalam waktoe 5tahoen jang achir

kata

Djika pendidikan kepada anak2 bang

21 (Stb.No. 4377:

1939

f
4

ngan kepoetoesan tgl 4 Ang 1936 No

diploma HBS dengan peladjaran 5
tahoen atau sepoetjoek diploma jg
sama
a dengan diploma ter
jurist jang beloem /mempoenjai pe saboet, harganj
Agaknja
sjarat sjarat sekerdjaan jang selaras dengan ketinggi ini akan memberikan djami
pintarannja.
Berdasarkan hal ini penanja me nan oentoek berhasilnja pertjobaan.
Bilamana pertjobaan ini berhasil
madjoekan pertanjaan sepagai bebaik,
maka akan dipertimbangkan
rikoet kepada Pemerentah:
bosat menerima poela pemoeda Indo
1e Apakah Pemerentah soedi mem
nesia oentosk dididik mendjadi on
beri tahoskan kepada Dewan Ra'jat
derofficier-kortverband-vlieger,
djoemblah orang jurist, dokter dan
Dalam pada itoe boekan dienstinsinjoer, dan dengan keterangan aemptaa
poen dapat dididik men
ig djelas masing2 dibagi dalam go
jadi
djoeroe
terbang,
djika
longan: orang Belanda.
ia mencken kontrak sebagai beroeps
dan

Spr., pendidikan boeat bangsa kita oepoen didalam Dswan Rakjat. de
pada waktoe ini djoega sosatoe hai ngan desakan jg keras dan jg berjang penting, oleh karena zaman oslang-oelang dioetjapkan itos, me

begitoe ka nang kenangkan

mi pentingkan, oleh karena bangsaIn

dari

pati oleh penanja (keterangan ini
disertai dengan sceatoe daftar) se
karang koerang lebih ada 50 orang

dapatan ada baiknja, bahwa Pemerentah bosat memenoehi keinginan
pihak Indonesia jg baik diloear, ma

jarg akan didapat oleh anak2 pada

manja,
berdasarkan
kepoetossan
dalam
art. 4, lid 1 ,,Kortverband
regeling L,A.“, jang ditetapkan de |

2 November

de. lam dines 3 tahoen lamanja masih|
ter agak lama sekali — biasanja sampai |
sangka2 Soeltan poelang kerahma- cemoer 40 tahoen — selaloe haroes

satoe

kali dalam satoe minggoe, djadi se
soenggoehnja soeatoe pengorbanan
waktoe jang tidak begitos menghalangi kemerdekaan anggauta2 terseboet.
tidak sedikit, oleh karena se
Maka mengingat ini kami andjoer

bosah sekolahan itos haroes sedikit
dikitnja mempoenjai pengadjaran

kedatangan poeteranja da

djoerkan disini kata spr, soepaja toellah.
jang telah dapat membatja dan me
Setelah Ketoea Dewan Rakjat me
|noelis, satoe boelan satoe kali oem ngoetip beberapa kalimat dari Liodikoempoelkan dalam sa- comotief dan Sedio Tomo: tentang
toe tempat dan disoeroeh membatja boedi dan djasa besar dari Radja
soerat2 kabar atau boekoe2, Dan itoe, ketoea menerangkan memang
pada waktoe itoe oleh Pengoeroes pada tempatnja Dewan Rakjat ber
Parindra haroes dibatjakan soerat, doeka tjita dan selandjostnja mekabar jang agaknja dapat memberi ngoetjapkan
pengharapan
besar

dengan pengadjaran ini di inj 8.
dengan
pekerdjaan
Pengalaman kita di Solo, kata
Parindra 'tentang memperbaiki per spr., djika kita menanjakan kepada
ekonomian di desa2 dengan mendiri anggauta2 kita apakah mereka mace
kan
Roekoen
Tani. Tentoe sadja mencentoen cursus boeta hosrosf
Tan
hanja
jang mengenai di itoe, sedikit sekali jang menjatakan
»

negeri-

Sri Soeltan wafat dalam hal ih|wal jang sangat menjedihkan. Ranjamboet

hosboengkan

des

radja itoe dapat membawa
nja dalam zaman baros.

ri negeri Belanda, ja'ni Goesti Raden Mas Daradjatoen, tetapi bebe.

Aa

D kaan itoe pergoeroean Parindra
- haroes ditoentcen oleh bangsa
kita Indonesia jg mengarti kepada

goehpoen demikian dengan selamat

|dja itos pergi ke Betawi boeat me

| II (Penoatoep)
Pidato t. Soetedjo ketoea Dept.
Onderwijs Parindra

Kemis

dikirimkan

Sidik

Kadjat
f 25.—

p/a M

Tantelah

kepada jang berhak.
angga

Disini

ma,

t.

bahwa

Gosbernoer memboeat

dengan

baik

diterima

permintaan padoeka itoe boeat me
letakkan djabatannja, dan dioetjapkan poela terimakasih oleh karena
padoeka ini mendjalankan kewadjibanaja dengan tjara jang baik,
Sesoedah Rijksbestuurder lamai
itoe mendjawab pidato Sri Soesoehoenan dengan ostjapan terima ka
sih. Rijksbestuurder baroe i

doedoeklah ditempat jg disediakan
baginja, dan begitoe djoega Rijka-

bestuurder lama, akan tetapi lebih
doeloe Sri Soesoechoenan soedah di

sembah dengan tjara jg semestinja,

Setelah langsoeng cepatjara di
bangsal Sasonosoemewo, laloe hadi

rin kembali lagi ke Pendopo Sasonosewoko,
dimana dilangsoengkan
cepatjara
memberi soempah pada

Rijksbestuurder baros itoe dan djoe

ga disadjikan minoeman2.

Laloe te

tamoe2 agoeng berangkat keroemah
Goebernoer dengan tjara datangnja
pi Kraton,

“

TEMPAT la
PentaAE

Tn aan N “Tia Esa e NS
TA og NAN

AT au "otak Wi
CO NG: 75 DNAN

Ing

nan

harga atas bermatjam

riaal
Banjak

ra'jat Lembang
kepala

membikin

poesing

tanah jang disewakan kepada bangsa asing,
karena banjak roegi jang menimpa ke

poendaknja

ra'jat

Oleh:

Na aan
TN
Ka,

saga stir

Bandoeng dikatakan
menahan stock?

A4. Hamid

san pasarnja.

laloe

terkenal

dalam

tournee.

Begitoelah Bandoeng

gebagai pasar ken-

Vergadering P.P,B.B.kesembilan

Oleh
sampai

P.P.B.B.
pada tanggal 23
26 December jad, diadakan

Algemeene
di Solo.

Vergadering jang ke g

Programma

jang

dibentoek boeat

sementara waktoe sebagai berikoet
roepanja :
:

1. Hari

Sabtoe

tg. 23De-

cember
1939 pada djam7
malam: Soeatoe pertemoean jang
gembira dari wakil2 dan orang2 jg
dioendang, bertempat di ambtswoning Regent-Patih Mangkoenegaran.

Pertemosan

ini

akan digembira-

kan dengan pertoendjoekan bebera
pa lelakon wajang. Jang main jai
toe pemain keraton lelaki dan perempoean Z,H. Mangkoenegoro.
2. HariMinggoe tg. 241De-

cember1939pada
pagi:

djam9.30

Rapat terboeka oentoek membitja

rakan

soal:

»De schuldgebondenheid van de
plattelandsbevolking“ '(Terikatnja
rakjat

di doesoen2

oleh hostang".

Jang akan bitjara tosan: Mr,

narjo, seorang

pegawai

AVB,

Prawoto Soemodilogo, seorang
gauta Pengoeroes Besar PRBB,

anggauta

Dewan

Rakjat,

waka, Patih Indramajoe.

3. M.

Soe-

3. Hari Minggoe malam tg.24
December 1939 pada djam 9 malam:
Rapat oentoek membitjarakan ten
tang roemah tangga perhimpoeran.
Agenda :

Kwaliteitnja soeda terkenal paling baik.
Hingga

Disini kita hanja maoe bertanja:
»Apakah sebabnja, maka harga ken
tang tidak bisa dikasih naik ?“

Bandoeng menahan

TAPI DALEM

BANJAK

Entah apa sebabnja, dalam kala
ngan saudagar saudagar kentang di

doea-belas

boelan

BOELAN

APAKAH,

BESAR

Oeang

digoenakan

persediaan kentang dimasing masing goedangnja disana.
Tadi poen kita soedah toetoerkan,
bahwa soal seperti itoe adalah satoe politik dagang jang rasanja ti
dak bisa lantas orang dapatkan
dalam boekoe boekoe dagang.
Menoeroet penjelidikankita dalam
kita poenja tournee jang paling be

poela oentoek

Atas psrtanjaan beberapa oran
2.R. memperingati dengan tjara jg biasa disitoe, Brondol tidak bisa member
ang sadja, bahwa PFPBB. soedah 10 ta keterangan, apa sebabnja ia bisa
dan hoen berdirinja. | Aneta).
tenggelam dan bagaimana keadaan
Sedalam soember itoe. Brondol sendiri

tahon,

G.B.S.

SIROOP

dari

JA

jang sanget
Masih

G.B.S. PALING

contant

f 125.-

1 prijs dari F 25.—
F 25.—
lprijs
,, F15—
F15.—
34 prijz
,, F 250
F 85.—
Boeat marika jang kasi djawaban jang tjotjok!
Isikenlah dengen terang roewangan kosong dibawah ini:
Siroop

G. B. S, paling
Berikoet:

banjak

Nama:

Adres

terdjoeal

2 boenderan

dalem boelan

monogram

G,B.S.

RL
:

ga

ae

ea

N

ana

-

Goentinglah

baek-baek,

2

(doea)

bidji

-

boenderan

monogram

G.B.S. seperti tjonto diatas, jang terdapet diatas toetoepantima dari Siroop G.B.S., berikoetken dengen soerat djawaban
dan kirim, tertoetoep seperti soerat biasa dengen porto (franco) tjoekoep,
(soerat-soerat djawaban terkirim dengen porto
kakoerangan,

aken tida ditrima).

Djoega dikasi kasempetan boeat mendjawab dengen mengasi
namanja dari bebrapa boelan, asal sadja boeat tiap-tiap satoe
nama, diberikoetken 2 boenderan monogram G.B.S., misalnja
orang

boleh

mengasi

namanja

dari

12

boelan,

jaitoe

Januari,

Februari
dan
teroes sampe December, asal sadja tiap-tiap
satoe nama diberikoetken 2 boenderan monogram G.B.S., mendjadi
boeat 12 nama haroes diberikoetken 12X2 —24 boenderan monogram G.B.S.
Inget! soerat-soerat djawaban jang tida diberikoetken paling
sedikit

2 boenderan

monogram

koerang atawa monogram

G.B.S.

atawa

jang

dikirimken

jang salah, djawaban itoe aken tida

lakoe.

Djawaban jang sama, aken di-ondekan dan poetoesan jury tida bisa dibantah. Boeat ini prijsvraag tida di-adaken soerat
menjoerat.

Djawaban? ditoenggoe selambat - lambatnja tanggal 30 DECEMBER 1939.
GOUW BOEN SENG
N.V.
Afdeeling Reclame, Pintoe Ketjil 46 — Batavia.
SAE EA

NATA SIN UNA SEN

SUN

UNNES SEN RS

goember menoeroet oekoeran hanja
ada 1 meter sedang ia bisa tenggelam begitoe dalam dan tidak merasa
tersinggoeng barang apa2, biarpoen
pada waktos tenggelamnja, orang
mentjarinja dengan bamboe danl.l.
barang
jang
dimasoekkan dalam
itoe soember.
Sampai kabaran ini ditoelis, socmber terseboet masih diselidiki.
Peroesahaan

anak

Terasi

negeri

Pedjagan.

Bl BS

UN

ikan rebon. Itoe waktoe, jalah jang
orang disini katakan moesim ,,ngeberv (petjeklik ikan), sehingga boe
kan sadja rebon,
tetapi Li. ikanpoen soesah didapat.
Soepaja voorraad terasi itoe bisa
tersimpan lama, haroes ditjampoer
dengan garam.
Peroesahaan inilah jang djoega
mendjadi soember pentjarian jang
teroetama dari pendosdoek di desa
Pedjagaan (Kampoeng Laoet) itoe.

Beberapa boelan jang laloe pernah kita siarkan dalamsk. tentang
soemboer perossahaan ikan Pedjagan (Kampoeng laoet), jalah seboe
ah tempat jang letaknja di atas Se
gara Anakan. Dalam kebakaran itoe
kita
terangkan, bahwa
dari itoe

Peroesahaan ikan
Pada hari Minggoe jl. pembantoe
kita di Tjilatjap telah mengadakan
penjelidikan peroesahaa ikan, jang

jang memang
mendjadi
soember
pentjarian pendoedoek di sitoe.
Lebih djaoeh bisa kita terangkan
lagi, bahwa djoega terasi keloearan
dari itos tempat ada banjak sekali.
Sepandjang penjelidikan kita, te
rasi keloearan Pedjagan hanja ter
dapat dosa roepa, atau boleh kita
katakan no. Idan no. 2.
Terasi jang termasoek
no. | meloeloe terboeat dari ikan rebon, sedang jang termasosk
no. 2, terbi-

Tjilatjap, ada meroepakan sebocah
kampoeng jang tersendiri dan jang
pendoedoeknja hanja terdiri dari
orang2 jang memboeka itoe peroesahaan. Diitoe tempat ada tinggal
koerang lebih 30 roemah dan hanja
ada terselip 1 roemah kepoenjaan

tempat ada banjak keloearan ikan,

spesiaal

dioesahakan

oleh

orang2

asal dari loear Tjilatjap.
Ditempat terseboet, jang letaknja

disatoe pokjok dan termasoek desa

familie Tionghoa
waroeng.
Semoea

jang

memboeka

pentjari

ikan itoe jalah

kin dari rebon dengan tertjampoer

asal dari daerah Tjirekon, Tegal dan
Brebes,
Peroesahaan ini mereka kerdja-

roepa roepa ikan laoet dan gaplek.
Baikpoen jang no I. macepoen jg
no 2 dibikinnja tertjampoer dengan
asem dan goela Djawa, sedang dji
ka perloe pakai air haroes pakai air
laoet, karena kalau pakai
air tawar, terasi itoe laloe berbaoe ba-

kan
dengan djaring dan perahoe
majang. Ini waktoe ada sedjoemlah
18 perahoe jang bekerdja dengan
dikoewasai oleh djoeragannja maSing-masing. Tiap2 djoeragan ada
mempoenjai 2 sampai 5 perahoe dan
tiap-tiap perahoe bisa moeat per-

Adipala fTjilatjap| dimana adater tjin, Djadi djika sekarang ada tera
diri seboeah schietbivak, sebosah si jang baoenja tidak seperti haoe
Roepanja hal ini dibitjarakan oleh djalan sedang dibikin oleh militair. terasi biasa, boleh djadi pembikinan
toean R.M. Margono, inspectoer Afd. Dengan tidak diketahoei, djalan jg nja pakai air tawar atau paling se
Coiperatie pada Departement Eco- haroes dibikin itoe melaloei satoe dikitnja tentoe tertjampoer air tanomische Zaken,
soember air jang masih tertoetoep war.
b. Pembentoskan soeatoe Onder- bata dan genteng.
Pembikinan dalam sehari, djika
steuningsfonds (fonds boeat meno
Sesoedah batanja dibongkar, nam sarat2nja menjoekai (rebon,
asem
long
|.
paklah soember air itoe jang lebar dan goela Djawa soedah ada), bisa
c. Penghematan pengeloearan ong nja setengah meter dan airnja ke- dapat sampai 2000 kg.
kos2 adat
(adatuitgaven,) jg ber roeh.
Dari Pedjagan terasi itoe dilever
hoeboeng dengan kelahiran dan ke
Oentoek diketahosi seberapa da- ke Tjilatjap, dimana diterima oleh
matian dll, jang mengenai soal ini, lamnja, laloe dioekoer pakai bamboe saudagar terasi, Tionghoa.
Soal ini dibitjarakan oleh tosan: dan terdapat hanja 1 meter.
Menoeroet keterangan lebih djaM. Djoewito, Ratih Sidoardjo dan
Perloe sekali soember ini dioeroek oeh, selain dari oentoek keperloean
R Dradjat, Patih Ngandjoek.
dan seorang koeli nama Brondol di residentie Banjoemas sendiri, djoe
d. Verslag pengosroes2 tjabang2 mentjoba mendjadjaki itoe soember ga bisa kirim di loewar Banjoemas.
hasil 'daja ospaja boeat penghema- dan.... Brondol teroes tenggelam.
Boeat terasi jang no.1 perloe me
tan adatuitgaven, jg berhoeboeng Temannja sekerdja riboet mentja- makai rebon 95 sampai 80 pCt dan
dengan
oepatjara
menjoenatkan rinja dengan roepa2 akal oentoek jang no. 2, rebon roepa roepa ikan
anak2.
(Boeat memenoehi kepada menarik kembali badannja Brondol laoet
50pCt dan jang 50pCt lagi
kepoetoesan
Kongres Kedelapan). tapi sia sia belaka. Beberapa menit terdiri gaplek, asem dan goela dja
5. Hari Senin tg. 25 December berselang Brondol timboel kembali wa.
1939 pada djam 7 malam:
dengan sendirinja dengan selamat,
Oentoek mendjaga ketertiban ka
Soeatoe
malam perpisahan. Ma djiwanja tidak melajang.
oem terasi handel, kita merasa ti-

ini

satoe

BAGI PEMINOEM' SIROOP G.B.S.!

a. Pendirian seboeah bank RPBB.

lam

dari

TERDJOEAL?

HADIAH

loear kota Bandoeng kita ada dengar Soeara jang mengatakar, bah
wa Bandoeng menahan stock, jalah

Pemb. mengabarkan :
Soember air jang aneh.
Di Babakan, bagian onderdistrict

“dalem

NUARI sampe DECEMBER tetap SIROOP
banjak terdjoeal di antero tempat.

stock?

TJILATJAP.

(AS

PRIJSVRAAG OEANG CONTANT f125.Siroop GOUW BOEN SENG |

di Tjipa

tang dalam provincie Djawa-barat
KAMU
ada diantara pembatja dan kita maoce katakan, dari djoega
kita jang sekiranja beloem ta- seloeroeh
tanah
Indonesia.
Oleh lakang ini dalam daerah? kentang,
hoe dimana possatnja tanaman ken karenanja, maka pada oemoemnja maka sebagai taksiren kasar atas
tang, maka ia boleh datang djalan harga
kentang ada didapat dari productie kentang di Lembang ham
djalan ke Lembang bawahan Ban- kota tadi, sedang kota-kota lainnja pir kita maoe katakan, bahwa kira
doeng dengan ia poenja hawa serta hanja tinggal menoeroet sadja.
|kira hanja tinggal 25 pCt. lagi jang
pemandangan
alam jang
sangat|- Sementara
ini dalam kalangan masih ada dalam tangannja kaoem
mengagoemkan.
Disanalah
orang saudagar saudagar kentang di Be- tani dari seantero djoemlah produc
nistjaja akan menjaksikan betapa tawi ada jang merasa kaloet di- tie disana.
banjaknja pohon kentang jang di- sebabkan mereka kekoerangan per
betoel permintaan pasa
Kalau
tanam oleh bangsa kita dan...djoe sediaan kentang katanja. Pesenan Betawi selaloe hanja dikaboelkan se
ga sangat banjak jang oleh bangsa banjak dilakoekan kepada Bandoeng bagian ketjil sadja oleh Bandoeng,
lain, seperti oleh bangsa Tionghoa akan tetapi jang dikirim kepada- maka soenggoeh mati kita tidak bi
dan Belanda, dioesahakannja. Mere- nja tidak bisa mentjoekoepi angka sa bantah atau soesah akan memka jang terseboet belakangan ini jang diberikan, Lebih tegas, permin bantahnja atas soeara jang menga
adalah beroessaha sangat keras dan taan Betawi ada lebib besar dari ya takan: ,,Bandoeng menahan stock!"
poela serba tjoekoep modalnja, se- da apa jang dikirim oleh Bandoeng.
orang bisa
Adapoen harga jang
hingga orang tidak oesah heran Ia»Itoelah
ada sematjam politiek dapatkan dalam pasar Bandoeng,
gi, kalau panti hasilnja ada mele- dalam kalangan perdagangan,“ kata adalahdjoega mendjadi satoe teka te
bihkan dari pada apa jang didapat seorang achli djoeal beli kentang ki bagi teroetama orarg jg boekan
oleh anak negeri secemoemnja.
jang dibagian
lain akan didjelas achli dalam osroesan itoe. Di BanKeadaan sematjam itoe, kita da- kannja. Sekarang kita baroe maoe doeng harga kentang adalah kirapatkan pcela di bawahan Garoet, menoetoerkan
tentang bagaimana kira f430per satoe picol boeat kwa
jalah di Tjikadjang, dimana bangsa kaloetnja keadaan dalam kalangan liteit tjampoeran dan
f4.50 boeat
Japan banjak beroesaha dalam ta- mereka penanam kentang, jang se kwaliteit ,,/toeroen tiga. (Arti toenaman kentang dengan hasil produc- kali lagi kita maoe katakan, haroes roen tiga, jalah sesoedahnja dipilih
tie jang sangat ioear biasa baiknja. didapat djalannja goena menolong boeat ketiga kalinja).
Djaoeh lebih sempoerna djika orang mereka.
Semoea harga tadi adalah franco
mesti handingkan dengan productie
Berhoeboeng dengan naiknja har Bandoeng. Sekarang marilah kita se
nja ra'jat di bawahan Tjikadjang ga menteriaal, seperti loodaersenaat lidiki harga dipasar Betawi, /Boeat
jang serta kekoerangan oeang goe jang doeloenja hanja f 17.50 per satoe picol adalah dari moelai f 4.na membeli gemoek dan merawat satoe tahang sekarang soedah men sampai kepada f5.— menoeroet dje
kehoen. Dengan begitoe, maka di djadi f 27,50. Troesi jang doeloenja lek bagoesnja kwaliteit. Dalam harTjikadjang
poen
boekan
sedikit harga
f 27.50 sekarang mendjadi ga tsb, soedah termasosk ongkos
djoemblahnja tanah jang laloe ter- f 37,50 dan kapoer dari f 0,40 men pengangkoetan dari Bandoeng ke Be
paksa disewakan kepada bangsa lain djadi f 0,65 per satoe kaleng, se- tawi, jalah rata rata f 0.55 boeat ti
dengan memakai soerat contract. dang harga kentang di Lembang ap tiap 100kg. kentang.
Baiklah tentang keadaan
tani di hanja f 3,80 per satoe picol. Goena
Berhosboeng dengan harga harga
Tjikadjang kita toenda sadja terle mendjelaskan, maka barang barang jang kita terangkan diatas, maka di
bih doeloe dan sekarang kita hen- jang kita seboetkan tadi adalah se sitoelah ternjata satoe taktiek dadak menoetoerkan tentang kekaloe moeanja keperloean penting bagi lam perdagangan, karena satoe moes
tan dalam kalangan petani kentang tanaman
kentang terhadap sehat tahil kalau harga di Betawi haroes
di Lembang.
dan soeboernja pohon.
pada harga di Ban
daridah
lebih ren
Dengan kenaikan harga tadi, ma doeng sendiri.
Siapakah jang maoce dan haroes
ka harga dari productie kentang
Betoel pada waktoe jang belakamenolong
soenggoeh tidak berimbang sehing- ngan ini dari Tjipanas soedah ada
Terhadap so'al jang sekarang ini ga roegilah sadja jang kebanjakan didatangkan kentang, akan tetapi
mendjadi kita poenja penoetoeran, dirasakan oleh golongan penanam, toch djoega tidak mendjadikan saadalah boekan satoe riwajat atau karena mereka ini tidak bisa mena toe alasan jg tjoekoep boeat orang
dongengan tentang tanaman ken- han dan terpaksa mendjoealnja de memasang harga
begitos rendah.
tang, bagaimana matjam atau tja ngan segera, Lain bitjara boeat me Lebih lebih tidak djika mengingat
ranja ditanam, akan tetapi semata reka golongan jang kosat jang oe- ongkos pengangkostan dari Tjipamata kita djadikan satoe so'al pem moemnja adalah bangsa asing. Ber nas ke Betawi ada lebih mahal, jabitjaraan jang lantas mengenai pri hoeboeng dengan kekalostan itos, lah f0.60 per tiaptiap 100kg.
penghidoepannja rakjat penanam- maka moelailah dari fihak ra'jat
pemandangan jang
Demikianlah
nja. Dengan tjara begitoe, maka jang laloe merasa terlebih baik me kita bisa dapatkan dalam oerocesan
kita harapkan orang akan lantas njewakan sadja keboennja dari pa kentang dari moslai dikeboen sambisa menarik satoe peladjaran dan da menanaminja sendiri. Soenggoeh pai akan di pasar pasar dan sebagai
pemandangan baroe dalam so'al oe satoe permoelaan
jang moengkin penoestoep kita maoe djoega madjoe
saha kentang dari pada bangsa ki teroes
meneroes membawa
ra'jat kan pertanjaan disini : ,,Apakah me
ta sendiri dan selandjoetnja: ,,Tja kehabisan ladang dari sedikit kese mang barangkali
Bandoeng maoe
. rilah djalan oentoek memperbaiki dikit dan achirnja ...pindahlah ta menahan stock oentoek mengedjar
keadaan jang kaloet itoe."'
naman kentang dari tangan ra'jat harga jang lebih bagoes pada sesoe
Lembang adalah sesoenggoehnja ketangannja bangsa lain, padahal dahnja voorraad di kampoeng kamsatos kentang-centra boeat seloe kentang adalah satoes matjam pro- poeng habis terdjoeal ?“
roeh tanah Pasoendan dengan Ban ductie jang tidak koerang penting.
Terhadap itos, orang hanja bisa
doeng sebagai satoe tempat jang
Oleh karena demikian, maka se- toenggoe sampai apa djadinja nan
memegang rol penting dalam oerce ngadja kita membikin
oproep ke ti dalam djoeal beli di pasar2.

Alg.

Ye

mate-

VOMAONSE TA IN KN

dak perloe seboetkan harganja pem

kakas

&

Kenaikan

IA ENERGI DER AANPR

2

lain bangsa?

Lembang, Tjikadjang dan
nas, Sindanglaja.

NENEK

penangkap

ikan

dengan

12

pengemoedinja.
Adapoen atoeran tangkapnja ikan,

tiap-tiap djoeragan hanja serahkan
sadja

da

perahoe

dan

perkakasnja pa

toekang mendjaring dan penda-

patannja didjoewal pada itoe waktoe.
Pendapatan pendjoewalan, amat
menjedihkan, karena setiap orangnja sering-sering hanja mendapat
bagian sebenggol atau 5 sen, dan
djoeragan perahoenja bahkan tidak
dapat apa-apa.
Djika pendjoealan ikan bisa lakoe

sampai f 1,—- atau lebih, djoeragan
perahoe baroe bisa ambil bagian
paling
banjak 25 pCt, Menoeroet
keterangan lebih djaoeh, pada moe

sim petjeklik ikan, pendapatan f1,—
itoe

djarang

sekali.

Pada

moesim

seperti ini, djoeragan perahoe hanja

bisa ambil ikan seperloenja. Djadi
melihat pekerdjaan itoe soedah bersi

fat 'seboeah peroesahaan cooperatie.
Setiap

harinja

mendjaring.

hanja

Menoeroet

satoe

kali

kebiasaan.

belian, hanjalah pembeliannja dire- mereka berangkat djam 4 pagi dan

harga per 100 kg.
poelangnja djam Il atau 12. siang.
Pada soeatoe waktoe harga tera Rada waktoe hawa oejara ada baik
si bisa naik dengan mendadak ber pernah djoega mendjaring di wakmerasa heran, karena dalamnja itoe hoeboeng dengan soesah dapatnja toe malam.
ken

“

Te”

Apakah tanaman kentang
dari ra'jat haroes pindah ke

pada achli achli econoom bangsa
kita oentoek memperhatikan keada
an didesa desa dimana banjak ter
dapat tanaman kentang, seperti di

5

»,

k

50

Tt MN an PEN MA NA TA PA Da

Dalam | taboen hanja dalam tempo
3 boelan jang termasoek moesim
ikan, tetapi selama waktoe itoe,
kalau badan baroe sial tentoe tidak

h

/

1 bisa tangkap ikan sebagaimana jang
diharap.

Pembikiaan goela djawa di Wangon

. Letter "M".
ANG

Bedjat tadi

malam ikoet

.. . djagong baji, artinja ikoet
kendoeri lantas ngobrol-ngobrol tem
pat orang jang sedang abis dapet
keoentoengan anak.
:

Wel, dalem kendoeri of djagongan
begitoe biasanja bang Bedjat ikoet2

kasih nasehat, ikoet ikoet do'a, ikoet
ikoet bergadang.
:

Disitoe bang Bedjat tanja

sam

ajah si-anak (orang Djawa).
— Siapa,
nama
anakmoe
tadi,

dik ? —
— Soepardan —

— Lo, kenapa nggak pakai Moehammad didepannja of Moehammad

sadja, sebab

ada baik

nja pakai nama “moehammad“

itoe.

#

—Tapi

toch ada djoega sifat sifat

baik jang pakai hoeroef ,,M“', seper
ti moelia,.... eh,... tapi ja, ...ba
njak djoega, seperti mringis, mring
koek, mrengoet,

modar, merozot, ...

hm...
ah,... kau
pantang2
M,
barangkali sedang ingat.... Magi
not-Linie.
1

—Nah, betoel

kaga',

Bang

Bedjat

sendiri ngakoein, boekan ?
—Eh...nggak bisa. Tjoba misalnja
Moeda -Manis, ditjariin
begini:
orang dimana-mana. Djangan....
Masoek, artinja
- da
tanggal Moe

kalau tanggal moeda,oeangabonne

masoek, sebab bang Bedjat pertjaja pambatja setia, koran setia
djoega.
—Apa sekarang tanggal Mosda?—
—Lihat

sadja—

Jang

mendjadi

tusschenhandel,

adalah seorang Tionghoa, dan menoeroet keterangan, ini tusscherhandel bisa kirim goela itoe ketem
pat-tempat seperti kita seboetkan
diatas, poekoel rata setiap harinja

sampai 3 ton.
5 Apk
Dengan angka ini, maka kita bisa

t. Karnen, jaitos cooperatie tjelengan goela.
:
Dengan
adanja
ini cooperatie,
anggotanja
bisa tertolong
dalam
roepa-roepa kesoesahan, terostama
kesoekaran tentang pembajaran
bebasting.
Goela jang terkoempoel
dalam
itoe cooperatie, djika sosdah banjak,
apalagi kalau kebetoelan harganja
naik, Isloe didjosal. Wang pendapatannja laloe dibagikan pada masing
masing anggotanja, sesoedah dipotong oentoek membajar keperloean
perkoempoelan, lain2 pindjaman dan
belastingnja.
Dengan djalan ini, bagi pemerintahpoen ada gampang sekali tjaranja menarik belasting, sehingga tidak aneh, bahwa B. B. ambtenaren
disitos toeroet menjokong pada ada
nja itoe cooperatia,
Di hoekoem

kasih, pantang hoeroef

pa

,Moeda",

aa

perkara
dilakoe-

kan oleh Hadisosroso c 8. zaakwaarnemer
akan

disini ssrta teman2nja, jang
mendjadikan
kerosgiannja

doea saudagar disini. Dalam ini per

orang saksi akan toeroet djoega di
dengar keterargannja.
Selainnja itoe, djoega akan diperiksa toean Hadji A. seorang peda

gang-rokok

jang terkenal,

toedoeh telah membikin
resnja penarikan wang
ting. :

jang di

tidak beloonbelas-

BANJOEMAS
Pembantoe menoelis:
Soeroredjo b:bas!
Pada hari Djoem'at tg 27 Octo-

ber 1939, persidangan Landgerecht
di Banjoemas jang dikepalai oleh
Landrechter R.M. Mangkoesosbroto,
telah memeriksa perkaranja tosan
K. Soeroredjo, jang tertoedoeh me-

naikkan harga beras.

Pada djam 9 pagi Landgerecht
moelai memeriksa tosan K. Soeroredjo, peperiksaan kentara sekali

dengan amat teliti, dan hati2, hing
ga

makan

tempo kira-kira

2 djam,

dan toeanR.W. Dwidjosewojo djoega

dipanggil

sebagai

Directeur

dari

Rijatpellerij Sri Katon di Soempioeh.

Sesoedahnja

soal

djawab

jang

amat memoeaskan itoe, laloe diberi
tahoekan, kepoetoesan akan diambil pada hari Saptoe 4 Nov. 1939.

"

BANG BEDJAT.

jaitoe

Pada moesim keloear ikan besar
mereka bikin pindang sendiri jang
djoega bisa dikirimkan atas permin
taan dar! Tasikmalaja, Tjiamis dan

Garoet.

Permintaan kiriman dari tempattempat tersebost diatas itoe paling
banjak hanja 500 kg.

bahwa

(15
Te oten

8f

jang

ada

jang

Begitoe

ratjoen,

obat

jakin,

lain

jang

djoega

dedari

pendapat

oeroesan

penjakit

lain

dari

pada

itoe

atoeran

soedah diketahoei orang.”

Menoeroet

lekas"

pendapat

Komisi

terse-

itoe

soedah

“lama

didjalankan,

misalnja oleh sekalian djabatan kesehatan Goebernemen di Hindia ini.
Berobat
dengan
atoeran
.berobat
lekas” itoe:
Hemat:
sebab obat kinine jang
mesti diminoem
oleh si sakit, tidak
lebih dari 1 atau 155 gram kinine (5 atau
7 pil kinine), harganja tjoema 5 atau
7 sen dalam sehari:
Gampang:

lamanja

berobat

tidak

oesah lebih dari 7 hari:
Tidak berbahaja:

sebab

kinine

berbahaja,

itoe

sekalipoen
toendjoek

sama

sekali.

memakainja

tidak

tidak dengan

pil
pe-

dokter.

Tetapi
menoeroet
penjelidikan
ahli
'ilmoe pengetahoean diwaktoe belakangan

i takoekah
Pb ar
Joeka mengeloearkan
Sestrusadja,

ah venboek

Jebocah pil Kinine
Sekat, Kamoe Tidak
dhan masoek
angi.

lidak akan
akit disinang
beenflkanta ?

ini,kinine itoe goenanja
boekan
sadja
oentoek mengobati penjakit malaria. Obat
itoe sangat baik oentoek obat pendjagaan,
biar
djangan
masoek
angin,
djangan
kena penjakit griep dan influenza, lagi
poela oentoek mengobati penjakit jang

begitoe kalau soedah
kinine seboeah
koep
oentoek

pendjara.

»Mintalah

Dier

dapat dipakai
dengan
tidak

boet baik sekali, kalau orang jang sakit
malaria minoem obat kinine menoeroet
atoeran jang diseboet ,,berobat lekas",
jaitoe soedah tjoekoep kalau si sakit
7 bari sadja berobat, teroes sadja minoem pil kinine, sehari toedjoeh boeah,
jang dari 0,2 gram. Atoeran ,.berobat

MEA

Let

Minoem

kena perjjakit itoe. Prof.

Dr. Rabow

Lausanne)

jang

dibawah

pil

menerangkan

(di

terseboet

ini:

.Menoeroet pendapat saja, baik dahoeloe maoepoen
sekarang,
obat
jang
paling boleh dipertjaja oentoek mendjaga
diri, biar djangan masoek angin, djangan
kena penjakit griep, ialah obat kinine,
kalay
diminoem
sedikit-sedikit,
tetapi
dengan tetap.

MEA
dikirimi

dengan

lakoe betoel
Harganja

sewaan

A RCHIPEL
Keren

dapat.

sadja sehari, soedah tjoemendjaga
diri
djangan

kapada N. V. Bandoengsche"Kininefabriek, Bandoeng, soepaja
gratis seboeah boekoe janglmenarik hati tentang kinine”

o KA
BROUWERIJ,

sg

adala Ala
AAA

ng

selam

ini,

soedah kelihatan moelai mendjalankan pekerdjasn. Dari djaoeh kami
atoerkan selamat datang dan selamat bekerdja.
T, R. Sinder djadi a.w. Banjoemas
boleh dikatakan dalam ,,Kebo moelih kandang“, beliau dari moelai
sekolah dan mendjadi djoeroetoelis
hingga Mantri Veldpolitie di kota
Banjoemas : soedah tentoe kenal sekali akan keadaan dalam ressortnja.
Moedah-moedahan atas pimpinan
toean R. Sinder, dalam onderdistrictnja djadi tambah tenteram dan selamatlah adanja.

oentock

sama-sama

lagi

Volkenbond

memakainja

——
MANA TU Ia

na (O

ARP

toean R. Sinder, A. W. jang baroe,.

oesah ditolong oleh dokter dan sebab
hampir tidak ada “mengandoeng bibit

orang

TIA

W.

minggos

mempeladjari
kemakin
“banjak
sor'
—
riboean

banjak dipakai, karena
oleh
si sakit
sendiri

djoeragan-djoeragan perahoe
tadi taranja itoe ada jang soedah permaempoenjai tanggoengan jang berat, nah dihoekoem sebab mentjoeri dan
karena selain dari haroes memeli- lain lainnja lagi, hingga itoe waktoe
hara djaring dan perahoanja, djoega landgerecht tperloe memberi hoeada menanggoeng padjak pada ne- koeman jang berat lagi. Semoea
geri sedang pendapatannja tidak itoe dihoekoem totaal djendral 1558

o1

A.

Dalam

Malaria, jang menerangkan dalam soerat keterangan boelan December 1937,
begini:
.Obat
kinine
itoelah
jang.
paling

sa soedah moslai menangkap orang

hari dalam

ahli
kini

—,

tidak

KININE.

dari sana

maka

ke

TA

orang.

dapat mentjegah
penjakit malaria
ngan moedah dan moedjarrab, lain

pendjara

kiranja,

moela2

ONGKOS
BEROBAT
jang tidak berbahaja —

banjaknja

sampai loepa akan imannja, dan me
ngerdjakan pekerdjaan jang boekan
ssmestinja itoe.
Politie di koedoes jang soedah in
sjaf hal ini, sebeloem boelan Poea-

...

pendapatannja,

Makin lama
baikan
obat
dokter
dan

orang jang diaggapakan bertindak
salah, teroetama kaoem pelantjong
jang tiada tentoe kedismannja.
Pembeli ikan dari Poerwokerto,
Pada hari Rebo landgerecht di ini
Keboemen dil, tempat jang dekat, kota jang dipimpin oleh t. Smit ss
jang hanja perloe paling banjak sistent-resident soedah periksa res
150 kg, biasanja datang sendiri.
tant dari orang orang jang telah di
Familie Tionghoa jang tinggal di hoekoem sedjoemlah tiada koerang
sitoe, djoega
mendjadi pedagang dari 15 orang lelaki dan perempoean.
perantaraan boeat atoer pengiriman Mereka didakwa mendjadi ,,pelanikan kering keloear Tjilatjap.
tjong“ jang tiada membawa soarat
Mengingat semoea itos, adalah loeloesan dari kepala kampoeng. An

tentos.

raikan

AR

djadian perkara ini, ia lebih doeloe
diambil soempahnja.
Pertanjaan toean Hakim kepada
saksi ini lebih teliti
dan ati-ati,
hingga doedoek perkara djadi te AMBRAWA
rang sekali koerang djelasnja.
2. Toean M. Roestam, Djoerostoe
Rekeningiooper jang menghilang
lis A.W, djoega lebih doeloe diam
Orang Protestant
di Ambarawa
bil soempahnja:
Ialoe ia ditanja sangat heran oleh karena mereka
boeat menjatakan boenjinja proc2sdalam beberapa hari sadja
soedah
verbaal, jang mana djoega mendja
ditangi oentoek kedoea kali oleh re
di satoe keterangan poela jang le
keninglooper dengan membawa lijst
bih koerang terangnja tosdoehan
jang haroes diisi bosat
menolong
atas ini perkara.
orang miskin. Dibawah lijst (soeara
3. Toean
Martosemito,
Bereden daeran boeat mendermaj
itoe terOppas A.W. djoega disoempah lebih
dapat tanda tangan zendelingleedoeloe, sedang menoeroet keteraraar (goeros agama Kristen), toengannja ini saksi hampir sama de
an S. Maka oleh karena itoe orang
ngan atoerannja saksi no. 2
tidak menaroeh sjak wasangka dan
Setelah
ditanja
kepada
dakwa memberikan dengan senang bebera
dan saksi2 apa masih ada atoeran
pa sen, Tetapi beberapa orang tidak
lain2, dan djswab mereka semoea:
pertjaja sama sekali
menanjakan
tidak, laloe persidangan diboebar
hal ini kepada goeroe terseboet.
kan sebentar, bosat bikin raad kaTernjata, bahwa
rekeninglooper
mer.
itoe meniroe dengan sangat
baik
Laloe persidangan dimoelai lagi,
dan rapinja tanda tangan goeroe
dengan diberi tahoekan kepada dak
itoe. Osang jang ia dapat dari owa Toean Soeroredjo dan semoea
rang orang dimasoekkan kantongnja
saksi2, bahwa perkara ini koerang sendiri.
Sekarang
rekeninglooper
terang, maka
dakwa
dibebaskan jang tidak setia itoe melarikan didari toedoehan,
ri.
ama Jomana
Angin taufan
Pada hari Saptoe tanggal 28 Oc- DEMAK
tober
1939, di Poerbolinggo
ada
Rechtspersoonlijkheid
bentjana alam, diserang angin tauPerhimpoenan:
,,Sport Vereenifan, hingga membawa korban bebeging
Demak,“
(S.V.D.|
di Demak
rapa kerossakan, kawat2 telefoon
(Djawa
Tengah)
diakoe
sebagai
dan listrict sama poetoes.
rechtspersoon,

Komisi

pintoe. Sebagai biasanja,

itoelah

djam 9 pagi persidangan dimoelai
dengan atas pimpinan Landrechter
R.M. Mangkoesoebroto. Beleid toean
Landrechter jang patoet dipoedji,
dengan amat teliti moelai diperiksa
saksi-saksi.
1. Toean M. Djokotaroeb, bekas
A.W. jang sekarang djadi Adjunct
Hoofd Djaksa, sebelcemnja mengoe

sebarang

Boelan Poeasa
telah
berdjalan,
dan Lebaran akan nampak didepan

hari

Pada hari Senen tg 30 Oct 1939,

Obat

sini kedengaran timbosinja kedjaha
tan seperti koetilan, sajapan, dawa
Ikan jang mereka dapat itoe, se- pentjoerian.
Walaupoen keroegian
lain dari didjocal pada itoe waktoe keroegian jang didapatkan oleh fipada pedagang pedagang ketjil jg. haknja pandoedoek dapat dikatakan
datang di sitoe, sisanja jang tidak tiada banjak, tetapi dari sebab babisa terdjoeal, lalse dibikin ikan njaknja jang meraportkan soedah
kering oentpek persedian keboetoe membikin hiboeknja politie ampoehan pembeli sehari harinja.
nja pekerdjaan. Adapoen timboeinja
Pendjoeal keloea Tjilatjap djoega kedjahatan kedjahatan itoe tiada Ia
dilakoekan diwaktoe ada permin in karena ,,poengaroeh“ darihari Le
taan. Menoeroet
jang soedah ke baran jg masing masing orang meng
djadian, permintaan ini datangnja harapkan meramaikannja. Karena

dari Magelang dan Djokja,
beroepa ikan basah.

Akan tetapi pada hari Senen tg
30 October 1939, perkara ini dima
djoekan lagi dimoeka sidang Landgerecht seperti jang soedah.

AA

Tan

1558 ... hari

»M“, nggak apa, asal djangan loe

8

does akan
meneroeskan
pertjobaan peniposan jang

masa ppnaa

— Saja bajar '—

—Terima

Koedoes

kara doea pegawai antaranja Klark
Di onderdistrict Wangon, district dienstbelasting inspectie Semarang
Djatilawang (Poerwokerto) — begi- kena tersangkoect, hal mana sebertoelah toelis pembantoe kita di Tji- mosla ja telah dimasoekkan prevenlatjap — adalah seboeah onderdis- tief di Pati, tetapi belakangan ini
trict jang soember
penghidoepan dikeloearkan. Didalam peperiksaan
pendoedoeknja,
dari
peroesahaan jang pertama terdakwa, jang djoem
goela djawa jang terbikin dari ke- lahnja 5 orang sebagian besar kelapa (boekan goeia aren).
terangannja adalah moengkir, hing
Goela djawa dari ini tempat soe- ga mengganggos djalannja peperik
dah mempoenjai pasar loeas sekali, saan. Menoeroet kabar jang
kita
misalnja ke Pekalongan, Preanger, dapat menangkapnja dalam peperik
Banjoemas dan Poerwokerto sendiri saan jang akan datang,
beberapa

pastikan, bahwa perossahaan goela
itoe! —
— Hlo, mana bisa, saja pantang dari pendoedoek disitoe, boekan sedikit.
sama jang depannja pakai hoe
Ini disebabkan karena hampir raroef “M“, —
ta-rata
pendoedoek disitos mem—Ja, saja tahoe, karena menoepoenjai
ini
peroesahaan. dan meroet adjaran orang Djawa, tapi toch mang jang mendjadi soamber pen
tjoemah lima bidji (Mjaling (men- tjariannja jang teroetama.
tjoerij: (Mjadat: (Mjain (djoedij:
Perhoeboengan perdjalanan, jang
(Mjadon fnakal dalem oeroesan se
dilakoekan
dengan autobussen sosxueel) dan |Mjinoem (pemabokan).
dah
berdjalan
baik, sehingga pengiLain lainnja toch boleh.
riman goela itoe dengan moedah
saja dikerdjakan.
nama anak
kalau
—Ja,
oewabkena
paki ,,M“, saja takoet
Sabosah perkoampoelan cooparatie
pja salah salah satoe dari lima soadah didirikan, dibawah pimpinan
sifat

Landraad

Habis Lebaran ini, Landraad Koe
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Or. T.A, Ellis
stoea dan dewasa.""
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Dengan memakan, Dr.
Nixon's. Vi-tahs toean
akan merasa dapat kenafsoean baros dan
kekoeatan hidoep, dan ini tablet mengasih
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