Directeur-Hoofdredacteur
M.

TABRANI

Telefoon

redactie

Administratie

1440
1810

Selasa 9

Losse

WI.

Laan Kadi-

' Roemah Hoofdred.

4 telefoon WI,

man

WI.

2620

cent

10

nummer

Djerman hendak djadi hakim

slinga tidak maoe pertjaja!
rman —kabarnja— soedi men-

"

badan pemisah antara Djepang|

'jongkok.

aimana koepasan kita tentang bel

rita

demikian ?

tama perloe

“bahwa

EN

| Radja negeri Malaya inenderma
Ka doea setengah millioen

ditjatat lebih dahoe- .

sampai

sekarang beloem

pemisah ?

NU

Oentoek
2

'kapal

Hitler

membeli

terbang.

»

spastian tentang benar-tidaknja | Reuter mewartakan dari Koeala
itoe. Djadi koepasan kita | Loempoer, bahwa Federale Raad soe

itoe didasarkan ,pada
itoe, lain tidak.
Kita moelai!

adanja

berita|dah menerima baik andjoeran dari
»
Jradja-radja (sultan) dari negeri Mala.

Tjita-tjita Djerman
Perasaan gembira tampak diantara
orang orang dari kalangan politik di
Djerman tentang kemoengkiaan, bah

Iya oentoek menderma doea setengah wa
perseteroean antara Djepang deng
Di Brussel, iboe-kota Belgie, sedang . millioen oentoek membeli kapal ter- an Tiongkok itoe bisa didamaikan
kem
diadakan konferensi goena menjelesa bang oentvek Royal Air Force, jang bali didalam tempo jg tidak terlalo
e
kan soal Djepang— Tiongkok. Djepang (nanti itoe kapal terbang akan ditaroeh djaoeh, dan dalam pada mana Djersendiri tidak ikoet serta, demikian di Malaya,
man akanbisa berboeat selakoe badan
sen
ej aman
. Gjoega Djerman, Sedang Roes dan Ame
perantaraan, kata Reuter.
— rika ikoet, walaupoen boekan anggota
| Kata orang, terhadap kepada soal
Musicus
terkenal
meninggal.
dari verdrag
9 negeri itoe. Sikap Djeini
Djerman
ada didalam kedoedoe
pang itoe moedah dimengarti. Djepang|
Sam Praeger, seorang musicus ter kan baik sekali, kareva kepenting
- tidak maoe masoek dimoeloet harimau, masjhoer, menoeroet Aueta dari Am- an materieel Djerman di Timoer dja
dari-itoe tidak maoce datang dan.,.. sterdam, telah meninggal doenia dalam oeh sangatlah lebih sedikit dari pada
menitipkan kepentiogannja pada.... cesia 82 tahoen.
kepentingan lain lain negeri, jg sama
Itali, jang tidak menaroeh keberatan
Sa kaka
mengirimkan wakilnja didalam Kon| oentoek hadir dalam

PAN

konferensi terse-

boet. Djerman sengadja tidak maoc Bekas anggota Kamer meninggal.
— PSehadir, karena takoet oesaha konferensi
Sepadjang beritanja Aneta dari Am
—. itoe berhasil.
sterdam, bekas anggota Kamer, LF.
“Dan

berhasilnja

itoe berarti:

oesaha

kedoedoekan

konferensi

Inggeris

mendjadi lebih koeat atas keroegian
-negeri negeri lainnja, diantaranja , .
Djerman. Hitler tahoe dan mengarti,

Guit dalam oesia 52 tahoen telah
ninggal doenia,

me

intaan kembali dari bekas bekas
djadjahan Djerman tentoe moe-

Mussolini

Tertembak
sawatnja.

ferensi

di Brussel.

Lagi poela Djerman tidak lagi mem
poenjai tanah tanahr'eoncessie dinege

ri Tiongkok, dam ia psen telah mem
beri tahoekan akan berlakoe neutraal
semata mata terhadap perseteroean itoe.

Alasan. “inilah jg menjebabkan Djer
menolak -oendangan oentoek iman

(9—

Anaknja

sebagai pendamai

mati

denganpe
|

koet: berkonperensi di Brussel.
Berita jg mengesahkan, bahwa Pe-

——
SIKAP ———
BRUSSEL LEMAH
jang boekan terhitoeng penanda tangan
Perdjandjian Sembilan Negeri.
3.

Konperensi

dak membentoek

ini bermaksoed

hen

seboeah badan komi

si dengan djoemlah anggauta jg ber
batas, djika sadja Djepang soeka beroending, soepaja bisalah mengaboel

mata doenia oemoemnja dan Inggeris ngan, bahwa ketjoeali berita dari Bir
celona

ttg 25 jl. tidak lagi terdengar

— bahwa Djerman soedi mengoeloerkan soeatoe apa dari Bruno, dan bahwa
pada hari itoe ada doea boeah pesa
tangan sebagai badan pemisah.
—.

Otak Djerman memang otak pilihan, wat pelempar bom Itali telah ditem
apalagi kalau bekerdja bersama2 de- bak djatoeh oleh meriam meriam pe
ngan otak Djepang. Kita berani doega, nembak keoedara dipesisir Catalonia,
| bahwa penjiaran berita terseboet diAmbassadeur Itali tidaklah bisa mem
— remboek lebih dahoeloe antara Djer- benarkan berita itoe, dan beloem poe
man dan Djepang karena djoega Dje- la bisa menjangkalnja, karena iapoen
pang berkepentingan atas tidak berha tidak mendapat sesoeatoe keterangan
silnja konferensi di Brussel itoe. Poen tentang anak Mussolini itoe.
Amerika poera2 moefakat dengan
—O—
niatan Djerman mendjadi badan peBanjaknja doenia memakai thee
misah itoe.
' Dalam boelanJulitam
Kita katakan poera2, karena betoel
|. Amerika doedoek bersama2 dengan
—. Inggeris dalam konferensi di Brussel

bah banjak,

Rentjana Resolusi
Seboeah rentjana-resolusi, jang akan
disorongkan kehadapan Djepang, dida
lam rapat tertoetoep, telah dimadjoe

kan oleh
perensi.

Hanri Spaak

kepada Kon-

Resolusi terseboet mengandoeng tiga

perkara: I, Djawaban Djepang atas oen
dangan mengakoei bahwa Perdj»ndjian
Sembilan Negeri masih mempoenjai
kekoeatan jg sah, artikel 1 daripada Per
djandjian

itoe menetapkan, bahwa di

minat

Achirnja
harapannja,

ranja
dan

Pemerintahan

resolusi itoe melahirkan
soepaja Djepang soeka ki

meojamboetnja

menganggap

dengan

moengkin

soeka

Djepang

bisa berhoeboengan dengan konperen
si jang ada di Brussel.
Nota kepada

Djepang

Tekst daripada Nota, jang pada ha

Bagaimana dengan Roes ?
Acb, di doenia ini tidak ada bedanja
antara semoet poetih, koening atau:

merah, Djoega Roes tidak akan mem
beri pertolongan

E

2

P

pada Tiongkok

begi

Pemerasan

Roemah

gadai

daerah

Kediri.

Dari Malang Anip-Aneta

di

mewarta

antara

Tiongkok

loearan dalam

dengan

oeroesan

negeri2

cultureel eko-

nomie.
|. Djoega Djepang menjatakan, bahwa
ia tetap meughor:nati hak hak dan ke
pentingan asing disitoe, dan achirnja
dinjatakannja bahwa .konperensi dari
pada negeri2 jaug sekian
banjaknja
itoe Lanja semata mata menjebabkan
lebih soekarnja keadaan,

Koeli

Indonesia boeat dja
djahan Perantjis
1500 lakidan perempoean

Menoeroet besluit Goepernemen, de
toe sadja, karena Allah, Djoega Roes kan, bahwa menoeroset berita dari Ke
menghadapi kesoekaran sendiri, djadi diri, didalam roemah gadai di Gring ngan membebaskan dari pelarangan
haroes ati-ati dalam memilih pihak. sing beheerder dan pegawai2nja telah jg termaktoeb didalam art. | dari pada
melakoekan pemerasan. Soedah sedjak ordonnantie tertanggal 9 Januari 1887
Sesoenggoehnja !
Ba
R3
beberapa
lamanja mereka mengenakan |(Stantsblad No 8) kepada consul (Gene
Maoe tidak maoe orang haroes me
raal Perantjis di Betawi boeat lama
ngakoeci, bahwa Djepang pandai sekali poeblik rente jang terlaloe tinggi. .
diberi perkenan mema
Anip Aneta menambah berita, bah nja Itahoen
dalam memilih saat jang paling baik
banjaknja
orang
1500
sebanjakkai
wa
inspektoer
telah
memberi
tahoe
boeat mengadakan
tindakannja itoe.
(laki-laki dan perem
Boeat Tiongkok tjoema tinggal satoe kan hal ini dengan mengetok kawat Boemipoetera
djalan: membela diri mati-matian de- kepada Kepala Pedjabatan Pegadaian, poean) di Djawa dan Madoera oentoek
boeroeh
pertanian di
bahwa
bebeerder melakoekan
ngan tidak mengharap harapkan per Ia menerangkan,
djadjahan
Perantjis
Nieuw
Caledonie,
itoe
boeat
sementara
waktoe
telah
di
tolongan dari siapapoen djoega !
jaitoe dalam Onderneming Landbouw
schorst olehnja.

Persidangan jad. lagi daripada kon
perensi Sambilan Negeri ditetapkan
pada tg. 9 November.
Orang orang dari kalangan delegasi
sama meanggap,bahwa tidak moengkin
pada waktoe itoe soedah ada djawaban

Pemerintah

Djepang

masoek kepada

Konperensi.

ma

politik Avti-Djepang

nja

konperensi

masih

dipe

ngaroehi oleh alasan alasan jang keli
roe.
Lebih djaoeh dinjatakan, bahwa ada
itoe,

adalah

boekti, bahwa politik
dang

soeatoe

Eropah itoe se

petjah-belah.

Amerika tidak mendjadi pemisah.
Berita-berita jang menjatakan, bahwa Amerika menawarkan diri oentoek
mendjadi
djoeroe pemisah, telah di
sangkal oleh Cordell Hull.
Kalangan setengah opisil berpenda
pat, bahwa
Amerika Serikat boleh
djadi tidak akan bersikap melawan
terhadap angan angan djika Djerman
hendak
berlakoe sebagai djoeroe pemi
sah, tetapi
menoeroet berita berita
jang terachir dari Berlin dan Tokio,
roepanja tjita tjita Djerman ini akan
tinggal tjita tjita sadja, tidak akan di
amalkan,
Jang

dikehendaki

Brussel,

oleh Djepang

8 Nov. (Reuter).

Kemoengkinan,

bahwa

Djepang

akan datang mengoendjvengi Konperensi Brussel adalah diujatakan dida
lam keterangan jg dioetjapkan oleh ka
langan jg rapat kontaknja dengan am
Didalam nota itoe diseboetkan djoe
bassade Djepang di Brussel,
ga kewadjiban tiap tiap penanda
taKeterangan itoe menjatakan, bahwa

ngan Perdjandjian Sembilan
oe jang mengharoeskan soepaja
roesan politik bagi Tiongkok haroeslah masing mentjoekoepinja.

Oleh karena itoe tidaklah Djepang
Menoeroet bulletin boelanan daripa perloe bersikap sebagai moesoeh ter
itoe, tetapi pada bathinnja Amerika
itoe berdoa moga moga konferensi itoe da Internationale Thee Comite jang hadap konperensi ini, karena kon
dikeloearkan dalam boelan October perensi ini terdjadinja sesoeai dengan
kandas ditengah djalan, karena djika jl.
ternjata bahwa
pengeloearan thee oendang2 didalam Perdjaindjian itoe:
berhasil tentoe kedoedoekan Inggeris
dari
negeri2
jang
menghasilkan
thee
2. Memang benar, Konperensi ini
mendjadi lebih koeat.
selama
waktoe
antara
April
dan
Juli dilangsoengkan oleh adanja kepoetoe
Dan selama Inggeris masih koeat,
djoega Amerika tidak bisa madjoese- 1937 ada sedjoemlah 244.447 000 lbs, san Commissie van Advies dari Volkenbond, tetapi sebaliknja, Konperen
bagaimana ditjita-tjitakan oleh Ame- lawan 248.142.000 Ibs. tahoen jl.
Selama boelan Juli pengeloearan si ini semata mata berlakoe merdeka,
rika sendiri.
Menilik kesemoeanja itoe, maka itoe ada 80.586 000 Ibs lawan 53,943, sebab walaupoen tidak ada kepoetoe
tipis sekali pengharapan Tiongkok 000 Ibs dalam boelan Juni dan 79,992, san itoe misalnja, memang soedah
sangat perloe dilangsoengkan, disebab
boeat mendapat sokongan jang positief 000 Ibs dalam boelam Juli 1937.
Selama waktoe antara April
dan kan karena keadaan di Timoer Djadari negeri loearan. Kedoedoekan Djethee 257, oeh ini,
pang dalam menghadapi Tiongkok Juli '37 doenia memakai
658,000
lbs
lawan
262,355,000
Ibs.da
Lagi poela kemerdekaan konperensi
ada lebih koeat dan baik dari pada ke
lam
th
jg
laloe..
ini soedah bisa diboektikan dengan
doedoekan Itali tempo hari dalam
Pemakaian doenia dalam boelan Juli hadhirnja Amerika jang boekan men
mengbadapi Ethiopie. Itali tempo bari
sadja
ada 65,875,000 Ibs lawan 63,426 djadi anggauta Volkenbond dan djoe
praktis berdiri sendirian, sedang Dje1000
Ibs
dalam boelan Juni dan 66,986 ga dengan hadhirnja Sovjet Roeslan
pang praktis dan teoretis paling sedikit
1000
Ibs
dalam boelan Jali 1936.
»ja mempoenjai 2 kawan jaitoe Djer—i? —m
man dan Itali.

petjah doea.

Djepang,

Ipertoean dan hak merdeka dalam
dikormati,

Politik Eropah

Pers Djepang penoeh dengan komentar atas konperensi itoe. Ada jang
bahwa negeri2 sedikit sadja boleh ikoet menerangkan, bahwa konperensi itoe
dalam permoesjawaratan dalam soeal tidak mempoenjai keberanian sama se
kepentingan di Timoer Djaoeh ini.
kali oentoek melawan Djepang, selakan

merintah Djermau mempoenjai atoeran ri Sabtoe sore oleh sekretaris-Djenderal
tolak, djika kedoedoekan Inggris
Transocean mewartakan dari Londen atoeran goena membikin sjarat2 damai
ocat, apalagi lebih koeat, dari bahwa menoeroet berita spesial kepa sebagai perinintaan Djep ing, beloem- Konperensi disampaikan kepada am'bassadeur Djepang jang ada di Brus
arang, Jari itoe Djerman ber foto k. ,Evening Post”, anaknja Mus|
dapat, walaupoen dilain pihak 'sel menerangkan, bahwa Djepang
'gan besar atas tidak berhasil solini Bruno, beroesia 20 th ketikz
tetang itoe tidak ada jg me senantiasa berkata, bahwa ia sama se
ensi
di Brussel itoe, Dar: naik kapal oedara di Spanjol telah ke njangkalnja.
kali tidak bermaksoed hendak men
itoe Djerman tidak maoe hadir dan va tertembak dan djatoeh hingga me
Dari sini, orang laloe mengambil djadjah- Tiongkok, melainkan hanja
goena menjingkirkan salah wissel, njebabkan tiwasnja, atau djika tidak kesimpoelan, bahwa
bagaimanapoen ingin menjoembang oesaha dalam per
salah faham, salah toebroek dan goena tiwas, tentoe ia ditawan cleh kaoem djoega soedah dimoelai hendak meladjalanan kemadjoean moreel dinegeri
menoetoepi apa apa jang terkandoeng repoeblikein.
koekan aksi mendjadi badan peranta Tiongkok, dan bahwa ia poen ingin
dalam hatinja alias goena mengaboei - Soerat kabar itoe menambah ketera raan didalam perseteroean itoe.
memadjoekan
pekerdjaan
bersama

teroetama, maka disiarkanlah berita,

oenda

nja betapa sikapnja terhadap
ngan konperensi itoe.

Nageri

masing

Pemerintah

Djepang tetap mentjoekoe

pi oendang2 Perdjandjian Sembilan
Negeri dengan djalan melakoekan pem
bitjaraan terang-terangan dengan wa

Sjahdan, maka semoea negeri, jang
sama ada mempoenjai kepentingan di kil wakil Inggeris, Amerika, Perantjis
Timoer Djaoeh sama menderita keroe dan Itali di Tokio.
Ditambah keterangan, bahwa kongian disebabkan oleh peperangan ini.
perensi itoe kena terpengaroeh 'oleh
Tetapi
walaupoen
demikian, toh Volkenbond dan oleh Rueslan, jang
Konperensi itoe hanja mengoendang boekan mendjadi penanda-tangan Per
sadja kepada Djapang dan mengoe djandjian-Sembilau Negeri,"
soelkan soepaja soedi kiranja mengi
Diterangkan poela, bahwa djika Dje
rimkan wakiluja oentoek bisa bermoe pang mengaboelkan mengirim oetoe
sjawarat dengan sedjoemlah ketjil da san oetoesaunja ke Konperesi, waka

ri pada negeri2 itoe, asal sadja tidak
melanggar Perdjandjian, soepaja de
ngan djalan demikian dapatlah Dje
pang

memoedahkan

orang

dalam me

bal itoe berarti Djepaug mempertoen
djoekkan kesoekaannja dan melakoekan

concessie,

terberita diatas, konpe
ngoeroes perseteroean ini.
rensi dimuelai lagi tanggal 9, djam 4
Pada penoetoep nota itoe, ada dinja sore dalam rapat tertoetoep, Sementa
takan harapan kepada
Mikado, soepaja soeka

Pemerintahan
kiranja menga

barkan kepada konferensi selekas lekas

Mijnbouw en Nijverheid,
Mentjarinja boeroehb2 ini dilakoekan
dengan perantaraan wervinguja Zuid

en West Sumatra Syndicaat.

Sebagaimana

ra itoe oetoesan2 sama membitjarakan
tentang
soealsoeal jang hendak di
roendingkan,

Djam 12 malam rapat baroe
ran:

di Hotel

Pasar Pon

Pembantoe

vergdering

PP B

D, menoelis:

Persatoean pensioenan
Boemipoetera
tjabang

ber

malamnja Toean Prawoto Pengoeroes
masih melandjoetkan rapatnja sampai
djaveh malam.
—)

Spoed leden

boeba

tempat

—

Sovjet menemoei

Berhoeboeng
perdjandjian

Itali

dengan
anti- Ko

mintern

Ambassadeur Sovjet jang ada di Ro
Solo.
me jaitoe Stein kemarin pagi telah
Ketika hari Ahad malam tg 7 Nov datang mengoendjoengi Graaf Ciano.
Kabarnja perkoendjuengan ini ada
itoe djoega telah melangsoengkan ra
pat anggautanja jg spoed dan dikoen lah berkenaan dengan terdjadinja Per
djoengi P,Bnja Toean Prawoto, ber djandjian Anti-Komintern antara Djer
tempat di Habiprojo Singosaren Solo, man-Djepang- Itali.

Ae

Mar tri-Pol 1tle

2

0. Kepala
3 1.

ias

rampok

Soeandi

tert

innja dan djoega 21 boeah kapal ter
| Verslag lengkap, jg kita terima ha bang jang lain2nja tidak bisa ditentoe
ang
ditem
ini
&-Iri ini dari pembantoe kita M, di Solo Ikan apakah kapal2 terb
s
ditem|
atau
Nationali
kaoem
oleh
bak
'akan disadjikan besok , karena hari ini
k sekali.

£

MEA

CAT

“IDoea ketjilakaan didjalan raja
3
pir2 poenja sebab

s0e erah Aravaca ditempat peperangan|
Madrid telah tidak berhasil. Didae-|
rah Jaca ditempat peperangan Ara|

Didjalanan Kramat dan Toko Tiga
k ber Kota, kemaren telah terdjadi ketjiladdo. 7|kaan hebat 2 gadis Ei uropa dan satoe
g spion (njonja Tionghoa mer djadi korban.
amat kebetoelan
i Tjitarik res- — Ketjilakaan di
oeroen: dari a
sedang hoedjan besa
n jg paling djem|rah Mr. Cornelis sato auto vrijman

. dan

soe|jang

distuur

oleh seorang

telah

kali

dan djoega dapat mengambil se|

pemoeda

gala perkakas2 perang.

25

dioesir dengan me-|
koerang lebih 100 orang 1

bisa

Moesoeh

ninggalkan

$

jang mati.

Aksi oedara diatas Saragosa

kentjing menoedjoe kekota, Demikian
Reuter mewartakan, bahwa sebagaij
ara
telah
toea, dari sebelah Ilir mendatangi austin jg pendjawaban atas aksi oedjg

itoe

sebilah pisau badi

kepala rampok.

'banjak penoempangnja meneedjoe ke
Meester Cornelis djoega dilarikan dengan kentjang.
PAN
— Tiba di moeka toko Tjong terdjadi
itoe tabrakan, tapi tabrakan itoe haDja mengenai

pinggirannja itoe kenda

raan, dengan itoe sebab auto vryman
terpental dan terpoetar. Agaknja
xoeh 3 orang di Leuweungmalang jg memegang stuur kendaraan itoe ma
sih dilindoengi djiwanja, auto itoe ti
Lemahabang.
'Akan tetapi selagi ia di roemah sa dak terbalik.Tapi di trambaan dimana
doea gadis Europa jig
kit Cheribon, ia bisa loloskan diri, lan tabrakan itoe
tas tjampoer memboeat Lemahabang hendak poelang dari sekolah ke Sadak aman dengan beberapa poeloeh lembaplein dengan speda, telsh keta
tikawannja
jang sekarang semoea ham brak dengan auto vryman tadi, jg sa

pir tertangkap.

mem| tadi

dan

:

Malamnja diroenwah Toean

|

goenveng2 jang penting sej

'beberapa

oleh kaoem
Nasionalis
0
dilakoekan
pada tg 31 October 1937 diatas Lerida
dan pada ketika itoe ada 250 orangj
jg mati, maka pada hari Sabtoe jbl.|

pewerintah

terbang

kapal2

telah melaj

koekan penjerangan kepada Saragosa,
Adalah 40 boeah kapal terbang jg
menerbangi tempat tsb. dan laloe me
lempar

bom

bomrja

ketempat itoe,

Maka dari sebab itoe oleh karena ti
dak ada soeatoe ketjelakaan apa2 maka
kembalilah kapal2 terbang tsb ke basis
nja dengan selamat,

Didalam communigue dinjatakan,
bahwa pada ketika melempar bom bow
peletoesan jg me
toe gadis terpental djaoeh dan jg sa itoe diketahoeilah
toe poela masoek dalam kolong auto. nandakan, bahwa ada tempat oentoek

Mantri

: K Politie penoeh sosak dengan beberapa

Didjalan jang demikian
ramainja,
tak ada seorang jg nampak
menoeloeng nona itoe, ketjoeali seorang Iu

jg ternama. seperti: Regent Mees
F ore
n,
2 ji Gala Kantin v/d marecbaususee
Wedana
Ikapitein, onderluitenant2

donesier reporteur dari salah satoe dag

minjimpan munitie atau pebrik jang
sedang meletoes oleh karena kena bom
itoe.

an

- Oentoek orang jang bisa menangkap
si Ondo itoe, telah didjandjikan premie
"“Idari Pemerintah besarnja f 50 dari T:
“S. Itanah f100, totaal f 150, jg tidak akan
Pa: lama itoe oeang tentoe akan diberikan

:

s

3

&

4

tempat

ITER,
Teroetam
Chem,apad
Hand.JUPa:

Berita2 dari tempat peperangan Bol

Pasar Baroe, Toko Baba Gemoek, Pa”
sar Senen, Toko Khouw Som Hocei, Mr.-

diperkerdjakan oen Cornelis, Filiaal ,,Probitas“ Tjikeutoek melakoekan penjerangan terhadap
.
tang dan membawa nona itoe ke ge- kepada tentara-tentara pemerintah jg meuhweg, Buitenzorg
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ement serdadoe, jang de
sedetach
dan
distrik
di
'doekan di Lincoln Avenue
tempat
ki
menjelidi
ialah dengan Amerika Serikat,
telili
ding
sangat
ngan
barat Shanghai moelailah melakoekan
diper
bow,
kena
Menveroet berita jang boleh
tempat jang ta” moengkin
'pengoendoeran oemoew kearah barat, jang keraarin masih didoedoeki oleh tjaja, elftal dari Indonesia haroes ber
sedang dari belakang mereka dikedjar pasoekan Tionghoa.
tanding di Europa.
oleh pasoekan2 Djepang.
mere
a
tampaknj
(waktoe
Dan lain lain mesti diloterijkan da
Sewaktoe
:
tetapi
,
tembakan
hoeloe dimana mereka itoe mesti ber
. Ika bersiap membalas
acilawanan KR
Se
lenjap.
tetap
moesoeh
tanding,
pihak
1
Tikrn
,
Tionghoa
pasoekan
oeran
Voorzftter dari Commisie boeat oePengoend
Pa
an).
(Transoce
Nov
8
| 'Peiping,
hati hati,

ei oleh per
Kira-kira ada 200 orang mati dan soekan2 Djepang jang pida Minggoe|jang moela moela didahoeloManoesia Ia
berani.
terloeka ketika 6 pesawat Djepang pagi mendoedoeki pintoe gerbang oeta- kelahian gagah
n badja, telah dilakoekan djam 2
tadi pagi mengboedjani bom kepada ra dari Taiyanfu telah mendjoempai|wa
Sebeloemnja moendoer, orang
malam.
|
g
koenjoen
eng
»Bleu Express“ jang termajhoer, ter perlawanan jg sekoenjo
Tionghoa bakar doeloe paberik
diri daripada kereta tidoer dari badja datangnja ketika mereka itoe hendak orang
,, Takoda“ kepoenjaan Djepang
katoen
boeat Amerika 10 boeah banjaknja
jg menjerboe lebih dalam lagi kedalam jang seharga
20 miljoen dollar, dan
berisi penoeh penoempang jg djalan kota,
soeak Soochow,
'melaloei djalan spoor Tsinpo hendak |“ Insjaf, bahwa kota i toe ta” dapat letaknja ditepi selatan
spoor Jesdjambatan
dari
meter
400
Idirampas dengan melakoekan serangan
mencdedjoe arah selatan.
sfield,
me
7 keretanja (wagon) hantjoer se dari depan, maka pihak Djepang
mengepoengnja.
ngambil poetoesan
moea..
Ng
Kiangkiao dirampas.
serangandilakoekan
selama
Serangan itoe terdjadi ketika expres Kabarnja
Tionghoa moendoer 4
terseboet masoek station Sissupo, an- serangan pada tanggal 7 November
9 Nov. (Reuter).
Shanghai,
tara Hsuchbow dan Nansuchow.
: jang laloe banjak tempat kedoedoekan
dari pada tentara
depan
Barisan
| »Bleu Express” itoe djoega terke- Tionghoa jang penting penting dalam Djepang djam 9 pagi tadi soedah me
telah dapat dirampas
Inal sebagai kereta api internasional, artian perang
lintasi Hungjaoroad, laloe merampas
Djepang.
oleh
ikarena ia berhoeboengan dengan Exlapangan terbang di Hungjao.
pres Trans-Siberia, dan sering kalif
Sementara itoe mereka poen dapat
hoa
Tiong
opah Es
sakan
keroe
ak
'Banj
poela merampas Kiangkiao, 5.20 K,M.
membawa penoempang dari FE
jang di Nanking dengan menoempang | Memoeroet berita berita Djepang se (dari Nanhsiang.
veerboot mengharoengi Yangize mePesawat pesawat Djepang selaloe
lama terdjadi persaboengan ini djoem

roesan loear negeri dari Ned-Indisch
en Voetbalbond menerangkan bahwa

Djepang meneroes
ini hari, apakah
dengan Indonesia
gannja
pertandin
kan

di Saigon,
pendek

ara merah
. '-- Perlawanan tent
n)
ea
oc
ns
ra
(T
Nov, bingga sore Tentara Tionghoa, jg doeloe masoek
Keadaan
ai, 8 Socchuw
Shanghdisoeak

Tidak
Oleh

mioe

ketinggalan dengan
Perantjis
karena kini Air France, mask

2

kata

apa

Djadi

tidak

banja

teroes akan bertanding,

jang

tetap boeat

dienst

jga

toea dan

Tidak akan moendoer.

kanak kanak dari distrik distrik sebe “Kini tidak ada tanjia2pja bahwa
lah loearan tetap datang mengalir ma pihak Tionghoa benilak mengoendoer
soek daerah pertahanan Inggeris, jang | kan diri dari Shanglaai,

Hingga

seka

rang itoe perkabaran beloem dapat di
beritakan dengan opisil.

Gedoeng Landraad dibongkar
pendjahat.
f 5000.— lenjap.
Dari Bandoeng diberitakan oleh Aneta, bahwa tadi malam telah dilakoe

kan

pembongkaran

oleh pentjoeri di
berhasil meng

Pentjoeri2nja ta' tampak batang oe

djoengnja.

Kedjadian ini adalah kedjadian jg
an dari Nederland dan Itali sama per kedoea, bahwa landraad dibongkar
gi kesana, goena melihat, apakah ba pentjoeri didalam tempoh doea tahoen.
Antjaman keras.
gi keperloean dienst penerbangan ma
pang
Ketika orang-orang Tionghoa jang sing2 disana djoega bisa diboeat
kalan,
memperlindoengi kota itoe menjatakan

. Sekafilah jang
menjedibkan terdiri| tidak berkoerang koerang kekoeatannja djoe selatan.
|. dari pendoedoek preman bangsa Tiong|.
| hoa, perem ag

gan

penerban
ng soedah merampas Taiyanfu tnelintasi Laoetan Hindia YAI. Oceaan)
dan anak-anak jang lari djoean kedjoeroesan barat daja, tetapi Djepa
terbentoer perlawanan Tionghox jang bisa atau tidak bergerak lagi menoe maka kini beberapa ahli2 penerbang-

dengan

menoenggoe | tele-

gram dari Djepang, apakah mereka itoe

Perantijis

toeh loeka.

boeat

Djepang diberikan kesempatan

barisan
kepada
bom
noedjoe Shanghai.
keroesakan Tionghoa sangatlah menghoedjani
lah
itoe
. Beloem
poela
diketa
h
diri,
apaka
an
ihoei
ndoerk
mengoe
jang
a
Be
pertaroengan pertaroe Tiongho
Iwaktoe ada orang asing jang kebetoe besarnja. Dalam
kini
a
wijk loearan hingg
lan ada dalam expres jang2 teserang mgan diwijk
Tionghoa mati dan dja
orang
ribocan
2
itoe.

pat pihak Djepang bisa beroleh kema 'ragoeragoekan

an

ebabar,

bahwa Djepang tidak maoe ikoet dida
lam pertandingan itoe, Seperti oemoem

kepada opsirnja, ja'ni tangan jg sebe
pedang dan sebelah
lah memegang

telah menj e
sdah sampai di Whangpoo. jang hari beloem mendapst peroebahan soe tentara Merah memberikan perlawa pai penerbangan Prantjis
gedoeng landraad, dan
gan dipoe
penerban
iknja hadap2an dengan Minghong,
pangkalan
lasaikan
di
masih
gga
gondol
oeang f 5000.—
sehin
,
koeat
amat
jg
'atoe
apa.
Pada
beberapa
bagian
tem
nan
K.M. sebelah selatan Shanghai.
|
Verdi boeat melakoekan
orang, apakah djika lau2 Kaap
PF

Na-

boeatan

kegeredjan

politik

Zeus, atau roemah, dimana
kalangan Roes jang ada di dinja
Kitab Soetji, dengan tidak
kan
tabligh
Nauking, menganggap bahwa berita menganggap kaoem moebalighinja seitoe moengkin benarnja, tetapi pibak bagai pengchianat ?
Djepang berpendapat, bahwa mereka
am
0—

poo tidak didjadikan, oeroeng, karena

didjaga

melarikan diri,

Perang, berhoeboeng dengan keadaa
di Manchuria Timoer.

dan

sarani,

Orang2

Tidak bisa mendaratkan

berkoerdng, keadaan lebih berbahaja Tionghoa.
: | Kalau kekoea isaan Chiang Kai Shek
.
8 Nov. (Havas).
Pasoekan besar
sebenarnja
'jang
arti
h
apaka
ja
ditan
a Gaimusbo, ketika
bahwa
Shanghai,
Pemerintah Sovjet di Tiongkok, ia menerangkan
Kai
g
Djepang
Chian
Isoekan
asaan
kekoe
n itoeog akan lebih berbabaja lagi, Ag djikaan
koeasaan besar,
2

hek

dan soe

nan jg tidak kenal moendoer
kar gojangnja.

le. prijs

diberi

berapa orang asing.

,
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|
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LA
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De
dan

| , TORMDUIVELS

Selasa

Besar

Banjak lebih diperbaikan dan diperIlengkapkan dari jang soedah pernah
1 djilid tebel dengan tekst
Iterbit.
Bianda, Indonesia, dan Inggris serta

8-9

November
Sawah
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Senen
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Boeat

Vier As Adresboek
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dengan omslag kleuren druk jang manis sekali hanja4 2.16 franco tempat
pemesan.

Bat.-C.

» THE LONGEST NIGHT”

3

6Uitgeversbedryi

»MMERAPIS
Kramat Batavia-C.

den gan

Robert

Young

Soepaja bisa dateng boelan. Prampoean

bintang lilm

laen-laen

oleh

dibantoe

Serta

Pillen"

»Mongoria

Florence Rice

hamil djangan makan. Ini obat tida
beratjoen en tida ganggoe kesehatan
badan. Succes 4 f, 2.— besar f. 3,80.
SCHOONHEIDS-PILLEN
Bisa bikin Kaoem Istri, seperti gadis

jang terkenal.

kombali. Badan singset, Tjahaja moeka merah Seger, en Kasi tenaga moe-

KANAN

ANA MONICA
URAT YNA

unnnngggO ng snnunagg gagap emang

|

Ih

TT

:

musti.

|

all

|
"

an

|

ng

/

4

sala

KnNaNNgOpyapo

|

h

Pn vungyygN

| Ih

didih

ANTA

(Ib

Hond

tanggoeng

moestadjab

Kerinsget

|

Imas

FLASH

GORDON

. Nama terseboet

tidak asing lagi

pen

ar

bioscoop

dan

Baroe

Boekoe tjeritera
»KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA“
Isinja bergoena sekali bagaimana tjara2
nja laki rabi Harga f 0,40
franco roemah pembeli: f 0,46
Bisa dapat pada Administratie Peman|dangan.

bagi

mendjadi

eah bibir dalam doenia film. Sekarang telah terbit boekoenja dengan
harga hanja f0.15 tambah f 0.02 ongkos

franco.

Bisa

dapat

beli

Administratie PEMANDANGAN.

Tida berbahaja maski

terbit

pada

Ka Ka KN
5

N

2

5)

an

didapet

Distributeurs:

bagoes

dan

loeas oentoek

reclame

dan

lapangan

advertentie

djoega.

Perminta'an langganan atawa pertjontoan Pemimpin,
fentie atawa tarief, serta masoek lid P.P.B.B. toelis pada.

(R.

Salehlaan

Telefoon

18 Paviljoen|

No.

Awas!

selamanja

liat

merk

4

#

kita jang poeloehan

BATAVIA

lamanja

dan ON-

TJITAROEMWEG

verl.

na

pemandangan

673

M2

Ln.

3017 WI.

jang

1

bagoes

harga

cigendomsgrond

loeasnja 525 M2

Han Kama

eigendomsgrond

loeasnja 450 M2

eigendomsgrond

keadaan

TJIBINONG,

klein Ond. Djeroek erfpacht loeas-

nja 6'/2 bws.

penghasilan soedah

di poengoet de

ngan hasil baek f . 6000.—

. 3.000.—

koetoe dan

SINDANGLAJA
TJITJOEROEG

TJISAROEWA, deket Sanatorium, eigendomsgrond
loeasnja 3725 M2. hawa dan pemandangan bagoes harga f . 4.000.—
TJISEUREUH sebidang tanah Inl. bezitrecht,loe-

asnja 4000 M2 harga f 4.500.—
Sebidang tanah eigendorasgrond loeasnja 1?/4 bws
keadaannja dipinggir djalan besar (Provinci) #2000,
PASSARSTRAAT, eigendomsgrond loeasnja 12050
M2. terdiri satoe

SOEKABOEMI

obat

Jo Tek Tjoe

BANDOENG
MINTA-BELI

sama

parabotan

harga

f 7.000.—
eigendomsgrond

keadaannja

terdiri satoe

roemah

dipinggir

locasnja

djalan besar,

f. 2.500.—

LEMBANGWEG

K.M. 6'/2 eigendomsgrond

asnja

terdiri

1830 M2.

satoe

roemah

loe-

dari batoe

if 5.500.—
Satoe roemah jang letaknja di tempat dingin, di
pinggir

djalan

besar

dan pemandangan

bagoes

jang harganja kira? f 1.200.— sampe f 3.5C0,—
Satoe tanah Oesahajang besarnja kira” 5 sam
pe 50 bws. jang letaknja di bilangan Prianger,

Kwitang—Batavia-Centrum.

serta

oesah
u

atas

tanah

ada

roemah

roemah besar, serta jang

jang sedeng

ada

tida

aer hidoep

dan

Lelang

W eeskamer

pendjogalannja di Molenviiet-Oost no,
7, Batavia-Centrum, Weeskamer akan
melelangkan
barang-barang
seperti
dibawah ini:
,
Satoe mesin potong daging merk

Burgers, satoe timbangan merk Olland,
satoe penggilingan kopi elektris merk
Hobart, peti ijs, beberapa lemari dasaran, vitrine, rak dasaran, medjatoelis, zitje, lontjeng tembok, lemari, pa
kaian, koper, sarong, kain plekat, ba-

Itik dll,
Lain dari pada itoe satoe partij barang makanan dan minoeman
biscuit,

Genderen.

soesoe, gelei, kopi, thee

worst, sardine, matjam-matjam sajoer
dan sop dalam blik, havermout, boeah-boeah dalam blik, jenever, vermouth
port anggoer poetih dan merah, stroop
tioeka, kembang goela, chocolade, bedak, minjak wangi, tandpasta, shampoo
saboen tjoetji dan saboen mandi d.l.l.
Masoek boedel faill. Njonja djanda

M.L. W. Schelling—
de Riel dan Tjie
Tjen Lin merk Tjie Goan Hoo, dan
djoega boedel marhoem H.J.A.Koning
Lauw Tjoan dan Sech Alie bin Saleh
Abdulaziz.

boleh

lihat

pagi-pagi sebe-

loem lelang,

pada :

MAKELAARSKANTOOR

moerah

Pada hari KEMIS 11 NOVEMBER
1937 poekoel 9.30 pagi dalam tempat

Orang

(banjak aer.)
Keterangan

PHILIPS

terang

jaitoe:

KARANGTENGAH,

10490 M2.

Keloearan

roemah

LAMPOE

masi

baroe f. 8,000.—
VIOSPLEIN ZUID, eigendomsgrond harga f.8.000.-

TJIKEUMEUH,
eigendomsgrond roemah batoe
keadaan masih baek dan bagoes pemandangan,
harga f . 3.500.—
PN
eigendomsgrond loeasnja 400 M2.

ilangken ketoembe.

ST
PAN TT

Trivelli erfpacht

Nan

HEVEAWEG,

Aa

kita poenja peran

POLONIALAAN, Mr.-Cornelis eigendomsgrond
loeasnja 965 M2. pemandangan bagoes dan hawa

adver-

se-

Roemah

tahoen

ada mendjadi tanggoengan bagi

sebagainja, dengan

Ma

«3

WI.

ONDERNEMINGEN.

en

Batavia-Soerabaja

Pe
MATA

Agentschappen

DERNEMINGEN

MAOE DJOEAL:

handel

Administratie

PERCEELEN

dan
araan.

2.

TOEAN

Toean2 goena membeliatawa mendjoeal PERCEE-

belah, kepala djadi enteng tida
koreng, ramboet djadi gemoek,
item, lemes, matiken

Co.

Tel. 2182

baek harga f, 7.250.—

minjak ramboet tetapi
mandjoer djarang

Terdapat diseloeroeh roemah?

Importeurs: R, Braendlein, Chemicalien

Genderen

2

Pengalaman

BUITENZORG

| Banjak
:

van

dalem djoeal en membeli PERCEELEN

Administratie,
'Batavia-Centrum

F.W.

oentoek

bisa men-

moeat

&

Kantoor Makelaar dalem segala bagian, teroetama

Menghadapi hasil besar dan menjenangkan: tariefnja rendah dan berlangganan dapet rabal banjak berhoeboeng dengan djaman soesa.
Ingellah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi
djadi

Pan ena

ADANYA

Hypotheeken

:

advertentie

oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin ijabang P.P.B.B,

RAMAN

Assuranties

Hindia.

mogila

BATAVIA-CENTRUM

GRAN

)g

f5,— setaon atawa 12 nomer, f 2,50 setengah faon atawa 6 nomer, pembajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer.

Lapangan

a f 0,55 per kaleng besar,

SOERABAIA

ana
Oplaag 6000 Exemplaren
.
Dikirim pertjoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibatja oleh langaran2
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa.
abonnementboeat

Koelit
.

F L Li N G E k

Tanah-Abang West

keanaat

Orang? lelaki dibikin

ebat.

Maandblad Bargambai dari persatoean Priaji
Bestuur Boemipoet era di Hindia Belanda

Harga

dimana-mana

Pe

Kalau toean merasa toea sebeloem waktoenja dan tida bisa poela toeroet mengerdjakan
dengan kesenangannja anak moeda, makanlah tablet? Vi-tabs dari Dr. Nixon. Ia memperpaik
toean
poenja
Tenaga,
kekoecatan
idoep dan kenafsoean.
“Hasil? jang mengagoemkan
didalam
24
djam
Tablet Vi-tabs dari Dr. Nixon
adalah soeatoe pendapatan jang membikin
darah baroe dengan begitoe djadi memperkoeat badan. Didalam satoe minggoe toean
merasa moeda kombali. Boeat ini ada dikasih
pertanggoengan
jang
toean
poenja
oecang
pembelian
akan
dikasih
kombali
kalau
toean mengombalikan
boengkoesannja jang kosong djika toean tida dapat lihat

bagi koelit jang paling aloes

Makelaarskantoor

AT TITNWATT TI TITN

Di

Bisa

di

CO.

Koeat didalam 24 djam

dan

Ganggoean'

NELTON
Semarang.

".

terhadep

@

4 f. 2.—

Dum

Poeder

2

Firma

ang

Boentet

p

diri kemandjoerannja ini pil

panng

ani

Roode

flesch bisa rasaken sen-

da Makan 3

van

Weeskamer

Ma

boelan jang meninggal, asal tidak
menoenggak dapat uitkeering , ..f 25—

RGA LANGGANAN
Oa

Indonesia

Loear

f 4,50

Pengadoean
tentang pengiriman ko
ran, dan oeroesan advertentie setelah

Dan ART

liwat

PEMBAJARAN DI MOBKA |
koran ifi

ahoen ke 5 No.25

Tarief

meonsosa

Selasa

| Kekoeas an
a

9

November

1937

Pendidikan

Maksoed kami mengoeraikan tentang)
” Pendidikan jalah ingin mengeta-

»dalam segala lakoe dan segala
keadaan kehidoepan manoesia itoe

hoei sampai dimanakah kekoeatan pen
didikan itoe dapat mengadakan pero
bahan2 didalam djiwa jg terdidik ?

soedah

Provinciale Raad.
“Pemilihan.

diisi oleh Jang Maha Kwasa

dengan segala alat2 jang aseli, dan
atat2 jang aseli ini dapat mendidik

Dari

Semarang

Anip-Aneta

diberitakan

tentang basil2

di

oleh

pemilihan

diri sendiri terhadap manoesia. Di- di Provinciale Raad' Djawa Tengah
Djiwa jg terdidik inilah mendjadi s0
Oentoek kiesdistrict Kedoe dipilih
anja
dalam Chodrat Zelfopvoeding atau
“al jg terpenting, karena oedjoed
toean
Mr. R. Soedirman advocaat di
mendidik
diri
sendiri
itoe
si
Penjg|
djoega
a
manoesi
dalah seorang
Malang,
toean R.M, Soeprapto hoofd
didik hanja memberitoentoe
“telah mempoenjai evolutie sehdiri &i
djaksa
di
Semarang (candidaat VAIB)
nan dan menjokong bertoem
— dalam hidoepnja.
|
2
dan
toean
Mr, Soepomo
voorzitter
boehnja
sendiri
itoe
menoeroet
ber
ini
didoenia
|” Manoesia hidoep
Landraad
Poerworedjo.
selamat
Chodrat-'iradatnja".
hidoep
oentoek
kemaoean
Sik ana
dan bahagia. Oentoek mentjapai
fihak mempoenjai alasar Berita pest di seloeroeh Indonesia
Masing2
keselamatan
dan kebahagiaan itoe,
mempertegoehkan pen
|. Manoesia didalam perdjoangan hidoep alasan oentoek
Berita penjakit pest selamanja tang
kejakinannja, maka dari
dan
dapatan
| .nja, selaloe berlawanan,
soal ini gal 14 Augustus sampai tanggal 4 Ocdjika
kiranja,
baiklah
itoe
Perlawanan jg pertama jaitoe terha kami serahkan kepada jang meneri tober 1937 adalah seperti berikoet.
|.
dap kepada chodrat Alam, sedangkan ma atau sidang pembatja, karena per
Residentie.
jalah terdapat dalam
kemenanganrja
tama tergantoeng pada tinggi rendah
Priangan jg diserang 161 orang,jg mati
tjara2oja hidoep, mitsalnja : berpakai nja pengetahoean masing masing dan
an, makan, tidoer, beroemah, mentja kedoea dalam atau tindaknja rasa ke 161 orang. Cheribon jg diserang 2 orang,
jg mati 2 orang.
ri pengetahoean dll.
batinan jang menerimanja,
Pakalongan jg diserang 25, orang jg
Perlawanan jg kedoea jaitoe terba
Doea factor itoelah jang terpenting
mati
25 orang.
dap pada manoesia lain2nja jg djoega
menarik kesimpoelannja, mana
mentjari keselamatan, dan kebahagiaan

Dengan adanja doea djenis perlawa
nan tsb. diatas, maka ta" salah agak
nja, djika kami katakan, bahwa ke
koeatan pendidikan itoe, soenggoeh2
amat tergantoeng kepada keadaan2
jg selaloe menghalang2i dan melam
batkan kemadjoean evolutie jg terdidik.
:

oentoek
jang betoel dan mana jang tidak.
Lagi sebagai perlawanan jang ta'

dapat kita loepakan jaitoe perlawanan
watak

terhadap

toeroenan.

Banjoemas

mati

jg diserang

tidak bisa terlihat dengan mata

Amal

$

dan dimoeliakan.

drat dari jg dididiknja.
Pendapatan dari t. Loche menggam
barkan dasar anak sebagai kertas poe
tih kosong, ta” ada tabe'at djelek dan
ta?” ada tabe'at baik, jaitoe oempama
berwoedjoed meroepakan sebagai ijs

di

golongan

laoen

Lambat

2
5

&

dan ke-

makin besar makin

nan

jang

tidak baik?

gonist

koeat,

tadi

sama

moengkin

besar

adanja

dan

anto-

sama

perlawanan

jang amat hebat. Sa'at itoelah djoega
ke jang kami namakan timboelnja per
bidoep orang didalam zaman
didalam hidoep manoesia.
djoangan
ramaian.
takoet, bimbang, ta”
samar,
n
Perasaa
seperti
patan
Toean Kant berpenda
beliau

“'mikianlah

T,

Loche,

selaloe
didiknja.

memberi

bahwa

menoeroet

gambaran

watak

bagaimana

orang

men-

sabar, marah,

soesah,

sengsara,

d.s.b,

laloe timboel dengan sendirinja dida
lam hati perasaan manoesia, Perdjoa
ngan itoelah djoega bisa memberi

Pada

dimoelai

Toean Schoupenkover berkejakinan,
oen
bahwa dasar manoesia itoe tidak soeatoe kekoeatan kepada orang kaki
diatas
berdiri
tinggal
akan dapat dirobah. Segala daja-oe toek dapat
paja bagaimanapoen djoega, akan sia2, (tidak djatoeh). Waktoe itoe djoega
merasa terlepas dari segala
akan dapat, sekerat 'orang
Tidak
katanja
kan
didjadikan emas, demikian watak-watak jang akan mentjelaka
besi,
eang
membo
dapat
orang
laloe
poela moestabillah pohon mempe padanja,
lam dapat didjadikan pohon kelapa.“ wataknja jang djelek, dapat berpendi
Seorang achli Pendidikan jang ter rian jang tegoeh dan bertabi'at jang
kenal, Goeroe besar di Indonesia, baik.
Djika kita selidiki, hidoep manoesia
ja'lah Ki Hadjar Dewantara dengan
tidak dapat terpisah dari ke itoe
kefahajai
Taman Siswanja, mempoen
dan keinginan jang
maocean
man, bahwa:

waktoe

AkankembalikeIndonesia

djam

Menoeroet

10 baroe pemilihan

sehingga

meragoekan

toean
C.G Toorop dengan menoempang kapal ,Johan de Wit“ pada tg
24 November 1937 akan kembali lagi

hati

ke Indonesia dari perlopnja.

kenja

taan toean Djamaloedin (Dodon) dapat
100 soeara, t Abdurrahman fDaen)

berita dari Departement

van Kolonien Majoor Infanterie, ja'ni

terseboet, entah

Setelah pemilihan dilakoekan,

jg

—..
3

da

Gezellige

pat 158 soeara dan toean Abd. Moenaf

telah

di

Pada

«

Abdurrahman

Kepoetoesan
man

tg 13 November

ada

——
9 ——

pemilihan,

t Abdurrah

——

—YG —

Club

dari

Penerbangan
Di Palembang.

Menoeroet

berita Anip-Aneta, bah

wa di Palembang pada masa ini orang
moelai djoega berniat akan mendirikan
club penerbangan,
—

0 —

Toean

M. Bross.

Meninggal

doenia

di

Dari Zwolle diberitakan oleh Anip

Aneta, bahwa tosan M. Bross, seorang
penoelis roman dan jang sebagai pseu
doniem bernama ,JK. van Eerbeek“
telah meninggal doenia,
—

Sekolahan Thabib Tin ggi
Leng Wie dan toean
Mej, Kwee
Kho Pang Kiauw telah loeloes dari

Toetoep.

minggoe

dinamakan
dekaan

dalam tiap-tiap manoesia,

hak

oentoek

diri jaitoe kemer

mengatoer

Duenia

diri sendi

Toean

S.

goeroe

Jacob jang

melakoekan

boeat sementara waktoe
djabatannja
sebagai schoolhoofd dipindahkan dari

ri. Hak inilah sesoenggoehnja men Openbare In!. Vervolgschool di Tita
djadi factor jang terpenting atau pe waai (Amboina) ke Openbare Iol. Jo
noendjoek djalan jang terbesar oentoek ngensvervolgschool di ,Oelath (Amboi
melakoekan pendidikan jang seloeas na).

loeasnja, hingga kemerdekaan diri tadi
selaloe terdjaga menoedjoe ke-keterti-

lankan

tjara-tjara, isjarat2

kebiasaan

jang baik-baik oentoek datang kepada
maksoednja.
Sebagai alasan jang

absah,

bahwa

oesaha kita menoedjoe keperbaikan
watak manoesia itoe, setidak tidaknja
akan tertjapai djoega, kita menjelidi.
ki ilmoe Biologie. Ilmoe iri menjataIkan kepada kita, bahwa rasa hati
dan fikiran kita itoe djika biasa di
pakai, lambat laoen mendjadi koeat,
dan bagian badan jang djarang dipa
kai,'mendjadi lembek, achirnja mati.
Biarlah ,nafsoe atau watak

saetan” itoe mati. tidak mengapa
jang haroes langsoeng segala nafsoe
keinginan dan kemaoean jang ditoe
djoekan kepada Salam Bahagianja ma
sing2 orang didalam
lan

hidoep bergaoe-

bersama ?

Krawang

6 Nov. '37

——

Persdelict

0

—

almarhoem

pada tanggal 30)

dengan pest pada tanggal 5 November,
telah ditjaboet.
—9) —

Djatoeh dari Tram
Dari Pamekasan Anip Aneta mewartakan, bahwa didesa Tambaan district Darmotjamploeng seorang remmer
djatoeh dari tram jang sedang berdja

Sasaran

sangat berbahaja.

lan. Keadaannja
—

FLORES

9

DAN

bahagian ke 1
oedjian kedokteran
Toean Soeparno didjadikan dokter-arts. Kedjadian

hak jang

—

:
October,
Bombay: 6 tjatjar, Calcutta: 10 kolera, 6 tjatjar, Madras 16 kolera,
13 tjatjar Colombo 1 pest Haiphong:
16 kolera, 18 orang mati, 1 tjatjar, 1 ma
tis Hanoi:
87 kolera, 50
mati,
Hongkong : 4 kolera: Shanghai: 99
kolera, 1 tjatjar.
Penerangan menoelar.
Bassein oleh Indonesia berhoeboeng

Zwolle.

—O

9

Bulletin Epidemie dari Eastern
Breau di Singapoer

kan,

jalah soeatoe

di

'37 akan

Bandoeng.

dapat 230 soeara.

Resident van Bengkoelen oentoek djadi
Datoek Pasar Tjoeroep.

Denyan opisil diberitakan, bahwa
dengan besluit pada tg 12 Oct 1937
satoe bintang perak
diancegerahkan

terkandoeng

PGI

akan dimoelai pada djam 9,15 malam
dan jg bertempat di Pendopo Regent

dikemoekakan kepada sptb.

akan

pa-boemi jang beberapa menit lamanja

merdeka,

Avond

rve bangsa Indonesia P G I. oentoek
menghormati jubileumnja jg ke 25 jg

djatoehkan. Kemoedian dimoelai lagi
memilih antara t Abdurrahman (Daen)
dan t Abd Moenaf, kenjataan t Abd
Moenaf dapat
218 soeara dan toean

di Fak-Fak jang

Mendapat anvegerah
Pemerintah

Toegan C. G. Toorop

ditjanang

publiek jang hadir.

ban dan kedansaian.
Didalam perlawanannja kedoea-doea
Djika penoendjoek djalan ini telah
de
nja meroepakan kekoeatan
terdapat, baharoelah pendidik mendja
jang berlainan

kekoeatan

perentah jang

sebab apa,

pentjoeri.

tambah kedjelekannja, karena ketoe ngan kekoeatan,
dari soesasana sekelilingnja, di toedjosannja, djika
laran

- didalam
djatoeh
cempamakan
slokan jang isi segala kotoran. De-

7 pagi.

dan jang mempoenjai arah OUetara| Selatan bersama dengan gempa-laoet
dan aroes-aroes jang tingginya sete-

anak anak jang soesah
bisa diberi gagang se menoeroenkap ikinja
E
:
oentoek diperba
perti ,ijs lilin.
kita
daja oepaja
»Bagaimanakah
Toesan Rousseu mempertegoehkan didalam pendidikan, sewaktoe penkita itoe selaloe berten
pendapatannja, mengatakan, bahwa didikan
toeroemem
telah
watak
itoe
lahir
dengan
baroe
tangan
anak jang

dan Abdurrahman

kan beberapa kali disekeliling pasar,
bahwa pemilihan akan dimoelai djam

karena ditempat terseboet timboel gem

orang
Dengan segala kesoelitan
memberi pendidikan tingkah lakoe,

Pasar Tjoeroep.

| Dodonj

Menoeroet

sama keloear dari roemahnja masing
masing dan sama melarikan diri, oleh

kapoek,

bawa segala kesoetjian
bersihan.

Datoek

maloedin

Tjoeroep, pertandingan

Pada tanggal
28 orang pendoedoek

tatakrama, sopan santoen kepada toe
jg selaloe menoeroet kemaoean dan
orang kasar dan meradjalela.
toekang mendidik. bisa di roenan
keinginan
an pembohong dan penjopet
Golorg
biarkan mendjadi air, bisa digosok se

“3

'37

BAND

Oleh sebab t Djamaloedia (Dodon) adakan ,Gezellige Avond” oleh Verpaling sedikit dapat soeara, lantas di bondsbestuur vereeniging goeroe-goe

5 No vember 1937

Dengan soesah pajah orang mem
beri pendidikan kepada anak tjoetjoe

di Soerakarta,

(Daen).

—

tg. 2 November

RADJA-

Dibenoem mendjadi onderletnan
Pada tanggal 2 November "37 ber
Pada permoelaan tgl 27 November
tempat dipanggoeng bioskoop, telah
dilakoekan pemilihan Datoek (kepala) "37 toean I. Jongsma sergeant majoor
Pasar Tjoeroep, Candidaat jang dipi instructeur di bataljon ke 8 Malang
mendjadi onderletnan.
lih, jaitoe toean2 Abd. Moenaf, Dja akan dibenoem Sena
aah

DiFak-Fak,

itoe?

zelfontplosing selaloe mengoeasai daja dapat poetoes asa, karena sering ber
pendidikan, sebaliknja ada jg kejakinan, bahwa segala daja oepaja
oepaja
n dan mengatakan pendi nja pendidikan jang akan didjalankan
dapata
berpen
secho ta' akan berboeah,
dikan dapat merobah dasar2

ae

Pemilihan

boeat Tiongkok

Seringkali watak toeroenan ini ada ngah meter.
Terhadap soal tsb ada jg berpenda
patan bahwa natuurlijk opvoeding en terlampau kekoeatannja, hingga orang

r

9

Ta

proenggoe

Terrein pada Zon-

184 soeara,
—

lakoekan

bintang

nam KD ame

13 orang,

Pada

satoe

Mantrie

dingsziekenhuis

15 orang'

Manakah jg lebih ke-anak #oetjoe2nja jang
miljoen ini.
koeat dan lebih koeasa, zelfopvoeding
Watak toeroenan itoe ada 2 roep4,
tsb ataukah pendidikan biasa ?“
Djelek disini
baik.
dan
djelek
Boekan maksoed kami ingin mena kami
watak dan tjara tjara
artikan
rik conclusie tentarg hal ini. Harap jang tidak selaras dengan kemadjoean
lah soepaja dianggap sebagai penoen Chodrat Iradatnja, sedangkan watak
dj oek djalan oentoek memberi garis2
jang baik jaitoe jang telah selaras
|. ig besar boeat jg kami akan roending dan tjoekoep oentoek didjaga, dipiara

&

13 orang,

Soerakarta.

(bronz|

Kedoe jg diserang 15 orang, jg mati

Sebagai pembatja telah makloem,
itoe terdjadi lebih
toeroenan
watak
dahoeloe didalam bibit pembawanja

jang

pada

Perjjajalah kepada

Dan kepada Pak Troenosemangoen,

diberikan

|orang, Bibit ini telah terkandoeng voetbal goena amal boeat Tiongkok,
Perlawanan ini adalah telah “secho
dalam iboe, sedangkan bibit si iboe jaitoe elftal Benkoelen contra Drie
“dratnja jg ta' dapat kita singkiri, bah
telah tersimpan lagi dalam Kleur Tjoeroep.. Penghasilan adalah
sendiri
djoega jang
rintangan2 inilah
kan
annja iboenja lagi. Begitoe menjenangkan dan pertandingan berj
memasakkan evolutie atau kandoeng
dapat
itoe bibit dari toeroe kesoedahan 2—09 boeat Drie Kleur.
kedjadian
lah
memasakkan djiwa manoesia, hingga
iboe ke anak, anak
n,
toeroena
ke
Lebih djaoeh telah dirantjangkan
nan
dalam hakekatnja telah dengan sendi ke tjoetjoe dan setervesnja.
akan mengadakan pasar derma
poela
rinja mewoedjoedkan sifat pendidikan
Orang zaman sekarang ini memba- diwaktoe hari lebaran nanti,
dida
sendiri dan bertoemboeh sendiri
fikiran dan nafsoe
wa pendapatan,
Jam alamnja (natuulijke zelfopvoeding dari orang toea, dari uenek mojang
Gempa-boemi
en zelfontplooing).
menoeroenkan watak2nja
berapa besar kekoeatan jang telah
»Sekarang
bermiljoep

perti

advertentie, keterangan
administratie.

2 Pak Sambijo Reksohoesodo, Man
triverpleger pada Zendingsziekenbuis
di Soerakarta.
3 Pak Silas Sastrowidjojo, Mantri
Apotheker pada Zendingsziekenhuis

&

kan ini.

14

huis di Soerakarta,

Oleh Dirdjosoebroro

pendidikan

No.

—.1 Pak Herman Djojohoesodo, Hoofd
mantri verpleger pada Zendingszieken

AA Pata

ne

&

(0.

pada tel, No.

nja kepada :

masing haroes dididik selaras dengan sifatnja, serta
igkan sifat-sifat jang tidak pantas. Kita djangan
sifat-sifat jang indah ba
melawan : alam, tetapi memoeljakan
n
gi anak-anak, (Cicero)

—..

sore

Kwitang

'Lembaran kedoea

.
ketjil, berhoeboeng dengan kesetiaan

Masing

-

4,30

19

Betawi,

di

Sean

djam

2738 WI

1 dibajars boelanah, tetapi ber.
'haroes diachir kwartaal. Do:

le abonnes terhadap

sedikit 6

paling

lamanja

Abonnes

Senen 107 Batavia-C. Tel. 1810 WI.
Indonesia satoe kwartaal .

KEMATIAN

FONDS

KANTOOR ADMINISTRATIB

ht mM.

—

DAERAHNJA

jang

tidak menggempar

tapi

menarik

hati

Democratie didalam Islam mendapat setopan ...
. Baroe2 ini pada tanggal 17 malam

18 October 1937

seorang , anggauta

Tooneelelab Gelimoetoe soedah melang
soengkan perajaan perkawinannja,
di

mana Tooneelclab ikoet

meramaikan

djoega, Sesoedahnja penghueloe mela
koekan
kewadjibannja laloe Toean
A Z Palindih memberi selamat kepada kedoea penganten. Ostjapan
sela

Dahoeloe pernah diwartakan bahwa mat ini beloem tjoekoep rasanja kata
soerat chabar Sasaran jang terbit di Tocan AZ Palindih, kalau ia tidak
Bengkoelen dan sekarang soedah al- memberi keterangan sekedarnja ten
marhoem, kena persdelict tentang s a tang soal perkawinan didalam Islam.
an
toe artikel jang
Pemoeda

berkepala

Desa".

Perasa

Lebih djaoeh sekarang dichabarkan
lagi bahwa toentoetan tentang artikel
Procureur
ini telah disjahkan oleh
Generaal.

Toehan

soedah

dan perempoean

mendjadikan

beberapa

laki2

golongan

dan kaoem agar satoe sama lain ber
kenal kenalan. Maksoednja jalah per
kawinan, djadi Toehan soedah menga

dakan ini peratoeran. Dan Nabis a.w.
Begitoelah padatg 2 Nov '37 t. M soeka kepada seorang jang kawin,—
Sabirin penoelis dari itoe artikel telah Diterangkannja poela tentang kewa
perantaraan politi e djiban soeami:
dibawa dengan
Benkoelen dan sete —jg Toehan djadikan lebih koeat da
ke
Tjoeroep
dari
toentoetan m e ri kaoemiboe,—jalah sebagai pentjaha
soerat
akan
dibatj
lah
poeroet artikel 156 dari WVS, t. M. ri nafkah roemah tangganja, pembela
M. Sabirin dibebaskan poela.
isteri dan anak-anaknja. Kewadjiban
m0
Gp ena
isteri, jalah sebagai ratoe roemah tang
Dienst SS
ga. Tentang hak-hak kaoem soeami
Toean Anwar, stoker, dipindahka n tak oesah diterangkan. Jang perloe
dari Exploitatie SS di Sumatra Sela- hak kaoem isteri, sebab oemoemnja
tan (standplaats Kertapati) ke Exploi didoenia Islam sekarang ksoem isteri
tatie SS dibahagian Westerlijuen (stan d haknja di-indjak indjak, Spreker mem
peringatkan akan firman Toehan, jg
pJaals Tanah Abang),
ega" rn

maksoednja

orang

jang paling

dekat

itoe

Inlandseh

Pentjoeri sepeda

Onderwijzer: sampai

Hoofdschoolopziener, hidoep bersama-

Kelamerin kira kira pk. 1 sepeda
merk
Raleigh seharga kira2 f 30 poe
memang, tidak ada jang merasa se
nja
Boemita,
sekolah Mulo
nang dalam kalangan OKSB dengan 'Cberibon soedahmoerid
ada jang melarikan
peratoeran gadjijang mereka dapatkan (ketika anak itoe berbelandja di toko
Tidak,
siapapoen
tidak anggap
Singapore. Di bagage-drager speda itoe
Hoekoep,”.
Ten

sama,
Oleh REALIST

oen 1936 ramailah

dige

aad pembitjaraan2 jang
ja kaoem taalonderwijzers |:
t tambahan gadjinja, Sesoeng

memikirkan nasibnja, karena

Boektinja sadja

djikalau seorang pe ada djoega2 tas berisi boekoe2 sekooekoep, tentoe lah 1 tas poenja Boemita sendiri, boe

lah pengandjoernjanja itoe
tidak
1

kalgoehnja dan sebenarnja mereka ini |dakan audjentie kepada Jang
ipat tambahan gadji sesoeai
dengan
1

pangkat mereka

jaitoe

tidak

ehan ataa sama dengan kaoem

ziener3.

ada pembitjaraan

ini djoega

kaoem taalonderwijzers dapat

an

gadjinja

congres PGI

poen

dan

dioeraikan

berhasil, ten

a |toelah boleh dinamakan sepak-terdjang

ag patoet dapat poedjian, karena ga |

i

kaoem taalonderwijzers

boekan ma

panda hta
ln aah
Lain daripada itoe, soepaja gadjika|
oem Schoolopziener itoe, djika diang
Ikat dalam djabatau ini dari kepala se
|
ataw
lain
bagi
rekajkolah kelas
ra-jan, hendaklah diensttijdnja itoe dihi
. Itoeng, karena mereka achirnja, tidak
dapat mentjapai

maximum

gadjinja.

Barriere-systeem inilah jang selama
nja kaoem ambtenaar mengeloearkan

critieknja, boekan sadja meroegikan
kepada kaoem ambtenaar oemoemnja
tetapi menjoesahkan

mum

dan

mentjapai maxi-

lagi poscla oentoek kaoem

menga

koenja seharga f 25, jang satoe

lagi

Moelia sebarga kira kiraf 20 poenja kawannja, Moh. Amin, jang sesoedah keloe

jar dari sekolah toeroet bitjong pada|tO
nja oentoek blandja djoega. Djadi
djoemlah harga barang jang ditjoeri
mereka ditambah
ah gadjinja.
| Kita tidak djaceh menanjakan hal itoe kira kira f 75. Kedjadian 'ini de
ngan segera Politie diberi tahoe. Oleh
ini,
aa
karena sering kali terdjadi seperti ter
| Lihat sadja leerplannja kweekschool, seboet diatas haraplah hati hati kalau
Memperbandingkanlah. Baroe dapat menaro sepeda diloear ,toko, soepaja|
dikadji, siapa jang betoel soeara kita, djangan djadi milik orang lain jang
dari Pemandangan, minta soepaja pa tak disoekairja,
Pena
Ka
ra Kweekscholieren tambah gadji, atau
jang memboeat gadjinja mereka.
Landgerecht di Kisaran
Kita djemoe membitjarakan hal ini,
Gouvernementsbesluit menjatakan,
tetapi kita beloem poetoes asa oentoek bahwa besluit tertanggal li April
memboektikan dengan djalan ini, peng 1932 no 85 (Staatsblad No 145) telah
hargaan kaoem jang dahoeloe diharga- dibatalkan, bahwa pekerdjaan sebagai
kan, tetapi sekarang masih dalam per landrechter di landgerecht Kisaran
timbangan sadja. Kasihlah kenaikan (Ocstkust van Sumatra) jg diserahkan
gadji jang sesoeai dengan didikannja. kepada controleur Binnenlandsche Bes
tuur di Tangdjoengbalai Oostkust van
Kaoem Kweekscholieren.
Djoega kita tidak habiskan karangan Sumatra dan voorzitter Landraad2 di
ini sebeloemnja kita membitjarakan Tandjoengbalai diserahi dengan peker
hal-hal jang verloe diketahoei dalam djaan landrechter di landgerecht Kisaran dan masih tetap memegang ke
congresnja OKSB.

schoolopzieners jang diangkat soedah
voorzitterannja.
Jaitoe tentang seorang ambtenares
tjoekoep diensttijdnja, djadi dari pang
.—
Gg) ..
kat kepala sekolah kelas II oempama jang maoce bernikab, djika nikahnja
Politie tjoerang
nja, kepangkat schoolopziener, dienst itoe dengan seorang jang tidak mem
Merampas
mata
peni tijdnja dihitoeng dengan pakai angka poejai pekerdjaan, soepaja djangan di
lepas.
Bersama2lah
kaoem
OKSB.
tjaharian
orang.
nol.
:
ini dengan lain-lain
Kosong, dan semoea dienstnja tidak membitjarakan
Di Soerabaja banjak sekali peremgroep, soepaja mereka sekarang insjaf
#dihitoeng,
poean-perempoean
Madoera jg berdiam
. Ini mesti dikeloearkan poela dalam dibelakang kaoem Isteri ada berdiri disekeliling goedang goedang, Mereka
symbool kekoeatan jang meroepakan
inifcongres PGI,
itoe ketjoeali pentjaharian sehari hari
Inilah keberatan-keberatan jang te- vakbond.
nja djoega mempoenjai pentjaharian
rasa oleh kaoem

Kweekscholieren. Ma

seklka itoe, bagaimana djoega tentos ra
mai congresnja, ramai karena semoea
ingin melihat perbaikan nasib jang
ada

|.

Kaoem Indiandsch Onderwijzer
HiSen teroetama, hendak

— makan djika waktoenja
— kawan-kawannja jg ada di

sampi

harapan

oentoek keloearganja.

saatnja jang sebaikmempersatoekan diri

berlainan

dan ada pengharapan

oen

toek bekerdja teroes.
kalangan vakbond jaitoe ma
Inlandsche dalam
Kita dari Pemandangan menghascholen der 2de klasse jgsoedah djadi soek dengan segera didalam persatoean
jang mengarah persaudaraan dan per rapkan, boekan sadja dikalangan VOB,
'kepala sekolah kelasll.
— Boekan itoe sadja. Berikanlah ke- tjaja mempertjajai satoe sama lain. PNS, tetapi dalam kalangan OKSB.
Kaoem boeroeh di Indonesia mesti mengadakan fonds sendiri boeat pemi
“sempatan soepaja kaoem Kweekscho/
000 lieren itoe jang djadi leider oentoek mempoenjai sarekat sekerdja jg koeat lihan raden jang akan datang.
“ bahasa daerah di HISen didjadikan dan teratoer, maka itoe, dengan ada
Bekerdjalah.
S
“Hollandsch-Inlandsch Onderwijzer de nja OKSB oentoek kaoem kweekschoKacem Kweekscholieren, kita dari
ngan gadji jang tentoe. Pengharapan lieren, hendaklah diperkoeatkan. Ti- Pemandangan
mendo'akan
soepaja
| kita dalam congres PGI moesti keloear dak banjak djoemlahrja kaoem Kweek congres Toean2 dapat dilandjoetkan
scholieren, tetapi amat berfaedah se dengan tidak ada kekoerangan apa2,
| oesoel dalam soal ini,”
|
kali adanja persatoean jg kekal, oen Zakelijkheid jang haroes di kemoeka
— Taalonderwijzers.
toek
memperbintjangkan soal soul jg kan, djangan terbawa oleh invloeden
amb
para
sekali
sedikit
| Di Indonesia
perloe diketahoei dalam kalangannja Ijang meroegikan nantinja kepada O,
(tenar jang diseboetkan taalonderwij sendiri.
:
er3.
Tetapi meskipoen djoemlahnja
K.S.B. choesoenja,
kaoem PGI, oeO.K,S.B,
s5
dikit dan djika kita dapat hitoeng
moemnja.
Didalamnja kita melihat dari kala
'gadji jang mereka terima tiap tiap
Selamat bercongres.
:
boelan, tentoelah kita tidak dapatkan ngan goeroe jang didalamnja tidak
Selamat membitjarakan nasib Toeangka riboean roepiah, gadjinja, me- ada perbedaan, jaitoe kaoem jang se
rendahnja dikalangan onderwijs, ja- an2. Moga mogalah
'noeroet anggapan kila, koerang.
berhasil adanja.

“pada pandangan

Allab,

jalah siapa

jang paling berbakti, Djadi njata Toe

— orang bangtawan(??) Endeh, Toean A kataan ,,boedak“. Mereka masih

-Z. Palindih meneroeskan pembitjara

sa
me- 11 malam, phohi akan menjiarkan

,,1000
|mavei zaman emas mereka jang
pe- toe penjiaran jang berkepala
Indie-Vluchten“,
13
jaar
Amsterdamini
nveh
dengan
kemoerkaan
Toehan.
(stop)
menegor
“ annja, sebab jang
'boekan t. roemah, melainkan satoe “ Djadi sikep mereka ini dapat kita Batavia door de Lucht“. jalah
djagoJang akan berbitjara
| orang bangsawa|??) Endeh sadja tjari pokoknja dan bisa dimengerti! djago
penerbangan.
dengan dilain-lain
Pembitjaraan saja tadi boekan omo ' Perbedaannja

|

—.

|

“ Toehan dan hadis Nabi. ,,Stop,
teriak soeara itoe djoega dan

—0 —

tempat, jalah tergantoeng dari tinggi

'rendahnja, haloes kasarnja kesopanan

| “Postzegels

beraksi

jang

katanja

mereka

/

seperti moetiara, membikin

terang” tjahaja moeka
dantida meroesakkan
moeka gigi. Dan
sangat menjegarkan! Toean pos:
njagigimerasa
bersih dania

memang
djadi

bersih!

jg mempoenjai anak amatlah
nja tinggal disini.

soesah-

Pentjaharian anak negerinja keba
njakkan hanja dari berladang dan me

nangkap

lindih menjingkatkan pembitjaraannja
| dengan ta' mengoerangkan isinja dan

—

AS.IB,

tak ada pergaoelan
“Dalam

tahoen

jang

baik,

1935

atas initiatief

nja toean Demang Alwi gelar Datoek
Penghoeloe Sati disini dapat didirikan
satoe particulier H.I.S. dengan goeroe

jang keloearan dari H,I.K., tetapi amat

sajang sekali sekolah ini karena koe-

rang

dapat

sokongan

dan

perhatian

dari pendoedoeknja dalam tempo de
lapan boelan sadja terpaks menggoeloeng tikar.

bernama :,Sociteit Tali Porsa
tosan Koba,“dimana dalam sedikit
tempo sadja telah dapat mengadakan

hoekoeman soeatoe apa.
Dari soember jang boleh dipertjaja
sInd. Crt.“ mewartakan bahwa bebe
rapa hari jang laloe telah ditangkap
oleh seorang agent politie dan dibawa
ke kantoor politie, sebab katanja me

tafel,
Selama

Tjara memoengoet barang barang
poengoetan ini memang terdjadi dise
loeroeh doenia dan tidak dikenakan Taman

reka melanggar hoekoem dan haroes
dihoekoem denda. Perkara itoe laloe
diselidiki oleh seorang opziener poli
tie Belanda jg mengambil poetoesan
membebaskan
semoea
perempoean
itoe.

Pembatjaan Radio dan Biljart
berdirinja sociteit ini

boleh

lah dikatakan hilang sedikit kesepisn
Koba, karena jang soedah-soedah kalau soedah poekoel 6 sore telah soenji

senjap tak obahnja

seperti tinggal di

kampoeng, sekarang soedah kelihatan
ramai, kadang-kadang sampai poekoel
11-12 malam masih terang benderang

tjakaja lampoe, sehingga orang-orang
jang tidak toeroet mendjadi lid saban
hari

penoeh

sesak

dapat toeroet men

pergi

dengarkan Radio disitoe. Kita do'akan

menjelidiki dan ternjata bahwa asal
moelanja si agent politie itoe maoe
membeli barang2 poengoetan dengan
harga 40 sen sebakoel, padahal harga
biasanja di waroeng Tionghoa 75 sen.

tjoekoep dari lid-lidnja, djanganlah
hendaknja sampai ketoelaran penjakit

Pembantoe

soerat

tsb

laloe

moedah-moedahan landjoetlah oemoer
nja sociteit ini, dapat perbantoean jg
bosan

poela,

koeman

soepaja ia mempeladjari lebih

teliti lagi kepada kewadjibannja. Dja
ngan main serampangan! Red.)
—

tembilang

bak

penggali“,

bak

voorzitter2 Asib Comi
te ditempatnja masing masing (Jaitoe
njonja2 resident2).

| Diantara jang hadir itoe ada djoega bangsawan” sedjati! !

dan 9 pagi.

| Lain lain zegels dari | December
“Ir. Soekarno,— Pemandang an kita wak | Sekarang abad ke 201
06, itoe jalah: Waktoe pembitjaraan “Kedjadian ini lambat (sampai ke 1938 sampai9 Januari 1937 didjoeal

AZ Palindih, jg didengar oleh be- medja Redactie berhoeboeng dengan
:
ratoes laki laki dan perempoean, men perdjalanan kapal.)

| dapat stopan orang banjak bingoeng|

—
(dh ms

dan kalang kaboet, sedang toekang2

TIKAR

Kalor

post

atau

lain lain

tempat.

Kepada PTT Dienst soedah bermoe

rah hati memberi idzin oentoek me
Injoeroeh membikin stempel jg istime

Penganisjaan kedjam
Sehingga mati.| wa . didalam mesin-stempel listrik di
—... deh. Banjak orang jang meninggalkan |
KR
Bandoeng dan Soera“Di daerah Wonogiri seorang laki- Bat'-Centrum,
—.itoe P3 begitoepoen penghoeloe dan
ke
ngan
laki
telah
melakoekan
pertjobaan
hen
| kapitan (districthoofd) Radja diantaraSteropelplaat ini sekarang sedang
4, —
Te
en
dak memperkosa seorang perempoean,
'Menoeroet keterangan tk. stop itoe|jang melawan keras terhadap perboe- diboeat dan pada hari hari sebagai tsb
“mere ka berlakoe begitoe menoeroet! atan ini, Perlawanan ini menjebabkan dibawah ini bisalah dipergoenakan di
silaki-laki itoe menganieja perempoe- kantor kantor itoe :
' Menoeroet penjelidikan kita pada an terseboet dengan kajoe sehingga dari 1—6 December dan dari 10
. rakjat Endeh, perboeatan mereka itoe roesak tangan kirinja perempoean itoe Dec'- 5Jan '38 berselang-selang hari

&. stop itoe terkenal bangsawan (??) En-

baja,

kata , Loc,“ Karena loeka loekanja be
. boekan menoeroet adat.
|.
Kedjadian ini tidak menggempar- berapa hari antaranja ia meninggal

nja dan

dari

7 sampai 9 Dec '37 dan dari
9 Jan 1938 berlakoe tiap

tempat| doenia dan dikoeboerkan dengan diam 6 sampai

2... jang banjak terdapat bangsawan sema diam,

pan h

lang bak pengganti hendaknja, Amin
TENTANG CONGERES P,G.I.
DI BANDOENG.

—

Koba (Bangka)
Pembantoe menoelis:
Koba, iboe negeri dari onderafdee-

Poetoesan

rapat

Congrescomite

PGI. tg. 4/5 November
ling Zuid Bangka, adalah satoe nege
ri ketjil harapir ta'ada mempoenjai
Secretaris Congrescomite menga
'pendoedoek bangsa
Huropa, dalam barkan :
:
|zaman soesah ini poen ta'loepoet dari
1. Berhoeboeng dengan 25 tahoen
tekanan Mak Lese, Pendoedoeknja bo nja Perserikatan Goeroe Indonesia (P.
leh dikatakan beloem begitoe mengge G.L) maka Congrescomite memoetoes
mari kepada onderwijs, sekolah? ham hendak mengadakan opvoering doea
12 dan

13

sekarang soedah boleh mengatoer pe-

Boeat bahagian Betawi adres ini ia
sebenar benarnja.
Boekan bangsawan
—.. barang2 boeat kedoea penganten.
20...
Muziek Tooneelelub Gelimoetoepoen darah —toch darah sama merah — lah Mevrouw Van Lognem Tandjong
boekan bangsawan koelit dsb. Tapi laan 17, telefoon 6174, antara djam 8
|. mendapat stopan poela.

dimana

3
3

ma sekali terpegang dalam tangan
bangsa Tionghoa negeri ini sepi dan

da tengkoelak.

Tambahan lagi, alangkah baik kalau |sanan kepada

kaoem bangsawan (?t) Kadeh ini men
menoetoep dengan tanda mata beroepa dapat tahoe arti ,bangsawan“ jang

| kan, sebab memang

3

ikan, perniagaan hampir sa

peloek djoega loearan postzegeis Asib. orang moelai

“hal jang ta" diingini Toehan A,Z, Pa- |dan mereka banggakan. Sajang !|

|.

mendjadi

Kepada kita diminta, soepaja kita pir ta'ada disini selain dari volksschool, kali, djatoeh pada tanggal
seperti harimau maoe menerkam anak | Menarik hati, sebab njata dan terang
kambing, padahal mereka katanja Islam memaoei ,democratie”, Islam perma'loemkan, bahwa oentoek penge karena itoe bagi ambtensar-ambtenaar November 1937.

. orang Islam. Soepsja djangan terdjadi

—.

gigi Odol membikin
senjaeman

gilang goemilang. Odol mem:
bikin gigi poetih mentereng

Soenggoeh kita merasa sajang seka
Roepanja politie itoe sakit hati dan
semoea peremposan-perempoecan pe- li karena menoeroet chabar jg boleh
moengoet itoe digiringnja kekantoor dipertjaja p. t. Controleur H. H, W,
Kaag jang tidak sedikit memberikan
politie.
'tjam ini, apabila mereka mendengar
Tetapi hal ini terdengar djoega oleh
(Kita oesoelkan soepaja keroegian bantoean oentoek berdirinja sociteit
| ”democratie“ didalam Islam —diantara politie jang laloe membongkar kemba jg diderita oleh perempoean-perempoe ini akan berpindah tempat ke Mun
laki-laki dan perempoean dan oemoem li koeboeran itoe dan menangkap pen an itoe selama mereka ditahan dibajar tok, moedah-moedahan p. t. Contronja—dibitjarakan dihadapan rakjat be djahatnja jang hingga kini masih oleh politis agent tsb, dan sebagai hoe leur jang baroe sebagai pepatah , Bak

han tidak membedakan antara sikaja
dan simiskin, antara bangsawan dan
| boekan bangsawan, siapa jang paling ratoes orang, mereka koeatir nanti moengkir.
—— (Y —
|. berbakti itoelah jang dekat pada pan oemmat Islam memegang koeat2 ini
|.
dangan Allah. ,Stop, stop, prop kau »persamaan”. Tentoe mereka jang sePenjiaran Phohi
| poenja moeloet! teriak satoe doea orang matjam ini akan toeroen kehormatan,
Nanti pada tanggal 19 November
0 Disini tempat propaganda, Soeara ketoendoekan rrakjat, terhadap diri2
jad.
Phobi pada djam 10.20 sampai
mereka,
Mereka
masih
mengenal
per
| #topan ini datangnja dari satoe doea

gan saja sendiri, tapi adalah firman
stop!,

sesoeatoe

Perkoempoelan-perkoempoelan jang
baik djoega tak ada disini.
Dalam boelan October 1937 ini de
Ini jang kita mengharapkan, ini tambahan.
ngan
oesaha toean Demang ini djoega
Barang barang jg diangkoet ke goe
Ijang kita minta soepaja dapat dihin
dan perbantoeannja p.t. H H W Kaag
darkan dari pada doenia kaoem amb dang biasanja banjak jg djatoeh djasoedah
tenaressen,
Bilamana saatnja datang, toeh didjalanan. Djatoeh djatoehan ini Controleur van Zuid Bangka
dapat
poela
didirikan
seboeah
sociteit
bilamana, djika ada tentoelah peragaan dikoempoelkannja laloe didjoeal kepa-

Kacoem Kweekscholieren, dari In- dalam pergaoelan hidoep dimasjarakat
landsch Onderwijzersnja sampai Hoofd ambtenaressen tampak tjoraknja jang

sechoolopzieners,
baiknja oentoek

Obat gosok

hari,

Jaban

pagi

Sikatlah gigi sama Colgate's Tandpasta,
Gigi jang sebelah atas disikat moelai
dari goesi toeroen kebawah dan
' gigi jang sebelah bawah dari
goesi naik keatas. Bagian gigi
jang dipakai bocat gigit dan
mengoenjah,
disikat
dengan gerakan orang
bikin boenderan. Kemoedian taroh Tandpasta
Colgate sedikit di lidah
dan ambil aer setegoek. Dan

koemoer”lah samaaer dan tand- “74
teroetama diantara gigi, soedah itoe
koemoer'lah lagi dengan aer bersih.
Tube

rang

seka-

djoega

satoe tube
Colgate,

sedikit.

dari 15 dan

30

Ini #jara
memberi

malam

memakai Cotgato tang
Toean 5 matjam hasil,

@»

1

h

Gigi

djadi

bagoes.

Bagian

jang

menggilapkan gigi didalamnja Colgate,

jaitoe

digoenakan

.obat

jang

oleh

djoega

dokter

gigi,

bikin poetih gigi dan mengkilap.
2.

Gigi

djadi

bersih

semoea,

3.

Oleh karena gosokan maka
goesi djadi kocat dan sehat.

118

4. Semoca

bekas

makanan

di

## lobang-Icbang dan diantara gigi
.
dihilangkan sama sekali
s5. Rasanja Colgate menjegarkan mocloet
dan menjedapkan napas.

pasta itoe akan mentjoetji moeloet,

Belilah

dan

cent.

2 Kail lebih
hemat
dari
pada lain

$
35
:

3
ag

apem lgonlans atas impinan t. R.
'Kartodidardjo, jaitoe Voorzitter dari

| Himpoenan Soedara.
14—15)
Nov.

|

'Sub-comite, telah mengadakan poela
optocht2 jang loear biasa dan menda
'pat poela perhai ian oleh riboean manoesia,

rapat anggota PGI

tertostoep tempatnya di HIS
Pasoendan,

Itoe optoc ht-op ocht, $ adalah

| Tg. 16—1I7 Nov, Irapat PGI tentang

tem dari kl. 500 pandoe-

pandoe

terdiri

KBI,

PI
nberculosebestrijding
dan
Jeugdorganisatie
Surja
Wirawan,
| patnja di HIS, Pasoendan.
engan masing-masing

0

djalan berbaris

ng ditoelis ,madat
: membawa mer e, adalah sangat ber
Idan morfine”
VOB di New Hotel
bahaja, bagi manoesia dan lain2nja.
Djam 4.3 | sekalian itoe pandoean Pata Hotel
k dari PR gebouw
pandoe telah b:
ing dan ditonton
Kramat, dengan
ia. Sedangkan tja
oleh riboean ma:
Internaat Van De- ranja mereka mereka berdjalan, ada
.dan dibelakang:
lah sangat terat
sebagai penoetoep dariri itoe pandoe-pandoe, adalah di
d

Congresisten PG.

matjam

dalam

) di Palace Hotel

kaleng

satoe kaleng
biscuits wafels Arnott. Bo ekalah salah
isinja jang enak
pasegi biscuits Arnott. Semoea ada
matjam-matjam:
dan bertjampoer | Apa sadja dari

|.

f

dari Sub

bestuurs-bestuurs

iring oleh

jang enak

satoe

Comite, dan dibelakang sekali, keliha

tg 16 dan 17 Novem

MILK

TARO

ARROWROOT

S3
CREAM

tan poela satoe auto dari Gezondheids

: dan dikota Bandoeng: dienst. Sepandjang djalan, apalagi di
BEA

n

yg

3

Ss

penerimaan

ARNOTI

Sub-Comite, senantiasa poela berteriak
teriak, tentang bahajanja madat, dil.
Dan 7 sore, itoe arak-arakan, telah
dan di
tiba kembali di e gebouw PR

amboengan dari derma lijat CPKKT

wang

ng diterima kembali dengan

Biskoew if

dari

sesaknja

penoeh

publiek jg menonton itoe arak-arakan.
Maoepoen dari kalangan bestuur

Kebakaran

Korban

tentang

Comite| kan,

(CPKKT)
Tinggi
Afd. Lijsten

“Tanah

kita oerai

Waterlooplein, ta” dapatlah

ana Opera

dari Toean2 atau perk. ses 'samboet oleh £ PGA

dermanja

Sannenberg, jai
agai terseboet diwawah ini:
dari Comit€ Anti-Opium
Voorz,
toe
oe week, Beliau itoe telah pidato poela
'Djoemlah wang jang soedah di
moemkan f 559.09 dengan pandjang lebar tentang pem
HA Taka
'itos madat dll. dan beliau
5.1 basmian
— Politie Sectie V
menjatakan poela terima kasihnja ke
5 'T, Soepardjo, c/o Voro
1,25 pada segenap itoe pandoe2, jg telah
4.55 'scedi boeat menjokong itoe comite,
T, Tarjawinata c/o Voro
Perk. MD. Tjab, Bet. 3,— Isedangkan kepentingannja, adalah ter
283 TM. Tahir Kemajoran
hadap kepada seoemoemnja.
Gempol.
.
Kemoedian, beliau persilahkan ke

Las

“kliwat manis, tandanja 6
Enar

Ke

senjoem.

(472 7.

alau rasanja nggak keroe keroean,
| tjabenja
in, kalau

TR,

Abdoellah,

m. pol.

N asional

NN dna.

Kaanna

Rijkmars

via
Bata
Ann

PKVI.
an

uan

b
P sana
Sapi-le, Na

55 Me
181 T. Achmat

Bedjat bilang,
bang
Aa
Ken
main tennis | 2 e ee ana
Aa
Pa
at .40 R. Soebagio, Kepoeh Gg.
m

i
nja ada banjak,

Be-

100

ik TAS
ing anaknja sebagi
tennis,
in semprot

'—

nanti bocat ngliwet

PA

tidak baik disoeroeh main sem

5

Samsie, c/o

Balai

T. Ismail, Taman

Siswo

T.

Hg

knja orang sehjangsemprot

:

Poestaka —

|.

n

Minggoean

moeri

Minggoean

moeri

|

“Lo, gampang!
'Pindjem, sama temen. Kalau nggak
boleh, djangan ikoet, masih ada sport

Sapi a...

AWAS na

koeat, Bedjat-Bedjat-jr. banjak

2416

7e Prijs

2268

perhatian
— Mendapat b anjak
publiek

dari

Anti-Opiumwee

k.

Sea

Ba

Ni

Tenar

. Tiroro.pasAI

.

roadefdenvergade-

ring tempatoja di Palace Hotel.

onghoa, telah mengadakan itoe rapat

'oemoem tg 6 ini boelan, jang bertem|
sehing|
Tg. 13 Nov, rapat Hoofdbesturen 'pat digedong Thalia Batavia,
koendjoe
mendapat
sesak
penoeh
ga
bonden: HKSB,) OKSB,
H0
ngan riboean manoesia. Didslam itoe
PGAS: dan VOB. Hoofdestuur PNS
rapat, dipertoendjoekkan poela toneel2,
aa
tempatnja di Palace Boter
jang beroedjoet, ialah tentang babaja |
Tg. 13—14 Nov. rapat i Rece tie nja madat belaka. Wakil wakil pers
tempatnja di HISPasoendan. jang hadir, ialah dari Pemandangan

pat
Tg, 14) Nov, rapat anggota tem
PNS di HIS Pasoendan,

dan

|dan dari

gk

Tionghva,

| Pada hari Minggoe tg 7 ini boelan

. Mkemaren), oleh Sub-comite

bahagian
“

Pembantos

kita toelis:

Didalam tempo satoe tahoen

Doea-doeanja soedah merasa tidak dapat hidoep senang oempama tidak dja
di laki isteri dan

hampir sadja mere-

ka akan melarikan diri sebab bapak- C
nja angkat menghalang halangi atas
perkawinan itoe.
Sjoekoer familie fihak pemoeda ber
lakoe awas dan mengadakan
jang perloe setjara correct.

Meskipoen

posan

bapaknja

tindakan

anak perem

tidak soeka djadi walinja, toch

groep

soedah

Dalam itoe pertemoean antara lain
diadakan batjaan Al-Gur'an oleh toean

melarangnja,

LI Tjoema

(BIS AIR

sampe

50”,

toean2

dan

korting

tinggal sedikit hari sadja sampe
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Pada tg 3 sore didaerah

Wonokro-

“Imo teiah kedjadian perkara jg meng
| gemparkan, disebabkan bahwa seorang

bernama Oombar telah menikam

ngan belati kepada

temannja

pada petang Chamis 21 djalan 22 Oct.
'37, bertempat
di Mesdjid Padang

Se

. toean Perniagaan
dong tsb.

donesia” ketil

mendapat

pergoeroean

T,S,

'T.S,

Poerwokerto,

mengamat

amatkan

kini

dari ra

Oembar dengan segera akan merap
portkan kepada politie.
5
— Ditengah djalan ia ketemoe dengan
|M.P. dan Loereh Hadji kebetoelan me
kan (rapport)

bahwa disalah satoe tem

pat ada kedjadian perkelahian.

roleh daripada jg soedah2.
Disampiugnja beberapa badan2

:
di

loearoja TS. iniakan dioesahakan poe
la adanja badan kesoetjianv, badan pen
dirian

roemah,

badan

oesaha

dsb.nja.

Moga2 TS. Poerwokerto dengan per
'hatian segenap ra'jat jg makin hari ma

Sesoedah Politie
mendengar rap kin pesat itoe, dapat lebih sempoerna
Loear, telah dilangsoengkan : , Tabligh 'port ini, dengan segera menoedjoe di
mendjalankan zendingsprogramnja ten
Besar“. Selain meusjiarkan Islam jg tempat ketjelakaan bersama dengan tang
cuultureel nasionalisme goena ke
moerni, adalah memoengoet
derma, Loerah dan Oembar
toeroet
dibela moerniannja masjarakat kita sebangsa.
oentoek penjokong sekolah tsb.Sekolah kang.
— 9 —

rniagaan
tera
(Pidato Mr. R. Soedjon

didalam

bahwa

3

'Dapat bantoean
Pembantoe menoelis:
Atas andjoeran Comite penolong ke narik padjak, dan Oembar menerang
bakaran Madrasah , Thawalib Parabe",

maoepoen
berarti

berna jat dengan sepeuoeh penoelnja, se
soedah barang tentoe kelak ke
Dengan perboeatan jg demikian ini hingga
madjveannja akan
lebih dapat
dipe

ma Tamam.

BERITA DARI PARABE

de

ro Soekeksi Soeparno Nji S. Achmad
Soemadi $. Hardjomartono.
Dengan adanja badaw2 baik diloear

In

Ditengah djalan dengan tidak disang
mana telah didirikan pada boelan Zvel
kaedah 1344 H. Terbakartg, 17 djalan |ka2, maka dari belakang Oembar mem
18 Oct, 37 Didirikan atas bantoean "berikan tikaman kepada M.P. demiki
ra'jat semata2, boekan kepoenjaan t. anpoen Loerahnja jg bermaksoed me
kepada M.P. poen tidak loe
Sjech Ibrahim Moesa,
sebagaimana nolong
banjak persangkaan orang.
poet dari serangan djoega.
Beberapa orang didesa tsb (MergoDerma dan wakaf ada lebih koerang
redjo) telah memberikan pert longan
f 60 (enam poeloeh roepiah).
Dinegri2 lain ta?” ketinggalan poela diantaranja ada seorang Belanda pega

Ropat anggota PPB dan PB
afdeeling Batavia—C 1,
Pengoeroes

PPB

Betawi

menoelis

Hari Kemis 4 Nov '37, pk. 9,45 pagi
bertempat di Roemah Piatoe Moeslimin
Stoviaweg 4a BiO.— PPB dan PB Afd.

Djikalau dibandingkan keadaat da dalam negeri, biar dimana mana, dja
B.C.— 1 telah melangsoengkan Rapat
diatoer dengan tjara jang lain se diadakan ,Tablig2 Besar“, dibawah ini wai weegbrug di Wonotjolo, akan teta- anggota dihadiri oleh 5U orang anggota
gang zaman doeloe dan sekarang defai
de
ngan tegas sekali kelihatan ban k ag
ari tadinja.
pi kl. 10 orang poen ta" loepoet dari nja,diantaranja doea orang kavem ,iste
kita terangkan satoe persatoe:

- bedaan jgnjata. Lebih2 diw

il (succes) jang didapat Japan
dalah teroetama sekali disebabkan
Imoerahnja penghidoepan kaoem boe

Jinia

. trhoen jg belakangan ini boek
| Gikit perobahan jang nampak,|

| terhadap dagang dalam negeri it roehnja, tetapi djoega karena organi
.maoepoen
terhadap dagang denganfsatietalent Japan jang terang nampak

negeri loearan, Sedjak th 1870 moelaifdalam

lah timboel industrialisatie

besar di

waktoe

jang belakangan

Di Parabe tg 23 djalan 24 Oct. '37 tikamannja Oewbar dengan pisau be
Oct. '37 boeat lati, akan tetapi sjoekoer tidak aka se
kaoem perempoean. Derma dan wakaf orangpoen jg dikoeatirkan djiwanja.
0
Da
ada f 86,402.
boeat kauoem bapa. 24
Di Koebang

Poetih

atas

andjoerau

ini. moerid2 Thawalib Parab& disana pada

cum

- Barang Japan jang moerah itoe te tg 28 Oct. "37 bertempat di mesdjid
Europa, Huisindustrie (industrie jang lah dapat mendesak barang Europa Koebang Poetih, derma dan wakaf ada
dikerdjakan diroemah) berganti de jang lebih mahal itoe disini termasoek kira kira f 80.
:
ngan kapal api jg djaoeh lebih besar djoega perkara pelajaran adalah djoe
Tablig tablig jg pasti akan diadakan:
“8 dengan sewanja jang lebih moerah 'lga disebabkan organieatietalent jang
I di Djamboe air tg 28 Oet. '37
poela. Kawat telephoon dan ke
nampak dalam perdagangan Japan.
11 di Goegoek Tinggi tx 28 djalan
an radio, itoe semoesa menambah | Sekiranja tidak ada Japansche in 29 Oct dan 29 Oct '37.
tjepatnja perkavaran.
SN Tenan dustrie, tidak poela ada sifat pertjaja
II di Keta Gadang tg 31 Oct '37.
Sedjalan dengan itoe perdagangan mempertjajai dan organisatietalent,
— poen dapat perobahan besar, teroetama tidak akan
bisa djadi perdagangan
Tenda mata
“sekali perdagangan textiel. Zawan Japan seperti jang sekarang ini.
doeloe boekan sedikit barang jg di
Berhoeboeng
dengan jang moelia t,
Sekarang tjoba kita melihat ke In
gkan dari Timoer ke Barat, se donesia dengan anak negerinja jang A. Hamid Bt Chatib akan meninggal
1
soetera oempamanja dari Tiong- 60 djoeta itoe. . Disinipoen nampak kan kota Boekit Tinggi, maka sebagai
ok dan Britsch Indie, tetapi sesoedah
at orang perkakas mesin ditam
engan
ongkos pengang

tanda mata dari pendoedoek Minangka
bau dihadiahkan pada beliau: ,RoeDisini tjoekoep hasil jang lakoe dise mah 'Adat, Loemboeng Minangkabau"
, lama2 Europa djadi loeroeh doenia, hasil jang boleh di jong ketjil,
Timoer dan kesoe katakan djadi monopolie anak negeri,
Amat indah boeatannja. ”
isebelah Timoer di seperti kapok dan lada....
Jang mengbadiabkan jalah engkoe
ri Europa, jg diba
Demikian djoega karet anak negeri engkoe jang akan mendirikan ,, Madjjar dengan basil
boemi dari orang tani. soedah boleh dihitoeng monopolie a- lis 'Ala di Minangkabau.
| Tidak sadja buisindustrie jang di nak negeri sebab soedakh soesah mela- Sebagaimana oemoem mengetahoei, be
. 'Timoer hampir moesna lantaran moe Wanuja dipasar doenia disebabkan moe|liau anak dari Sjech
M. Chatib IV

orahvja

moerahnja

Ipenghidoepan, jang

harga pembikinan barang fa rah pokoknja.

| : briek ini, 3 tetapi djoega
perdagan
Pa
gangan

kalau

diadoe tidak akan kalah dengan Japan

Kalau

dibanding de-

ngan karet dari Malaka, masih menang

Angkat Boekit Tinggi, seorang poetra

Indonesia jang

moela-naoela

tiap tiap orang dagang,
heran, kenapa

| dalam diri kita sendiri, meskipoen ke merasa

tentoe orang tie Padi, kira2
perdagangan '38.poen
akan

dalam boelan Januari

membangoen
badan
| adaan keadaan jang diseboet diatas anak negeri pada waktoe ini masih 'Cooperatie.
.
memang
betoel djadi sebabnja jang beloem ada artinja dikalangan m sja
- Kabarnja sedikit hari akan mengateroetama boeat sebagiau besar.
rakat Indonesia ini , , , dan apa se- dakan rapat oemoem
| Tetapi keadaan ini, jaitoe keadaan babnje maka seorang milionnair di
Dengan berdirinja Padi ini mendajang
soekar sekali bagi kaoem dagang Amerika masih lebih banjak
poenja pat banjak perhatian dari segensp
sebeloem mereka sadar, oentoenglah kekajaan dari antero anak negeri In bangsa kita, terboekti ketjoeali Ir, Dar
dengan pelahan-lahan berobah bertam donesia jang tidak koerang djoemlah mawan Mangoenkoesoemo.
Hoofd Con
bah baik.
ana
«
nja dari 60 djoeta djiwa, satoe negeri sultatiebureau Nijverheid mendjabat
“Dalam
waktoe jang 20 tahoen
al jang tidak koerang besarnja dari ne sebagai Eere Voorzitternja, poen ada
ling belakang ini Japan telab Sesi Da : geri Djerman, jang sebeloem perarg dikabarkan bahwa Mr, Soewono mena
ri tjonto jang baik dalam peroba| besar poenja kekajaan rakjat sumpai warkan diri soeka mendjabat sebagai
han ini, hingga karena itoe dagang 200 milliard
(200.000 djoeta roepiah. Juridiseh Adviseur,
“

Poerwokerto

»Radius“ mengabarkan:
Berhoeboeng dengan

kemadjoean

dari Pergoeroean

Siswa

Taman

jang

pesta pada ini tahoendi Foerwokerto
maka pimpinan dari badan wakaf
stichting itoe telah mengadakan soe
soenan organisatie baroe goena mendjaga keselamatan dan kesempoernaan

nja badan tsb.
Dengan

bentoekan

organisatie baroe

ini, maka TS Poerwokerto dalam garis2nja jang besar dapat membagikan
dan mendjalankan banjaknja pekerdja
an dan oeroesan setjara doea matjam,
ialah pekerdjaan diloearnja pegar TS
(didalam masjarakat kita sebangsaj
daa pekerdjaan didalam
pagar
TS
(didalam pergoeroean).

Adapoen

pekerdjaan didalam

pagar

itoe diserahkan kepada para goeroe2
dil.nja anggota pergoeroean,
sedangkan pekerdjaan diloearnja pagar jang
mengenai dan. ditoedjoekan
kepada
|rakjat-moerba diloearnja TS diserah
kan kepada
kaoem petjinta2 Angan
TS jang
a

mendja|soedah

. jang doeloenja dilakoekan oleh bangsa lagi karet anak negeri disini.
bat pangkat Imam di Mesdjid'lharam
kita India, Persi dan Arab hampirf
di
Mekkah.
Dan dari doeloe nampak, bahwa per
hilang lenjap. Dengan perlahan2 teta
“Tosan A. H. Ef Chatib adalah seka
dagangan jang paling koeat adalah se
—-pi pasti, saudagar Timoer jang berda
rang mendjadi anggota ,,Madjlis Sjoera|
gang besar, soedah djarang kelihatan lamanja perdagangan jang bersandar Saoedi” (parlement as Saoedi).
monopolie. Boekankah perdagangan
—O —
|..dan tempatnja itoe berangsoer2 di Belandapoen
dinegeri ini dari doeloe|
bangsa
oleh kawan-kawannja
“ambil
SOERABAJA.
nja monopolie djoega? Dan kita lihat:
2 Sa
Tionghoa dan Europa.
poela perdagangan kain kain dari|
Cursus Pariridra Soerabaja
| Tentoe sadja tak semoea dengan
Britsch Indie jang didapat oleh orang
Pembantoe kita dari Soerabaja
o tegas dapat diterangkan djalannja Belanda dengan memberikan toekaran
.prcces ini dalam rentjana jg pendek) nja lada dari Palembang jang ketika mengabarkan.
ini. Sebab i mengingat kepentingan itoe mendjadi monopolie perdagangan: “Dalam boelan November Parindra
ch | biarlah kita bitjarakan orang Melajoe didaerah Palembang dan akan melangsoengkan cursusnja tiap2
ractisjang
. janadjag phal
ada didepan mata,
bari Selasa malam Rebo bertempat
moedah moedahan ada goenanja bagi Atjeh. Keoentoengan jg didapat dari di Paviljoen GNI.
perdagangan toekar menoekar ini boe
saudagar boemipoetera.
Ikan
sedikit bagi orang/Belanda:sehing | Adapoen cursus2 jg. akan dibitjara
Sekarang ini telah njata kita lihat
kan:
. bahwa baik dagang besar, maoepoen ga sampai pada masa ini masih djoe . Asas dan toedjoean Party oleh Roes
| dagang pertengahan, semoea adalah ga diseboet seboet orang ,peperduur” lan Wongsokoesoemoj Isi Soeara
Pa
dalam tangannja
orang asing, dan artinja ,mahalnja seperti lada" 4." dan rindra No: 10 oleh. Pamoedji,
Kedoe
perkataan ,wingewesten” (artinja nedoekan party dalam raden oleh Fractie
. keoentoengan jang dapat dari sitoe
geri tempat mentjari oentoeng), tjoeNasional, Ordonantie menjatat perka
sebagian besar mengalir ke negeri koeplah
menggambarkan
bagaimana
. kearan.
na
SUN
winan oleh Mr. Soewono, Ordonantie
Itoelah salah satoe sebabnja, maka besarnja oentoeng jang mengalir ke- sekolah liar oleh Mr. 'Iskak Tjokroha
kantong mereka itoe, Barangkali kadinegeri ini tidak bisa dagang Boedisoerjo.
"EA
lau dikabarkan disini, bahwa didalam
mipoetera soeboer dan poenja modal
Persatoean
pegawai
«Toko Djepang
crisisjaren, zaman soesah, masih sadja
“
Dikabarkan
kepada
kita, bahwa di
besar.
:
2
0
Boeat dagang seoemoemnja adalah dapat oentoeng 300 a 400 millioen 'Soerabaja telah berdiri ' Perkoempoeselain dari pertjaja mempertjajai dan roepiah dari negeri ini, teranglah soe lan dari Pegawai Toko Japan dalam
organisatietalent (kepandaian menga- dah, apa sebab orang Belanda menamai pimpinannja t, Soemadhi sebugai voor
toer), tidak boleh tidak mesti ada negeri ini ,,wingewesten”. Semoeanja zitter.
:
moelai dari OI C dan kemoedian via
modal
!
|
Asas
dan
toedjoeannja,
ketjoeali me
Ned. Handelswy (Factorij) jang didi|
Hanjalah kalau jang tiga itoe ada, 'riken oleh Koning Willem I dan ke- ngoempoelkan beberapa pegawai dari
| baroe oeang jang berdjoeta djoeta jg moedian sekali via bermatjam matjam toko Japan, poen hendak membeli
| mengalir keloear itoe bisa ditahan da bank dan kongsi dagang adalah hasil nasibnja sebagai perkoempoelan lain
| lam negeri ini dan digoenakan oen perdagangan jang bersifat monopolie nja.
Pada ini waktoe perhimpoenan tsb.
— toek kemadjoean negeri dan pendoe semata mata. '
beloem menerima anggota dari pega
doeknja... jang tentoe sadja saudagar
Disini boekanlah jg dimaksoedkan wai lain, akan tetapi ada harapan se
loearan psen dapat giliran djoegal
pintoe
akan mendapat bagiannja dari sitoe. teroetama sekali sifat monopolie, seper dikit waktoe akan memboeka
Belastingstatistieken jang paling be ti jang keliLatan pada perdagangan nja goena membela kaoem boeroeh se
lakang oendjoek dengan terang, bab: 'monopolie kini (meski kinine mono- cemoemnja,
poliehandel dari Semarangsche Admi
wa djoemlahnja modal Pn
itoe sama sekali tidak lebih dari 30 nistratie Maatschappij poen djoega bi
PA
djoeta roepiah. Pendeknja kekajaan sa ambil oentoeng jang besar sekali
'Hoofdbestuur dari ',Perserekatan
antero pendoedoek jang 60 djoeta itoe dipasar doenia), tetapi dasar dari per Anak Dagang Indonesia" pada waktoe
masih
koerang lagi dari kekajaannja | dagangan export jang telah beroepa ini telah berkeliling oentoek mendiri
P1 |.salah
satoe sadja bank besar atau monopolie, disebabkan moerah- poko kan anak tjabang dimana tempat jg
|
—. kongsi dagang jang ada dinegeri ini. nja, lantaran rendahnja oepah dinegeri dipandang perloe,
| Dimana kesalahan itoe mesti ditjari ini,
Perkoempoelan tsb pada waktoe ini
' maka keadaan sampai djadi begitoe| Dengan keadaan ini didepan mata 'hiboek bekerdja, ketjoeali akan mener
. menjedihkan ? Menoeroet pendapatan jaitoe keadaan jang terang sekali bagi bitkan orgaan dengan nama Publica| kami, itoe lebih doeloe haroes ditjari

Taman-Siswa

dan

insjaf betoel

lain-lainnja

anggota keloearga TS.
Dalam rapat-combinatienja

lougan

jang

baroe2

lima go

ini diadakan,

ma

ka sidang dengan soeara jang seboelat
boelatnja, dapat mengadakan
poetoe
san dalam soesoenan organisatie TS,

Poerwokerto seperti berikoet:

terdiri dari badan-badan:
Badan Pengetoea dan Penasehat: terdiri daritt:
t. RO Simoen,
t. Slamet Sontoatmodjo, t. Kartowisastro, t, Atmosoe-

djono, t Tjitraasmara.
Badan Pengoeroes Tjb
Ketoea

t Arismoenaadar,

TS:
Panijera

Anggota2 t Ha

dibroto, t Atmosoekarto, t, Koeswowi
hanto,
c
Ba danpenjokongwak af-Stich

ting T Sj
Ketoea t. Hardjowarsono, Panitera
t Soeparman Soemonegoro, Anggotse2

t. Djojoardjo, t. Kasar-Kartodihardjo,
t. Atmowasito, t, Soetardjo, t. Soedja
di, t Soekadi Reksosoehartot Moejadi

Badan Keboedajaan
senian :
:

dan

ke-

Ketoea t Wirjosoedarmo,
Panitera
t. Indratmo, Anggota2 t Atmosasmita,

t K Saparia, t. Siloem, t. Joesrin al
Mortodiwirjo, t Ismadi Poesposoemit
ro, t Soetardjo Hardjamartana.
Badan Penjiaran dan Perganda
Ketoea

t Ngisa

manja,
Pk. 10 diboeka poela oleh Voorz, t.
St Palembang dengan pertanjaan sah
menoeroet Statuten PB art. 21 sub 4,

1. T. KARTA SOEBRATA Iste Sec.

jg mend:adi oetoesan kekongres PPB
dan PB loear biasa di Djukdjakarta tg
16 ke

17,17

dan

17

keji8 Oci'37

Sosrowiredjo,

Pani

tera t Slamet Kertorahardjo, Anggota?

itoe,

batjakan
Verslagoja jg didengar dengan perhatian penoeh oleh hadirin.
Setelah
tamat maka dari
pibak ha

dirin memadjoekan
an

dan

a. Bahwa
1,

ingin

beberapa pertanja-

permintaan.

anggota2 PPB afd. BtC.—
sekali mendapat

tahoe dari

pada tt. HB, sampai kini berapa aandeel soedah dibeli atau berapa banjak
nja soedah djoemlah wang perbantoean
kas PPB kepada Drukkerij atau Uitge
ver harian ,, Perasaan Kita" itoe.
b. Berhocboeng “dengan kemestian

pemeriksaan

Dokter,

dipinta soepaja

Dokter
itoe dipilih atau ditoenajoek
oleh si Pemindjam (Leeners) itoe sen

diri, djangan oleh badan Levensverze-

kering itoe semata2,
c. Soepaja HB berikan'ketentoean se
karang, bulehkah tidak, anggota PPB
pensioenan Gemeente Ambtenaren itoe
memindjam
dari PB sebab kini ada
boekti, bahwa seorang pegawai pensioe
nan
Gemeente soedai dapat memindjam wang dari AVB —
2. Pendirian Internaat PPB Afd,BtC, 1

Oleh toetoesan tsb dima'oemkan:bah
wa
sebab tidak tjoekoep

A. Pekerdjaan diloear pagar T.S. (dalammasjarakat),

t Achmed—Svemadi,

ri.Sebab bilangan anggota itoe beloem
menijoekoepi
sebagaimana mestinja,
maka vergadering dischors seketika la

membitjarakan
Pendirian

waktoe

verslag

oentoek

Commissie

Internaat itoe dalam Cungres

depgan nasehainja t. Voorz.

HB, Ver

slag itoe laloe diserahkan sadja kepada
Dagelijksche HB. Maka soepaja yepat
oeroesan ini, oleh Bestuurvergadering

24 Oct. jl soedah menjoesoel sepoetjoek
soerat, jg ini hari dibatjakan rentjana
nja soepaja diketahoei hadirin,
Bahwa soedah diambil kepvetoesan:
soepaja tt. Dagelijkschbestuur PPB afd
BiC.—
1 dan Comissie Pendirian Internaat
itoe, pada soeatoe hari akan
pergi menemoei beliau Voorz. HB itoe
sendiri disini, boeat membitjarakan hal
itoe poela,
Pauze

Poekoel 11.20 diteroeskan. Oleh

1e

Secretaris dibatjakan:

a. Af-cbrift

soerat

A V B.

kepada

HBPB, dd, Batavia 18:10-37 berisi
Soeatoe ketentoean: bahwa si Pemin
djam (Leeners), jang pensioennja koe
rang dari f 10, wadjib membajar ,af

sluit provisie“

"YopCt, Hal ini

ditim-

bang perloe dan patoet, jaitoe soepaja
PB. tdak meroegi, sedang.ialah djoe
ga jang menanggoeng resico pindjaman itoe. Vergadering moepakat.——
b Soerat daripada HBPPB., jaitoe

t Soemodihardjo, t Soewart», t Djojo berhoeboeng dengan maksoed dan pe
soekarno, t Soeparman,.t Soeparno, t kerdjaan badan ,Commissie van OnHardjosoedarmo, t Oemarsadjad.
derz sek“ jang dibentoek oleh Congres.
Badgia
Perpoestakaan
terseboet, mohon
bertanja:
moedah”
Eroea t. S$ Acbmad Dirdja Panite moedaban diantara anggota PPB, afra t Soetopo, t Marbi, t Marsoedi, t deeling Batavia-O. I, ada jang mena
Hoedowahjono, t Soetardjo,
roeh persangkaan apa apa
terhadap
B. Pekerdjaan dala m pagar oeraesan Voorstel itoe, soepaja soeka
memberi kabar kepada toean R. SOE
TS(dalam pergoeroean)

Badan

Madjlis G oe roe:

Ketoea t Achmad —Soemadi Panite
ra t Slamet Kertorahardjo, Anggota2
lain lainnja goeroe
Badan Administratie

Ketoea t Haroen Soerjobadiwardojo
Anggota t Achmad Soemadi tSoetopo
Badan Pendidikandan Pe
ngadjaran:
Ketoea t Acbmad—Soemadi Anggo

ta2: t S8.
hanto,

Badan

Kertorahardjo,

t Koeswowi

Padepokan:

Ketoea t. Soetopo.
Mohd. Slamet, toean

Anggauta
Indratmo

$

ARDJO, Pensioen Hoofdopzichter
matrastr. di Madioen,
Kenjataan:

Ti dak.—

4. Membitjirakan pertemoean

diha

ri raja LEBARAN.—

Dipoetoeskan, Pertemoean itoe dia
dakan diantara anggota2 PPB dan P

B. afdeeling Batavia-C. I bersama
fa
milienja, pada hari Minggoe
12 De-

cember 1937, di RPM., diramaikan de
ngan permainan ,tooneel dan muziek
uitvoering” jang dipimpin

toean
toean

Su

oleh

tt

St

PALEMBANG dan H, LATUMETEN,

Selain daripada itoe, diadakan djoega
makan minoem sekadarnja, jang semoe
t, Haroen t. Ismadi t. anja itoe diongkosi oleh semoea ang
gota, dengan berikan ioeran wang se

Hoedawahjoeno
Soeparman.
Badan kesehatan:
soekanja, tetapi
Ketoea: tt, Soeparman Soemonego- korang,—

sedikitnja

setali

se

nja kantoor itoe, sekarang, maka Ver|bah dan mendjelaskan pidato

lantjar. Sesoedah itoe tampil kemoeka

'Siti Sjochoen seorang moerid

e-Ipoean dari Annadil Islami Betawi. Da

kriug Wanadadi

wakil OKB
Tengah,

wakil

SIAP

SIAP soember

KB

SIAP

daerah

Djawa

SIAP

Palem-

Kepada siapa minta dididik?dan

Poengkoran, PKI Koetaringin RA M

rin|anaknja agar giat beladjar kesekolah.
kepada

Ajah

berapa orang ahli agama. serta
toes2 kijai atau goeroe agama.

bera-

Lontjeng2 keloearan dari Uurwerken Fabriek ,,URGOS”
Schwenningen

Telah mendengar oeraian dan pem
bitjaraan
hal rantjangan ordonnantie
mimpin
dan
menggembirakan
ia
oen
to“, goenanja itoe soepaja modal atau
pendaftaran
perkawinan dalam burgerkapitaal ,sabrakan“ itoe djadi besar| toek mengedjar berbagai2 pengetahoe lijke Stand, jang
sedang dimintakan
dan koeat, sedang kepada si Penitiplan. Ketiga2nja pembitjara ini menda
pertimbangan
dari
pemerintah dengan
pat
perhatian
jg
amat
sangat
dari
se
diberikan
jang djadi anggota PPB. loear
8pCt (kalian hadlirin, teristimewa Siti Sjo- perantaraan Padoeka toean Adviseur
erongkosan 10pCt, orang
an choen, sehingga diantara 'hadlirin ada voor Inlandsche Zaken kepada oemoem
.Rendvraag—
dan kepada koempoelan 'oea. Sebab kedjadian, ada pensioenan jang meneteskan air matanja disebab (publiek)
lama”
politiek
dan social, serta orang2
kan
kegembiraannja
mendengar
dan
|
dipensioenbaroe
(jang
Boemipoetera
kan), terlaloe lambat (berboelan), ba mempersaksikan pidato anak2 itoe.
Menimbang bahwa ranijangan ordo
Setelah Pemeriksaan anak2 moerid
roe bisa diterima soerat “mandaat"
itoe sangat banjak jang berla
selesai
T.
Mohd
Sani
menjerahkan
kem
pembajaran wang pensioennja jang

deposi | boendanja sendiri jang senantiasa me

Kita baroe trima roepa2 model Westminster dan Gong didalem Kas jang indah dan

pembantoe (commissaris) Annadil Islami
tjb Tg. Priok dipersilahkan oen
dimohon
maka
Woeker,
si
ngannja
bantoean dan oeroesannja toean2 H B toek mengoeraikan pendapatannja. Da
PP B. soedi bitjarakan hal itoe de- lam oeraiannja beliau sangat bersjoe
koer atas djasanja goeroe sekoloh tsb
ngan jang berwadjib.
kewadjibannja de
b. Soedah kerap kali kedjadian, jg jang melakoekan

harga 4 F 30.— sampe F 45
Boeat di dalem kota bisa dapet dengen
pembajaran afbetaling dari F 2.50 per boelan.
Importeur

djoega

sempoerna.

Dan

poela agar sekolah

kongan jg sepenoehnja dari oemmat
Islam oemoemnja dan anggauta2 An-

ngan

adanja

rentjana atoeran

taran perkawinan

dalam

sebagian dari menjeroekan dan mengharap kepada
itoe. Maka soe comite sekolah Annadil Islami tjb.
aja djangan sampai auggota kita jg Tandjong Priok soepaja djangan sam
abal itoe Jari kepada WOEKER pai tardjadi lagi jang kedoea kalinja
dsb, Vergadering laloe memoetoeskan: menerima moerid2 baroe dipertengahan
soepaja Bestuur adjoekan hal ini ke tahoen. Karena, kata beliau. sebagai
pada HB mohon timbangan dan atoe boekti tampaklah perbedaan deradjat
me dan ketjiwanja bagi moerid2 baroe da
ran beliau2 itoe, moedah2an ada
bagi
kelak,
lam peladjarannja, jaitoe ta' dapat
'nepaat dan kelonggaran
terseboet,

Delzen dengan 13 matjam

tanja

dan

mereka mengedjar akan peladjaran'ka
wan2nja jg lebih dahoeloe.Ada terlebih

Terhadap

perobahan

Matramanweg

Hof voor Mohamedaansche Zaken.
hal pemin
enimbang
babwa
hak Ruad agama
Landraad

(timboelnja

stbld, 1937

116), rapat

melahirkan tidak setoedjoe,

:

5

no,

:

Sebagaimana doelos telah termoeat

kering,

sepenoeh2nja oentoek mengoeroes, me
moetoes dan mengoeasai sendiri
semata2
berkenaan de
ichwal jang
ngan hoekoem sjara' agawa Islam jang
berkenaan itoe,

hari Saptoe
toesan

Priok Gang

73, Dihadliri oleh 150 la

ki dan perempoean beserta wakilnja
anak2 moerid.
Setelah selesai memboeat portret se
bagai peringatan maka pada djam
8.45

pagi Openbare

oleh Toean Moisak
han sebagai ketoea
djaran.

les tsb

diboeka

gelar Radja Djo
bahagian penga.

orang datang

dari pendjoeroe,

Didalam
njatakan,

atau

Napas

sesak,

laki-laki

hati,

oeloe

jang

soedah

ilang

- njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini.
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau
dibawah djari-djari kaki.
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50,
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.—

ongkos meorang asing

Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe

djam

8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
ongkos asal sadja bajar onkost transport.
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch
20 gram f 2,—

Dilogar kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asa!
penjakit dan adres tjoekoep

terang.

Wadjib diperhatiken

menjokong

Mandailing

dan

Gouvernementsbesluit
Pemerintah

bahwa

baroe

di
telah

memberi oeang sedjoemlah f 5000 (li
ma riboeh roepiah) kepada resident

pelosok dan soedoet2 kota, djam 8 Tapanoeli oentoek dipergoenakan boe
roepanja lengkap beriboe2 orang poe at membeli perkakas2 boeat memper
tera dan poeteri koerang lebih 6000 baiki keroesakan
jang ditimboelkan
orang, lebih bisa, koerang tidak.—
oleh bandjir di onderafieeling ManDjam 8,30 rapat diboeka oleh voor dailing dan Natal dan djoega oentoek
zitterschap sdr. Soeparman, batjaan menjokong pendoedoek2 ditempat ter
@oer'an oleh A, Boesjairi, pembitjaraan
pernikahan setjara Islam oleh sdr Sja:
gaf bin Alwi, rentjana ordonantie pen
Lelang di Betawi
daftaran perkawinan dalam burgerlijke
Rebo10 November.
stand dan pemandangan oleh sdr O
Pardikin,
dan achirnja pengambilan
Lelang diroemah toean D A. Too:

4

Baroe baroe ini telah diadakan Openbare les bertempat diroemah seko
lah Annadil Islami tjabang Tandjoeng

tg 23-24

atau operatie

masi

tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe-.

$

Tandjoeng Priok

Minggoe

Meester-Coraelis

KA

Openbire les Annadil Islami tjb.

malam

Oct 1937, jg baroe silam digedoeng
|AIS. Djam 6.30 sore berdoejoen2 ra

jang

badan,

diloear

atau

536

potong

penjakit zonder

segala

dalam

telefoou

IA

—.
gg —

Di

oentoek

b:iex

—

sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen,
sakit Gigi, sakit Mata, saxit bocah pinggang, Batoek basah atau

hal pemindahan hak terseboet diatas,
Oemmat Islam adalah mempoenjai hak

Pindjeman

bakar

«

sebagai ang-

pinggir djalan tram

NNAN NN

djabatannja

39

NAN

meletakkan

gota BESTUUB, tetapi tinggal men Ialam roeangan Pemandangan, akan
djadi gewone-lid, jang setia kepada adanja rapat POI Bandjarnegara, soeng
goeh terdjadi rapat terboeka itoe pada
PPB dan PB djoega adanja.

—J-

poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti:

Hof voor Mohamaadansche zaken.
III. Rapat memoetoeskan dan mem

Sebab ditimbang ssedah tjoekoep
berlebih waktoenja, maka kepada toe,
an? itoe istimewa kepada t, Noija van
Delzen, dipinta oleh Bestuur soepaja

No.

Saja bisa m mvobati
dan

Dan pada achirnja Toean Ali Har
barah mengoesoelkan tentang menga pertjajakan kepada Bestuur persatoean
dakan pendidikan jg choesoes bagi Oemat Islam Bandjarnegara, agar me
kaoem Isteri didalam hal jg bertali de njampaikan hal tsb kehadapan jang
ngan hag keperempoeanan. Walaupoen berwadjib dengan perantaraan Padoe
soeka menaroeh sabar sadja, sampai oesoel ini beloem dapat diterima pada ka toean Adviseur voor Inlandsche
pertemoean jg Enanti. Insja Allah, saat ini beliau itoe menjeroekan soepaja
| dapat dan bolehlah diadjoekan dan di tetap difikirkan oleh comite sekolah
Bandjarnegara 23 24 Oct "37.
dan djangan diabaikan, moedah2han
roendingkan poela bersama sama.
Poekoel 1,30 pertemoean ini ditoe lambat laoen dapat djoega di woedjoed
Persatoean Osmat Islam Bandjarnetoep dengan selamat oleh t. Voorzit kan, karena menoeroet pendapatan gara: President wg, O Pardikin, Ve
ter poela, sedang diteroeskan membse pembitjara soal ini sangat boetoeh dan
le Secretaris
President Soeparman,
at, BESTUURSVERGADERING hing penting sekali bagi kaoem Isteri.
20 Secretaris
wg Mh Ridwanoellah,
Pada djam 12 siang maka Openbare
ga poekoel 2.
|
Dalam Vergadering ini, telah dipi les itoe ditoetoep oleh ketoea dengan wg Aboewakarim, Penningmeester wg
Noe'man, Commissarissen 1 wg Komar
lih dengan soeara boelat (bij aclama- selamat.
2 wg Sjagaf bin Alwi, 3 wg Mh Moe
tie) toean L, KANDOU
pensioenan
Hg Haa
nawir, 4 wg A'Boesjairi, 5 wg Aboed
mendjadi
Kantorhoofd Pandhuisdienst
hamid, 6 wg Chasan bin Oemar, 7 wg
afdeeling
Rapat
Oemoem
POIB
PB
dan
PPB
Commissaris
Mh Moekri, 8 wg “Abdoelchamid.
Batavia C. I, mengganti toean 8 W.
Pembantoe kita menoelis:
mohon
WALANDA, jg pada hari ini
permohonannja,

wang

pada

dari

lebih berharga

ada

badan

MALAISE

-I- TABIB S.S. MOHAMMAD ALI

Raad agama

baik djika mereka sabar dan menan
tikan akan datang waktoe jg telah di
a. Soepaja hal oeroesan waris dan
tetapkan oleh ganoen pengadjaran jai barta poesaka diserahkan kepada Istoe dipermoelaan tahoen, daripada bi lam dan orang jang ahli.
langnja setengah th itoe dengan perb, Tidak setoedjoe akan berdirinja
tjoema.

Tel. 215

TINGGAL

Kesehatan

burgerlijke

(tegasnja tidak diidjinkan merjimpan |tara lain? pembitjaraannja beliau itoe (stbld. 1837 no. 116): dan akan adanja

oeroesan

Tel 2243

MALAISE

pendaf-

teristimewa

sendiri diroemahnja),
pada wang .sabrakan

dan

Tel. Bt. 230-145

Protest.

a. Rapat melahirkan protest, tidak
mendapat so dapat menjetoedjoei sama sekali de

nadil Islami choesoesnja,

Boleh dikatakan bahwa Vergadering
| sekali ini, nampak gembira dan berse
mangat, njatanja meskipoen soedah
sajoep waktoe, tetapi masih ada sadja
- jang maoce dan miuta bitjara, adjoekan
sesogatoe, misalnja: t. I, Noija van

KENG
Soekaboemi

beliau berseroe

ini

Sbbabnja itoe, karena kebetoelan kaoem Iboe.
Sebagai pembitjara jang penghabikantoor AVB. ditoetoep hari itoe, se
dang Bestuur P B sendiri, tidak ada san jaitoe Toean All Harbarah, Dian

keperloean

TJOEI
Bandoeng

CIRLA

:

sebari

ditanggoehkan barang
lagi.
.

ngan

kita Oemmat Islam sangat menghenda
ki pernikahan setjara Islam.

LIM

Batavia-C.

“SN

ketolongan,

tidak.

itoe

walaupoen alasan dan keperloeannja
itoe ditimbang patoet, dan tak boleh

Firma

pada se
padahal

Ina ar

“menjabrak“

adanja pendaftaran jang ada
karang ini sangat berbeda,

dari

fachet, moelai

glas

dengen

tertoetoep

pertama kalinja itoe, sehingga karena | bali pimpinan persidangan kepada ke wanan dengan hoekoem sjara' agama
desakan keperloean hidoepnja sehari- toea. Toean Hasan Mahmoed sebagai Islam dan kalau kita timbang dengan
hari, terpaksa ia mesti minta pertolo

Duitschland

ada djempol dan baek betoel.

——

ke PB, seba

O

terhadap

toe jang betoel”

NA
NA

njim | Teristimewa

soepaja &
PPB.) , soepaja

ana

aan

.

ek waklontjeng jang baek mengoendjo
“

»Tioema

“&£

Bestuur menasih

(leden
pan wangnja

dalam

ana

aa

NN

transport, jang f 0,
7.

'azhab

BATAVIA-C,

TRLK: No. 8029

BATAVIA-C,

Didjoeal satoe tel: rekenmachine merk Dalton.

N.B.
darma

'perpetjahan. Ia melahirkan terima ka Bandjarnegara PO All dan 26 wakil
os|sihnja kepada Ajah2 dan Jboe2 jg se 'tjabang pergoeroean All wakil2 pers.
Ilaloe memimpin dan menjokong anak Pemandangan”Al Islam dan BNO be
—

pada AfJeelingsbes
| (pengoeroes pindjar

No.19

S

ajar r kekelnoeroenkan siksa dan

(Leeners), menanggoeng mem

SAWAH BBSAR

,WELTENREDEN“«

4

6. Tentang pindja
Dipoetoeskan:

Atelier

—

ripida pindjaman jang

ayasatie

N

soedi berikan sebagai derma

:

beroeroesan dengan :

lah minta keterangan

Amcorijah
Sokanandi
pidatonja pertama ia memoedji bang
Tllam
Ikepada Allah s.w. jg telah mengoetoes Poengkoeran PRI Rakit BTW Mata
Ibeberapa oetvesan dan telah menoeroen | ram Islamijah Tlewang MGDM wa|kan kitabNja dan telah mendjadikan kil PBPMI| vjawa Tengah wakil MD
kan“.
ndjam |rahmat dalam keroekoenan dan me Sj. WI daerah Djawa Tengah Perak

ners) anggota PPB, afd, Batavia
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