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Perloe

peloek-psloekan

dengan

Djerman,

“chawatir pada Inggeris. Pendek
kata: rakjat Nederland semendjak
petjah perang hidoep diatas goenoeng jang berapi, jang tiap-tiap
waktoe bisa meletoes!

Salah

satoe

tanda

Nederland !

Keterangan demikian itoe tjotjok
dengan

osraian pemoeda? Indonesia

jang baros kembali dari Nederland
djoega. Dan .... tjotjok dengan
loekisan jang kita selaioe
dalam soerat-soerat kabar

dapati
harian

Belanda disini dan di Naderland.

Dipengarcehi oleh oedars demikian itoe, maka belakangan
ini

djoemlah mereka dikalangan Belan-

da jang menghendaki perohahan
tentang kedoedoskan Indonesia terhadap Nederland bertambah. Jang
satoe lebih njata daripada jang lain.
“Ini terboekti dari isi rata rata ssk.
harian Belanda, jang dengan teroes
terang berpendapatan, bahwa kedoedoekan Indonesia seperti seka-

rang

ini

tidak

goekan sampai perang selesai. Jang
tidak kita dapati dalamssk harian
Belanda

dari

jaitos

perobahan

sifat

dan bentoek

tadi. Beda dengan

Boeara jang diperdangarkan olah
ssk. harian Indonesis jang dengan te
rang terangan menghendaki parle
ment oentoek Indonesia.
Dengan adanja doea sosara itoe,
maka makin tampak tepatnja desakan dan dorongan gerakan nasional
jang memadjoekan toentostan parlement. Karena tak ada perobahan
jang akan mengandoeng perbaikan,
selama disini tidak ada pemerentah
jang bertanggoeng
djawab pada
pariement. Dan saat jang sebaik-

baiknja ialah sekarang ini. Karena

kalau Indonesia soedah berdiri sendiri
(mempoenjai pariement), dengan sendirinja ia soedah dewasa
dan dengan sendirinja poela dimana
perloe dapat memhantoe Nederland
dalam kesoesahannja,
Alasan seperti baloem matang,
#cesra rakjat beloem boelat tidak

bisa

dibawa

kemoeka lagi. Karena

oskoeran oentoek menstapkan kematangan tadi praktis tidak ada. Dan
kalau
ada
tentos tidak
adil.

Tjonto jang paling terang ialah Nederland sendiri. Jaitoe .... negeri
ketjil dan djoemlah pendoedoeknja
sedikit (beloem 10 millioen) tetapi
rakjatnja
terpetjah-petjah
dalam
partai2 jang djosmlahnja diatasnja
50. Poen perhoeboengan antara ka-

oem Protestan dan Katholik

Lord

Zetland

merasa

ketjewa,

dan

sikapnja

menoeroet

Dangan

pendapatan

parlement

boekan sadja adi!

Ossaha menoedjoa ke-

haroes berdiri sendiri!

ga

tidak dapat menerima

oe-

wa nanti

India bersatoe tegoeh

Jd

Simon Hoare

Congres tidak akan memihak dalam perselisihan ini. Moela2

ia

akan

mem Dang dan meraba2 dalam kegelapan oontoek menantikan hari
ang baik.
Dari London dikabarkan lebih landjost, bahwa djoega
Nshru telah
memberi keterangan, bahwa antara Congres-party dan kadem
Islam
tidak begitos ada perselisihan. Poen dsmikian djoega deng
pomerin
tah sentral. Oleh pembitjara disasaikan, bahwa minister2 jang dengan
banjak animo memegang kekoeasaan, kini telah meletakkan djabatannja.
Tetapi sajang menolak oentosk pertjaja, demikian kata lord Zatland, bahwa keadaan seroepa ini akan tinggal lama.

Radja Leopold menemoei
Wilhelmina

Ratoe

negeri
Ha,

Ma'loemat

neiral

Berlin, Selasa (Reuter!.
Ma'loemat mengatakan,
bahwa
dimedan barat tidak ada pertempoeran jang hebat. Ketjoeali dari
tentara bagian penjelidikan, djoega
dari kedoea pihaknja didapati Keaktipan artilleria. Pada waktoe itoe

ada 1 pesawat Inggeris dan 2 dari

Pertama

bahwa

olehnja

dengan

dikala-

ngan Djerman kini timboel ke
tidak poeasan terhadap tindakan Molotoff dalam soal Finland.

Lebih

landjoet

itoe menerangkan,

koresponden

bahwa tidak

bertjampoernja Djerman dalam
soal Roeslan-Firland, menjata
kan bahwa Roeslan dalam per
mintaan?nja tidak damikian ke
ras. Sebab Djerman berpengha
rapan soepaja soal Finland itoe
diselesaikan dengan tidak oesah
menimboelkan
krisis.
Dalam
keadaan jang sekarang ini kata
nja Djerman tidak dapat ting
gal diam dan poela djika sete

Lawan

dan

moesoeh

Selasa

Roeslan

(Reuter). Da

lam keterangan Worosjiloff, voikskomissaris vagian defensie jang me
naroeh kepertjajaan kepsda tentara merah. Dangan kepertjajaan ini,
maka
Roeslan tetap dalam kepoetoesannja oentoek mendjalankan te
roes politik perdamaian, dan selaloe memperhatikan dengan benar2

akan kesdaan perdjoeangan sekarang ini. Tidak dapat Roemlan itoe

Perloenja

akan

mendengarkan

keterangan Saracoglu

tentang

perhoeboengan loear negeri, ber
hoeboeng dengan penanda tanganan perdjadjian Toerki—
Inggeris—Perantjis oleh parlement kedoea negeri Eropah itos.
Didoega djoega, bahwa Saracog
lu akan memberi djawaban ter
hadap keterangan2 Molotoff jg
paling achir.

mempoenjai

kabar itce tidak beralasan. Dan per
oemosman seroepa itoe didalam wak
toe perang ini adalah isapan djem-

pol jang djahat sekali.

Boentoet

,,City of Flint"

Helsinki, Selasa (Reuterj
Pada sore ini Tinner telah menga
dakan pembitjaraan telefoon dengan

Oslo, Selasa (Havasj
Penjslidikan harga dari bang
sa Djerman jang
di ,,City Of
Flint“ didekat batas Zweden di

kan, bahwa beliau telah
memberi
keterangan kepada pemerintah Finland, bahwa kini telah didapati da
sardasar baroe osntoek
mengada-

asingkannja. Bersama sama de
ngan penerbangan penerbangan
bangsa Djerman jang
baroe2
ini telah menerbangi
pesisir

Finland-Roesisn moelai lagi

benteng Kongavinger

Moskou jang lama Sekali. Dikabar-

Belgia

takoet

(Lihat

Brussel,

Selasa

dilanggar
Mengadakan

(Havas)

telah di-

Noorwegen bagian Tenggara.

kan kembali permoesjawaratan Finland-Roeslan.

samboengan pagina 8)

batas

daerahaja

konferensi

Premier Belgia telah mengadakan konperensi dengan minister oeroesan loear negeri dan minister defensie, djendral Denis.
Setelah diadakan konperensi ini laloe diadakan sidang kabinet.

Dilarang

terbang

Brussei, Selasa:
Belgia telah mengeloearkan larangan bagi semosa pesawat oentoek
menerbangi daerahnja. Dalam soal ini ada ketjosalinja ialah boeat
pesawat2 oedara jang mendjalankan dienst perdjalanan dan jang telah

mendapat

perkenan.

Selasa

Belgia

shawatir

(Havas). Oleh kalangan jg mengetahosi

dinja

Karena

ditoedoah,

Inggeris dan Herantjis

Dalam

kalangan

politik

timboel

kechawatiran disebabkan

adanja incident2 ini dan rasa optimisme jarg nampak pada kalangan
jang mengetahoei djoega memberikan rasa kechawatiran,
Dalam kalangan ini didoega, bahwa oleh karena Inggeris skan

de-j mempertadjam

tindakan

kepoengannja, maka moengkin Djerman sksn

rangan.

Keterangan

Londen,

Chamberlain

Selasa

lam Lagerhuis

fReuterj.

Chamberlain

Rol penting

Dameng

gambarkan keterangan2 daria.s. k”

bagi Belgia

Dalam kalangan Belgia orang menerangkan,
bahwa sikap pemerintah Belgia adalah factor jang penting sekali dalam penetapan sikap
dari pemerintah Djerman. Dan moengkin djoega akan memegang rol
penting dalam kemadjosan dari penentoean2 Djerman jang lebih lIandjoet.

Serangan2 bom Djepang
| makin
Hoedjan

kom Djepang

di Tungkwan
Chungking. Selasa (Reuterj:
Berita2dari medanpeperangan Tiong
hoa mewartakan : Sedangkan didaerah Shansi-Barat terdjadi pertaroengan habat, maka ssmentara itoe
keadaan di Shansi Selatan makin
lama makin mendjadi genting djoega
berhosbbeng dengan adanja bombar
dement jang dilakoekan oleh barisan
artilleris Djepang dengan sehebat-

hebatnja kepada Tungkwan, seboeah

kota jang strategisch jang letaknj:
didjalanan kereta-api Lunghsai, di

tepi

Selatan: dari soengai Koening.

Pi

Kaisar
ssrta

lama

ongkok-Tengah, sebelah Barat dari
Hankow, djosroe bitjara militer Ti
onghoa menerangkan, bahwa pehak
"|Djepang beroesaha akan memoesnahkan pesockan pasoekan Tiongserangan2
hoa jang berdiam disebelah Barat

menoedjoe

Numazo
hoa

makin

hebai

burg.

Dagbladet”“,

poelang

mb os l,Selasa (Reuter)

ngan segala daja oepaja telah meng | mengadakan aksi pembalasan terhadap. negeri-negeri
netral oentoek
kobarkan atau meneroeskan pepe-| kemoediannja memberi perlawanan kepada negeri pengepoeng itoe.

Djerman kerdja keras
Paris, Selasa (Reuter).
Menoerost .,Petit Parisien“ kacem
boeroeh Djerman bekerdja dengan
mati-matian dalam memperloeaskan
bentang2 disebelah ocetara Luxem-

»Svenska

Papen

memar

takan, bahwa pemerentah Belgia baroe2 ini telah mengadjoekan protest kepada pemerentah Djerman berhoeboeng dengan pelanggaran jg

roentoeh.

Djerman tjosrigakan Roesian ?
Stockholm,
Selasa (Havas)
Menoeroet
koresponden dari

ceni

Setelah 3minggoe lamanja dan
bertinggal di Berlin, maka hari
ini Von
Papen
telah
sampai
kembali. Didoega nsnti malam
beliau akan menoedjos Ankara

peperangan. Menoeroet Chamberlain

Brussef,

Roeslan tahoe siapa kawan dan Ia-

wan.

Djermsn.

Perantjis telah ditembak

jdengan segera diserangnja.

Von

kepostoesan mengingat poela kepada minister2 defensie hingga mere
kaitoe bertindak centoek kabinet

berkali2.

Memperlindoengi hak-hak

10

LLaan

jang paling ach
engan
adanja
kabar2 itoe nampak
sepertinja Ing
geris mempoenjai kabinet
baroe.
Jang terdiri dari premier
Halifsx,

Dalam keterangannja Gandhi menjatakan, bahwa perselisihan ka
oem Hindoe dan Isiam tsiah dipergoenakan oleh Inggeris
dentoek me
matahkan tjita tjita India. Lebih landjoet beliau menerangkan, bahwa

Moskou,

gitoe djaoeh.

men-

toh akan didapat persetoeijosan. Pemerentah Inggeris poeas sekali ter
hadap nga Radja Moeda jang berkesoedian mengadakan pt
waratan itoe.

tindakan.

selamatan kedoea belah pihak (Naderland dan Indonesiaj: Indonesia

Inggeris akan

pada tahosn achir2 ini, maka pembitjara berpergharapan,

kepentingan Nederland dan Indone
sia pada masa ini. Nederland tidak
bisa mengosroes kepentingan Indonesia dengan sepenochnja, karena
sedarg poesing kepala dengan oe-

debe-

Radja

an historie dipoetoeskan, dan kedoea karena menoeroet pendapat kete
rangan Congres-party jang terachir ini tidaklah sama sekali dapat di
pandang sebagai soeara rakjat.
i
Dengan memperingati pemberian2 dalam kemadjoean
yeamerentah

dan tepat tetapi djoega memenoehi

roesan sendiri. Ditambah lagi
ngan letaknja Nederland jang

antara

soel2nja. Pertama kali tidak karena dengan adanja itoe laloe kemadjoe

lah dengan Finland, Roeslan te

tosntoetan

psmerentah

itoe poela psmerentah Inggeris

roes keinginannja dengan Zweden dan Noorwegen. Koresponden itoe lebih landjoet mengabarkan, bahwa hingga kini be
loem
djooga
dapat
diten
toekan apakah Djerman djika
terpaksa nanti akan mengambil

Dari itoe

pertemoean

kedoedoekan minderhsid dalam soal Sosial dan ke

prak-

oentoek Indonesia

bahwa

Moeda dengan pemimpin2 Congres partij dan Moslim League telah
berhasil nihil.
Congres partij telah menolak oesoel-oesoel Inggeris jang konkreet

tis seperti minjak dan air. Apa sebab negeri ketjil seperti itoe mem-

Donna parlement ja merdika sama
26

lord Zstilard pada
jang ditimboeikan

karena aksi Congres-partij.

memoeaskan, dari

itoe haroes dirobah. Dan perobahan
demikian itoe tidak oesah ditoeng-

ketjewa

Londen, Selasa:
Dalam Hoogerhuis, minister oeroesan India,
hari ini telah memberi keterangan tentang situasi

djadikan djeleknja
agamaan.
Nederiand ia

“masa ini. Dari itoe kami tinggalkan

—

Ista

Roesian seara, biarpoen tidak berperang
Lord Tetland
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India menoenggoe
kata Gandhi

akan adanja

kechawatiran rakjat
lah tindakan famille-familie Belanda
jang tinggal
disini
akan tetapi
mempoenjai anak di Nederland jang
sedang
beladjar. Mereka menjoeroeh kembali anak-anaknja kemari,
Ada jang naik kapal biasa dan ada
dengan kapal terbang.
Kita telah mempoenjai kesempatan oentoek bertjakap-tjakap
dengan sebagian dari mereka.
Apa
jang dioetjapkan olehnja dapat kita
. singkatkan begini: disini (Indonesia) adalah soearga djika diperbandingkan
dengan
Nederland pads

lembar,

hari jang baik,

EDOEDOEKAN Nederland makin lama makin soelit. Ia terdjepit antara dosa raksasa. Inggeris
di

obrak-abrik
roemah
tangganja.
Mace main mata sama Inggeris,
takoet sama Djerman. Maoe ber-

2

Directeur-Hoofdredastear M. TABRANI.

perobahan

bagian kiri dan Djerman dibagian
kenan. Soenggoehposn neutraal, Nederland merasa perloe dan wadjib
menjiap-njiapkan diri. Ini menelan
ongkos
tidak sedikit dan meng-

maa

ETT

-
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seboelan Soonoonodbe
oo Kake Oo ebi RUN aa
25
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melakoekan

"1

dari Ostara, dari Timoerf dan dari
Selatan.
Pasoekan2 Tionghoa moendoer ?
Poen diwartakan djosga, bahwa
pasoekan2
Tionghoa jang
ketika
itoe beroesaha
soepaja
djangan
sampai timboel pertaroengandengan
pehak Djepang dimedan peperangan
telah memoendoerkan diri dipegoe
nocoengan itoe dan
meninggalkan
“Chihsien, Puhsien, Taling, Hsiang-

dari Hankow

didalam tiga segi jang

dircepakan oleh soengai-soengai Han
dan Yangtze.
Disitoe pasoekan-pasoekan Tiong .
hoa berhasil menembaki pasoekan
pasoekan Djepang jang dipergoena
kan ocentoek mengangkoet- barang
jang ketika itoe sedang hiboek me
ngangkoet persediaan persediaan da
ri Hankow kearah Barat disepandjang zoengai Han.

ling dan Shih-Hsien, kota-kota ma
Djepang makin
Barisan Djepang masih madjoe
na jang dengan segera teroes djahebat
teroes
Hoedjan bom2 Djepang jang di toeh ketangan Djepang.
Sekosah
barisan Djepang
telah
djatoehkan dari tepi Oetara dari
bergerak madjoe dari Chien Chiang
Keterangan dari djoeroe bitjara menoedjoe arah ke Timoer, sedang
soengai terseboet jang dimoelai pa
Tionghos
da tanggal 1 November jang baroe
kan barisan Djepang jang lainnja
laloe itoe, pada empat hari jang te
Adapoen berkenaan dengan kea- soedah madjoe poela dari Hankow
lah lalos ini makin lama makin ber daan pertaroengan militer antara kearah
barat
dan sesoedah itoe
tambah hebat djoega ketika koerang Djepang dan Tionghoa, maka ketika pehak Djepang ini berhasil meram
lebih 840 bosah granaat didjatoeh diadakan Persconferentie
djoeroe pas kota Meiryang.
kan oleh pahak
Djepang kepada bitjara militer Tionghoa sore ini
Sekarang pehak Tionghoa dengan
Tungkwan.
menerangkan,
bahwa
pasoekan? hebat telah melakoekan perlawanan
Tionghoa di Shansi Barat kini ze- kepada
pehak
Djepang
didekat
dang beroesaha menoesoek nossosk Meinyang —demikianlah oedjar djoe
Pasoekan-pasoekan Tionghoa
didesak
perhoeboengan? pihak Djepang di roe bitjara terseboet
—.
sajap belakangnja dengan maksoed
Selain daripada itos diwartakan oentoek mentjegah soepaja pasoeKaisar Djepang menoedjoe ke
djoega, bahwa di Shansi-Barat pe- kan2 Djepang mendapat persediaan2
Numazo
hak Djepang soedah
melakoekan dan bala2 bantoeannja lagi di ShanTokio, Selasa |Trans- Ocean):
desakan kepada pasoekan pasoekan si Barat.
Ini hari Kaisar Djepang telah berPihak Tionghoa pertjaja, bahwa tolak dari Tokio menoedjce ke NuTionghoa jg ketika Itoe sedang ber
koempoel dipegoenoeggan Luliang pihak Djepang itos sewaktce2 akan ma3z0 goena mempersaksikan mashan ditepi Timoer dari soengai terpaksa memoendoerkan diri kea- nosuvre2 militer Djeparg jang di
Korning.
rah djalanan kereta api Tungpu.
lakoekan setjara besar besaran di
Ketika itoepoen pehak Djepang
kaki goenceng Fuji. Selandjostnja
teroes madjoe dengan pesat sekali Pasoekan-pasoskan Tionghos akan pada tanggal 10 November jangadimoesnahkan
menosdjoe arah Chihsien dan kekan datang Kaisar akan kembali
Tentang serangan Djepang di Ti lagi ke Tokio.
pangkalan kepoenjaan pehak Tiong
Bombardement

ANE

Makloemat tadon. Nat.
Groep (Golongan bang
sa Indonesia)

NOVEMB
Neutraal

jang

berpehak

FYDALAM saat peperangan Ero
pah sekarang ini, jang nampak paling soekar kedosdoskannja

jalah negeri-negeri
ketjoeali Roeslan.
Seperti oravg
djsoeh letaknja,

terang

jang

Koers postwissel
Moelsai 7 November 1939 koers
postwissel ke Tiongkok 1 dollar—
£ 0.19 NIC.

neutrsal,

tahos, walaupoen
Amerika Sjarikat

—o—

Berita

—I—

soedah boelat niatnja mele

paskan politiknja jang semoela, ja
itos politik keneutralannja, dimana
larangan2 mengirimkan alat sendja
ta kepada negeri negeri jang ber-

perang

telah

dihapoeskan, artinja,

moelai kini Amerika bolah mendjoe
al alat2 sendjata kepada negeri-

P.T.T.

Telegram ke Danemarkan dibolehkan memakai
bahasa Italia dan
Spanjol.

Sekolah
Telah

bagian

Hakim

loeloss

oedjian

kedosa

tosan

M.

candidaat

Prawoto

Mangkossasmito.
—g——

Benoceman2 opisil
Boepati Magelang

negeri jang sedang berperang seka
Dengan opisil dioemoemkan, bahrang ini.
wa jang diangkat mendjadi boepati
Magelang ialah Raden Said PrawiDalam pada itos, nampak njata,
rosastro, jang kini djadi patih Mabahwa Djerman sangat tjoeriga ke
pada

sikap Amerika ini, jang terang

terang memboektikan bahwa dengan

djalan demikian Amerika menolong
negeri negeri Sjarikat, dan memba
hajakan sikap neutralnja sendiri.
Hal ini tepat benar koepasan soe
rat2 kabar Djerman jang memperi

ngatkan

orang

kepada

oetjapan2

Roosevali dan Cordel Hull sendiri,
bahwa penghapoesan larangan pe-

ngiriman sendjata itoe berarti mem
bahajakan
rika.

sikap

neutralnja

Ame-

Demikianlah, maka kita ambilkan
sikap Amerika
itoe, oentoek menoendjoekkan bahwa negeri neutral
sekarang ini.sangat soekarnja. Mem

pertahankan

nseutraslnja. ... sencu-

tral2nja,'seperti

Amerika dan teroe

tama sekali Roesian, nampak tidak

bisanja.

Mereka haroes berani mengambil
sikap.
Meskiposn neutraal, katanja, teta
pi terang mana jang dipehaknja.
Jang dipehak Amerika
djelas2:
Inggeris dan Perantjis, sedang neu
traalnja Roeslan nampak memehak
Djerman.

Walaupoen tidak ikoet berperang
mereka haroes berani mengambil pe
hak.
Adapoen

negerinegeri

neutrual

seperti jang ada ditepi Laoatan Oatara dan Laostan Timoer, jani Lithauen, Estland, Lethland, Noorwegen, Densmarken, Zweden dan Finland, tersntjam bahaja
hendak di
tjampoeri osrossannja oleh negeri
jang besar.

Kini

terboekti dengan sepak

ter

djang Roeslan.

Poen

negeri-negeri Balkan tidak

tenteram,
:
Ketjoeali
ada oesaha
Roesian
gosena mempengaroshinja, Italia dan
Toerki tidak poela diamnja.

Jang terpenting dalam hal ini ia

lah, bahwa Roeslan tidak postoes
harapan disebabkan gagalnja poli
tiknja jang mengenai Toerki,
Hendak diteroeskan djoega. Kini
— mMenoerset
berita — ja moslai
mempenzarothi Boslgaria, bahkan
ada gelagatnja, bahwa Roeslan akan
marebost Dobrosdsia dari Rosmenia,
laloe hendak diberikan kepada Boel
garia.
Selain daripada itoe, berita jang
menggemparkan tidak ada, ketjoea

li keterangan Molotoff dan Worosjiloff.
Sesoedah Molotoff berpedato me
njalahkan negeri-negari InggerisPerantjis jang
ingin sospaja pepe
rangan ini mendjalar2, maka Molo
toff menambah lagi keterangannja,

bahwa nrgeri2 Imperialistis itos ti

dak mempoenjai lain djalan goana
mengoeroes kepentingan segolongan
manoesia ketjoeali dengan mendje
roemoeskan setengah manoesia ini

didalam api peperangan.
Keterangan Molotoff itos dikoeat
kan lagi hari ini oleh Worosjiloff,

menjalah2kan
rantjis itoe,

Teranglah

4

:
E.

3
Pe

nja Roeslan

negeri2

Inggeris-Pe-

kini, bahwa neutraal-

sekarang

ini, tidaklah

neutraal..., tidak timbang sebelah,

demikian poela Amerika.

Achirnja,

Nederland

dan

Beigi

sedang beroending. Baginda Radja
Leopold berkenan ke Nederland. Ke
Goea baginda

Bsilgi itoe

dari

Nederland

sekali lagi

dan

menawarkan

tenaganja, soepaja diadakan permos

Senen

6

Selasa
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Rebo

1|81....Bajar karan

Kemis

|al,Pemandangan'|

Djoem'at 10)

Saptoe

Tinggi

TJATETAN

JII

Sembahjang
Traweh
di Masdjid
Djame Kp: Sawah Djembatan
Lima Betawi
Rengoeroes menoelis :
Pembatja kiranja telah mengeta
hoei dan telah mendengar
bahwa

pada hari Djoem'at jang laloe tosan

Gosroe Hadji Moehammad Mansoer
sebagai
pengoeroes
besar dalam
gotan
(residentie
Madioenj|, jang Masidjid terseboet, telah menerang
mendapat
titel djoega Toemeng- kan pandjang lebar tentang kebegaran poeasa Ramdhan dan Semgoeng.
bahjang Traweh dimalamnja, serta
dimakloemkan
kepada segenap haLarangan menaikkan
dirin
bahwa
nanti
pada
malam
hargakajoe, kina dan
Djoem'at 28 Ramdhan (berbetoelan
garam.
Wali Negeri menetapkan regee- 9/10 November 1939) djam 8 dimin
ringsverordening. Disitoe disehoet, ta koempoel orang2 bersembahjang
bahwa larangan menaikkan harga Traweh dalam itoe Masdjid dengan
berlakoe djosga kepada barang2 jg maksoed hendak dikerdjakan bersa
dibikin didalam negeri (Indonesia), ma-sama hatam @ober'an dengan me
jaitos kajoe, kina dan garam. | Ane- makai istirahat pada tiap2 4 rakaat
diselangi pada antaranja dengan
taj.
pembatjaan
Hadits
RASOELAL—gpaan
LAH
didalam
perihal
kebesaran
Remberian tahoe tentang gerakan
poeasa boelan Ramdhan dan Tragerakan kapal
wehnja, diiringkan sesosdahnja itos
Maskapai pelajaran ,,Nederland” dengan SALAWAT
100 kali dan
memberi
tahoekan,
bahwa kapal ISTIGRAR 100 kali dan TAHLIL
»Huygenss
psda tg. 6 boslan ini 100 kali dihadiahkan pahlanja kepa
singgah
di Downs, sedang kapal da segenap oemat Islam istimewa
»Tarakan“ jang menoedjoe kenegeri poela kepada orang2 jang telah mem
Belanda, pada tg. 5 boelan ini sing bantos derma dalam oeroesan pem
gah djoega di Genua. | Anetaj
betoelan Masdjid itoe,
ja
Maka diharap dengan kesoetjian
Djosemlah penganggosran makin
hati bagai toean? jang tiada soeatoe
naik
oedoer sosdilah menghadiri bersem
Soedah dikabarkan, bahwa djoem- bahjang Traweh dalam itoe Masdjid
lah kaoem penganggoeran dikota ini pada waktos jang terseboet goena
makin naik. Kini katanja dilain2 menjaksikan keadaannja,
——
tempat demikian djoega, menoeroet
Matjam2
dari Volksraad
pentjatatan
orang javg mentjari
Dalam sidang oemoem College van
pekerdjaan.
Tetapi
angka2
jang
pasti
itoe
dipoesatnja masih be Gaedelegeerden volkaraad, voorzitter
loem ada. fAneta).
telah memberi tahoekan permintaan
—O-—
keloearnja toean drs, Hermen KarWonde:full Kerortjong from Solo towisastro dari volksraad dengan
Dikota ini 'sedarg
berada szege- opisil. Dalam madjelis itoe ia akan
rombolan
pemain kerontjong dan digantikan oleh toean Hoedojo.
Selandjostnja diadakan pembitja
muziek orang boeta dari kraton Soraan
rentjana ordonnantie informalo, terhitoeng djoega beberapa Zatierecht
dan staatsmobilisatie.
5
ngeressen jang soedah terkenal.
PRembitjara2 antaranja tosan de
Kabarnja, tanggal 11. November
ini akan menjeberang ke Singapoe- Villeneuva, memadjoekan soepaja se
ra, boeat ikoet meramaikan Jeharan banjak2nja mengadakan perhoebos
ngan dengan C.K.S. Dalam pada itoe
disana.
Tetapi sebelosm itoe, moelai tocan Soetardjo menanjakan, apa
jang dimaksosdkan
,,instslini malam mereka akan memper kah
Ingen“
itoe
falah
termasoek
djoega
lihatkan kepandajannja bikota ini,
jaitos di Gadoeng Thalia-biorcope parhimpoenan2 social dan politik ser
ta serekat sekerdja. fAneta)
Molenvliet.
-DI—
Tentoe akan menarik perhatian
Tjinta Sedjati
besar, maklusm beloem pernah poe
Tjinta Sedjati sebocah film jang
blik Betawi mempersaksikan koem
poelan
,,Wonderfuli
kerontjong diperlihatkan dibioscoop Thalia jang
melihatkan sesorang actrice, Pe Kwei
from Solo“ ini.
Ing, jang sangat populair,
—j—
Ia ditjintai seorang pembesar di
Ma'loemat kensikan
harga kertas
Changchow dan berdjandji akan me
Moelai dari tanggsl 7 Novamber nikah, bila contractnja soedah habis.
Dalam permainan berpisahan ia
harga pedagang besar (groothandels
prijs| dari kertas hosngkoes (nomor menerima banjak boenga2, diantara
Statistiek 619) diperkenankan oleh nja djoega dari seorang pemoeda,
Direktoer Economische Zaken dina Giok Ho, seorang
amtenar jang
ikkan, sehingga mendjadi f 14— sangat mentjintanja.
Tjerita ini masih beloem landjoet,
perbaal (1 baal & 1235 kg. & 2pi
kosi). Djadi kenaikkan harga ini dan oentoek mempersaksikan bagai

paling banjsk 37pCt

diatas

harga

pendjoeslan berdikit dikit
(detailprijzen) pada tanggal 24 Augustus
Jang masoek golongan kertas boeng
koes disini sosrat chabar harian jg
soedah toea, madjailah jang soelah
toea, drukwerk jang beloem selesai
dan sebagainja.
Lagi
poela
barang barang dari
kertas jang terdjadi dari paling se
dikit 85pCt. kertas toelis jang tidak
berkajoe
(houtvrijschbrijfpapier),
harganja didasarkanpada harga jg

mana hebatnja tjerita itoe mestilah
terpaksa melihat djoega jaug bagi
an kedoea,
Boleh kita kabarkan,

bahwa nan

ti malam diperdengarkankrontjong,
jang lebih terang boleh kita lihat

dalam advertentis

hari

ini,

jean

Katalah orang perampoean
pnaxoet

itoe

Malam Minggoe jang laloe seorang
perempoean bargsa Europa jang

wa beberapa boelan
pada

Gapi

jaitos

tanggal 12 Juli 1939

dahoeloe

pada

hari

anggota

dari

Rebo

Indo-

nesische Nationalistische Groep Mr.
Muhammad Yamin telah menentoekan sikap dan
penerangan
dalam
pidatonja dipersidangan Voiksraad
tentang siapnja Rakjat Indonesia
oentoek soeatoe parlement di Indo-

nesia

|(Handelingen Volksraad 1939,

katja 103).

2. Tanggal

15 dan

16

September

Tetapi perempoean

itoe

tidak tin z-

Sal
mal lak

Yamin

(12

Juti 1939)

dan Mr. Tadjoedin Noor dan toean
Soeangkoepon (22 September 1939).
Poetoesan oentoek memoelai per
mintaan Parlement telah didahoeloei oleh keterangan osmoem dalam
pidato Mr. Muhammad Yarcin tang

gal 12 Juli 1939. dan

setelah

meli-

hat kesempatan kegontjangan zaman laloe dikoeatkan dan dioelangi

lagi dalam Rapat Indon Nat. Groep
tanggal 15/16 September 1939, djadi beberapa hari sebeloem
rapat
poetoesan Gapi jang diambil tanggal 19/20 September 1939, Sebeloem
rapat Gapi ini postoesan parlement
dari Gobi telah diketahoei djoega
oleh oemoem dikalangan Vciksraad.
5. Jang membitjarakan parlement
dalam Volksraad hanjalah anggota
Gapi,

dan

tM'H.Thamrin

cs dalam

zitting dan huitengewone
zitting
tentang itoe tidak bersoeara apa2.
6. Petitie parlement tidak sadja
dikirimkan
oleh Gapi, melainkan
kita ketahoei adalah beberapa peti
tie jang sama isinja soedah dikirimkan ke Staten Generaaloleh ber
matjam matjam orang jang berba-

gai haloean politik sociaal dan eko

nomi.
1. Keterangan jang diatas, menja
takan, bahwa makloemat secretariaat Gapi itoe berisi beberapa pem
bsritaan jang tidak betoel.
ment di Indonesia dalam
persidaSelain dari pada hendak membe
ngan Volksraad tanggal 22 Septem toelkan makloemat jang terseboet,
ber 1939 dan tentang alasannja.ter maka Indon. Nat. Groep (Gabij be
serah kepada anggota masing-ma- sar kejakinannja dan berpendapatan
sing.
poela, bahwa jang mengikat Rakjat
3. Gapi makloemkar, bahwa keti Indonesia pada waktoe ini mendjadi
ka toean-toean
M. Sosangkospon Satoe, jalah diantaranja pertama2
dan Mr. Tadjoeddin Noor tanggal oleh karena tjita2 parlement:
berbitjara, toean Mr. M. Yamin ti- dan tjita2 ini tidaklah dapat dila
dak ada dalam Volksraad, ini tidak jani dengan pelajanan jang ketjil2,
benar, karena
dia memang
pada melainkan
hendaklah dan haroes
waktos itoe hadir dan hal ini ter- dibantos oleh berbagai-bagai orgaboekti dalam Handelingen 1939 ha- nisatie, golongan, partij, perkoem
laman 1473. Handelingen katja 1484 poclan dan poetera poeteri, itoepoen
hanja memoeat nama anggota jang atas bekerapa djalan dan oesaha.
toeroet mengeloearkan soeara ten- Kemerdekaan mentjari djalan dan
tang aanvullende begrooting pepe- oesaha tentoelah mengoeatkan per
rangan, dan Mr. Muhammad Yamin satoean. Dan Rakjat Indonesia boleh
menahan sosaranja setjara jang di lah sekarang mengeloearkan dengan
lazimkan dalam Volksraad dengan merdeka segala perhatian dan ban
memisahkan diri.
toean kepada heberapa oesaha jang
4. Petisi Parlement langsoeng jang soedah berdjalan oentoek tjita-tjita
dikirimkan oleh anggota Indon. Nat. dan toedjosannja.
Groepialah djalan jang tidak atau
beloem dipakai oleh Gapi'atau oleh
Djakarta, 7 November 1939
toeah M H. Thamrin cs, dan diantaranja sebagai akibat dari sikap
Secretariaat
Pemerintah tertoedjoe pidato Mr.
Indon. Nat. Groep
Cement

mendjadi

soal,

Japan pada waktoes ini ta'dapat
mengirim cement oentoek Indonesia.
Padang
dapat mengelocarkan kos
rang dari setengahnja dari jang per
loe, Berhoeboeng dengan itoe maka
akan
dimasoekkan cement dari Bel
gia dan Denemarkan, jg harganja
tentoe djaoah lebih tiaggi dari jang
di Padang. Oleh sebab itoe akan
terdjadi doea matjam harga cement
di Indonesia. Pemerintah ta' mengi
zinkannja
harga
cament dari Padang
dengan
harga jang djaoeh
lebih mahal, soepaja harganja Ja

Djadi
jang

pada
akan

targgal
datang,

19

November

,,PEGOEJOE-

BAN“ telah tjoekoep beroesia
20
tahoen,
Maka berhoeboeng dengan itoe,
Pengosroes dari perhimpoenan ter-

seboet sedang hiboek bekerdja akan

memperingati dengan tjara mengadakan sosatoe
perajaan dan kini
soedah dibentoek Badan Comitenja
jang terdiri sebagai berikoet :
Toean2 Soedjono (Ketoeaj, Soeparto Ipenoelisj, Martosiswojo
(bendaharij, Djojowiredjo (penasehat),
dan sebagai pembantoe2 jalah toean-tosean
Martoatmodjo, Ranoeharpat berbandingan harga dari loear
negeri.
Pemerintah
tjoema mem djo, Kartowikromo, PRoerwodimedjo,
Soedarsono, Slamet, Momod, Amin,
berikan kenaikan harga 5pCt.
Soemarlan
dan Wars#ono,
Pemasoekan cement dari loear ne
Perajaan peringatan ini akan digeri tentoe tas akan perloe kalau
fabriek
cement jang di Grisiksoe adakan kelak pada tanggal "24 dan
djatoeh pada
dah dapat menghasilkan dan fabriek 25 November. 1939,
malam Sabtoe dan malam Minggoe,
di Padang diperbesar.
bertempat
diroemah
tosan
Mas
Kartowikromo,
Boengoerweg
Katjang merah djoega
No. 4, Bat—Centrum.
dibatasi
Pada tanggal 24 November kelak,
Minister Economische Zaken mem djadi pada malam Sabtoenja hanja
beri tahoekan bahwa pembatasan akan diadakan RECEPTIE dan dji
terhadap
katjang merah jerwten)j ka ta' berhalangan disertai dengan
dilakoekan moelai 11 November di muzlek. Pada tanggal 25 November,
moeka ini Sebagai diketahoei baroe djadi pada malam Minggoenja, akan
baroe ini soedah dibatasi goela, se diadakan pertoendjoekan Wajang
msapman

karang katjarng merah.

Ditetapkan
bahwa
moelai
11
November sampai 7 December tiap
tiap orang di bolehkan memakai
katjang merah tjoema satoe pond.
Perbatasan
ini kata Aneta boe
kanlah karena kekoerangan, tetapi
Malahan

persediaan

ada berlipat

gal diam. Dengan gagahnja dipegang ganda dari pada jang akan dipakai.
nja pendjahat itoe sehirggata' da
jam
Adapoen dimedan perang soenji2 pat melarikan diri. Bagaimana
Perajaan perkoempcelan
djoe
djsega,
.
ga diossahakannja akan meloloskan
»Pegoejoeban”
Jang agak menarik perhatian o- diri, tetapi sia2 sadja. Osntosk
da
Goena memperingati
rang ialah India, dimana .. .sesoesi pat memakai segala kekoeat
anrja
20
tahoen
berdirinja
dengan keterangan kita kemarin, maka pendjahat itoe melemparkan
Ssbagaimana
telah
diketahsei oleh
Gandbi memberi keterangan bahwa tas itos. Perempoean jang malang
osmoem,
teroetama
dari
pendosJoek
antara pemimpin pemimpin Moeslim itoe ditempelengnja beberapa kali Kampoeng
Baroe,
Boengoer
dan

masnfpoat

Muhammad

1939 rapat Ind, Nat. Groep- (djadi
beberapa hari sebeloem rapat Gapi)
telah membitjarakan lagi dan memoetoeskan poela dalam rapatnja
akan mendesak keperloean Parle-

tertinggi dari kartas ito», ja'ni f 0,39 berdjalan dekat Dierentuinlaan di
per kg, (seperti teiah diizinkan mos renggoetkan tasnja oleh ssorang2
pendjahat. Tas itoe berisi osang £ 60. semata2 sebagai pendjagaan sadja.
lai tanggal 17 October).

sjawaratan antara negeri-negeri. Se
roeau itoe diarahkan kepada Ing- dan Congres Party tidak ada pers
dipipinja sehingga berbekas, Mende
geris, Perantjis dan Djerman.
selisihan jang mengenai kemerdeka ngar djeritan itoe maka seorang
Dari djawab atas tawaran itoe an India sendiri.
rechercheur datang disitos dan si
kelak bisa dilihat, mana. ... jang
pendjah
at itoe dibawanja kekantor
soonggoeh soenggoeh ingin damai,
A.
Tj.
politis.
dan mana jang tidak.
—efpmn

Tg

ERHOEBOENG
dengan siaran
dalam soerat kabar tentang petisi-parlement Indonesia jang diki
rimkan langsosng kepada Parlement
Belanda, maka tg 6 Novambar 1939
Secretariaat Gapi telah menjiarkan
soeatoe permakloeman, dan berhoeboeng dengan makloemat itos Secretariast Indonesische
NationaIistische Groep Golongan
Bangsa
Indonesia (Gobi) dalam Volksraad
mempertimbangkan berita psndek
jang dibawah ini :
I. Tanggal jang paling tosa diam
bil Gapi dalam makloematnja jaitoe
19/20 September 1939, tanggal rapat Gapi. Osmoem mengetahoei, ka
rena isi pidato itoe disiarkan, bah-

Tanah Tinggi di Kampoeng Boengoer

doeloe telah didirikan seboeah Perhimpoenan Begrafenisfonds jang di
beri nama , PEGOEJOEBANs,
Perhimpoenan ini didirikan pada
tanggal 19 November tahoen 1919.

Koelit Dalang Djawa.
pa

Peratosran kekosasaan pegawai
bestuur Eropah
Tidak sesoeai dengan
prinsip ontvoogding
Sidang College van Gedelegeerden
telah membitjarakan rentjana ordon
nantie jg lebih lsandjoet menetapkan
kekoeasaan? pegawai bestuur Ero-

pahdi Djawa dan Madoera. Beberapa
pembitjara

memadjoekan pendapat

nja (tt. Soetardjo, Soeangkoepon, Sos

rohadikoesoemo,

Roep)

dengan me-

ngatakan, bahwa rentjana itoe tidak

sesoeai dengan apa jang ditentoekan oleh prinsip ontvoogding (mele
paskan oentoek berdiri sendiri).
Poen toean van Helsdingen me-

madjoekan peringatannja terhadap
soal itoe. Dan pembitjaraan woal
itoe ditoenda sampai minggoe de-

pan.

fAnetaj

jm

LN

Minggoe|l—|

“”

Dr. Soekiman

Sidang

tiba di Betawi
Ketosa

Pertemoean

Versteeg

di

Maison

nanti

ma-

pencelis:

boselan ini toean

ro dan A. Gani.

osntosk mendjadi technisch adviseur
dari
N.V-V.
dalam
kompere-

Badan

beberapa

dr. Soekiman

berada diloear negeri

j soal

perhoeroehan

di

K

Gani,

Malik,

Tabrani No-

tosoedirdjo, dan segala Pembantoe2
IP.3, setiap Daerah,
Badan Persdan Docu:
mentatia.
:
Ketoea: toean A.M, Sipahoetar,
Anggauta terdiri dari toecan tosan:
Wikans dan Adam Malik.

Pergoeroean
Ketoea:

Pe-

mimpin
toean R. Atmowirogo.

Penoelis: toean Dj. Soetan Sanain
Anggota terdiri dari toean2: Asmara Hadi, Wikana dan Sanoesi
Pane.

Dr. Soekiman (kiri) dan E. Kupers
Ikanan) dari N.V V.

Belakangan

ini soedah disiarkan

poela, bahwa ia akan kembali ke
Indonesia. Sekarang kita dapat ka-

bahwa

djam

2 siang ini t.

Ketoea:
Penoelis:

EconomiedanSe
rikat Tani

toecan Angronsosdirdjo,
toean
Islan. Anggota

tocan2 Tabrani Notosoedirdjo, Sanoesi Pane.
Anwar Mahajoeddin
dan Wikana.
Badan
Sarekat
:
Sekerdja
Ketoea : tosan Wikana, penoelis t.

dan njonja dr. Soekiman telah tiba di
Tandjoeng Priok dengan naik kapal Kartowinoto. Anggota terdiri dari
K.P.M. ,,Van Der Lijn“, dengan di- toesan2: Imampoespowinoto dan Soe
samboet oleh tidak sedikit orang pangkat.
dari pergerakan ssrekat sekerdja
BadanPenjokong
dan handai taulannja.
pergoeroean
NeNanti malam moelai djam 8,30
sional:
- akan diadakan pertemoean oentoek
menjamboet dr. Soekiman itos berKetoea: tosan Soetan Besar. Pe
tempat di Maison Versteeg, Noord- noelis:
Anwar Mahajoeddin. Ang
wijk No 28.
gota: Diserahkan pada Pengosroes
Kita oetjapkan selamat datang! badan ini mentjaharinja.
mewah pa

Peringatan
Dengan

25 tahoen

dari PPPB

officieel dikabarkan,

bah

wa besok pada hari Minggoe tanggal 19 ini boelan PPPB di seloerceh
Indonesia

akan

jaan oemoem

mengadakan

boeat

oesia perhimpoenan

pera

memperingati

terseboet

tjoe

koep 25 tahoen lamanja. Dalam ps
rajaan itoe akan diadakan pedato
tentang riwajat RRPB sedjak lahir
nja sampai sekarang ini jang soeng
Boeh sangat mengagoemkan danpa
toet mendjadi peringatan bagi oemoem terostama bagi golongan pe

Badan Pemilihan
Dewan:
Ketosa:
toean Sanoesi Pane. Pe
ncelis:
toean Tabrani Notosoedir-

djo. Anggota: toean2 Ismangoenyan.
AK,
Gani
dan Asmara
adi.
Madjallah
Partai.
Hoofdredacteur:
toean Asmara
Hadi, dibantos

»Antara"

menjiarkan

soesoenan

badan

sar dibawah pengawasan
Barisan
rindo.

Ketoea II,

Penoelis I,

t. A. K. Gani

t. Tabrani

Notosoedirdjo
Penoelis II, t. Aboebakar
Mahjoeddin
Bendahari I, t. Soetan Besar
Bendahari II, t, Hanafiah
Pembantoe2 terdiri dari toean2
Adam Malik, dan Asmara Hadi.

Pembantoe

Pengoe-

roes Besar
diloear
Djakarta
Andalas Oetara: t. Jacob Siregar

di Medan. Andalas Tengah

di Palembang,

wa Barat: t. Tjiptodi Bogor,
ngan

Barat: t,

Moechtar

be

Ta
Ge-

besar

ha-

Ketoea: toean Wilopo, Penoelis I
toean Tabrani Notosoedirdjo, Penoe
lis II tosan Aboebakar Mahjoeddin,
Bendahari: Soetan Besar

Anggsuta

toear2

Asmara Hadi,

Adam Malik dan Wikana.
Alamat bosat semosanja Kramat

158 Batavia-C.

maag paman

Pertemoean
H. 5. PPPB. dengan
Hoofd. Pandhuisdienst
Kemarin (hari Selasa 7 Nov.) telah dilangsoengkan pertemoean an

tara

Hoofdbestuur PPPB.

dengan

Dienstleiding pegadaian
di hoofd.
kantoor Pandhuissdisnst sini, H, B,
PPPB. terdiri dari toean2 Wiwoho
dan Soewito Prawirowihardjo dan

t. St. dari fihak Dienstleiding adalah t.t.

Katimboeng di Sibolga, Andalas
Se

latan: Samidin

tosan

Pemoeda

Pengoeroes
rian.
,

Pengoeroes besar:
Oomosm, t. Mr. Amir
Sjarifoeddin
Wakil Ketoea I, t. Wilopo

Dja

Pria

di Tjian-

djoer, Djawa Tengan Ostara: t. Kr

J. 5. de Bruija dan Mr. Bakker, ma
sing2 Hoofd. dan Onderhoofd Pandhuisdienst.
Dalam pertemoean itoe oleh HB.

Lawi di Pekalongan, Djawa Tengah PPPB. ada dimadjoekan

13 kebera

Belatan: t, Darmodisastro di Soio, tan dari pegawai pegadaian oemoem
Djawa Timoer: t. Atmadji di Soe- nja, antara mana tentang atoeran
hal
rabaja, Soelawesi Selatan: t. Anwar djam bekerdja bagi pegawai,

St. Diradja di Makassar, Sosiawesi
Ostara: t, Pantiuw di Menado dan
Borneo Selatan dan Timoer: t. Hadji

Boeari di Birajang.

Gverwerk jang beberapa pandhu'zen
beloem dapat menerima bagiannja
tentang waktoe overgangstoeslag
bagischatters jang sama dipotong

darikindertoslage,

d.I.s.b,

Tetapi diwaktoe. beherapa banjak

Oetjapan

terima kasih

ESKAMER

dalam

Toko

Serangweg),

di MAMPANGWEG

Batavia-Centrum,

BARANG MAKANAN
(Samboengan dari pagina 1).
Makloemat Perantjis
Paris, Selssa (Reuter)

ini

kami

menjatakante-

rima kasih kepada N. V. Nederland-

54

Weeskamer

1939 poe-

(dipendjoeroe
akan

melelang-

oesoel dari P3.B. itoe tiada

menda

pat djawab jang memoeaskan

dari

toean Hoofd Pandhuisdienst, karena

DAN MINOEMAN

(terlaloe banjak oentoek diseboet satoe-persatoe).
Masoek boedel failliet Jong Tjhoeng Tjhim merk TOKO SERANG.
Orang bisa lihat pagi-pagi sebeloem lelang.
WEESKAMER.

an tenang.

Annemers-

LAIN

Perentah baroe ke Moskou
Londen, Selasa (Reuter)
Menoeroet radio Paris kini telsh
dikirim instroeksi2 baroe kepada de
legasi Finland jang ada di Moskou.

Indramajoe

-

Keterangan Gandhi
Wardha, Selasa (Reuterj
Dalam keterangannja jang diberi
kan kemaren, Gandhi mendesak soe
paja diadakan pemilihan dari sidang
constitutie
oentoek
menjoesoen

grondwet

bagi

pemerentah

lingen,

bahwa

Congres

permintaan

jang bersifat

oentosk

memakai

Tambah
Londen,

administratie

tjepat dan

Batavia-Centrum
Kramat 23,

telf. WI, 2409.
Uitvoeringen, Onderhoud, Herstelvan

gebouwen.

rapi.
Harga moerah.

berhenti
Dikabarkan,

daatnja.

oentoek

P MI KI IAI

Perajaan revolutis Bolsjewist
Dari Moskoudikabarkan, bah
wa disana delegasi Finland te

Molenvliet

parade jang

Oost

77

Tel, 1674 Bat.

Maka dari itoe haroeslah sebagai
poetoesan
jarg
tetap
bagi kita,
scepaja dalam waktoe jang achir
ini Eropah tidak mengalami ketidak
adilan separti pada tahosn belaka-

rgan ini ditindakkan oleh

agressie

Djerman.
Tetapi
harces
djoega
sepandjang pengetahoean kita, soepaja keroegian dari negeri lemah
jang mendjadi tetanggarja soepaja
diperbaiki. Lebih Jandjoet Halifax
memberi keterangan, bahwa sesoeng

Sidang nasional Tozrki

poenja Toko
LEBARAN.

HORLOGES.

India
Jang
dari
man

diadakan
berhoeboeng dengan
perajaan tahoenan dari revolutie Bolsjewist.
Maarschalk Worosjiloff telah
mengadakan pedato jg diadjoe
kan kepada tentaranja, dimana
ia berkata: ,padasaat ini Roeslan ada dalam perdamaian, te
tapi mengikosti kedjadian2 Internasional dengan teliti“ Roeslan haroesiah bersedia centoek
perang, sekaliposn dalam parang
itoe tidak akan toeroet.

kita

MEUBELS
RADIOS
SPEDA

menolak

bahwa kini telah ada provinsi jang

menjaksikan

Begrootingen,

keperioean

totaliter,

ketoedjceh dari pemerentah
jang meletakkan djabatannja.
sekarang ini ialah pamerentah
barat laoet, jang membsrikan

lah

- MOETHALIB
telf. No. 45

Koendjoengilah

kekerasan.

lagi jang
Selasa:

Architectenbureau

India

menghendaki

Dengan sengadja Congres

en

Kerdja

jang akan datang. Dalam keterangan
nja pemimpin India itoe menjatakar, bahwa telah dikeloearkan gam
baran jarg salah dengan menjata-

kan

Ontwerpen,

en

.igoshnja peperangan jang kedjam
itos dapat disingkirkan, tetapi djika
Sidang nasional Toerki kemaren demikian
maka
akan kehilangan
telah mengadakan psrmoesjawara- kehormatannja. Kemosdiannja Hatan oentoek membitjarakan tentang lifax mengharapkan soepaja ra'jat
perdjandjian Toerki-I
Peran Inggeris memegarg
tegceh persa
tjis, Perdjandjian itos diteroeskan tosannja.
kepada komisi gaboengan boeat de
fensi dan oeroesan loear negeri cen
Perantjis lekas gamboet
Sslasa:

lebih lardjoet,

Warta

Administratie

Berhoeboeng dengan datangnja
postwissel dari abonnes kita,
sebagian besar kirimannja itoe
didjadikan satoe dengan pembelian kaart Peperangan, maka
oentoek memoedahkan dan men
tjegah kekeliroean pekerdjaan

Administratie, dengan ini sangat diharapkan soepaja di
strook-postwissel itoe ditoelis
keterangan jang djelas, oentoek
maksoed apa kiriman itoe, poen
djangan loepa nummer abonne

haroes

ditjantoemkan.

tindakan perdamaiar dari Radja Ne
derland dan Belgia. Kalangan jang
koeasa di London menerangkan, bah
wa dengan mencenggos amanat dari kedoea Radja itoe, maka
tiap2
amanat sebagai itoe akan
dipelaGjari dengan soenggoeh2. Sedangnja

Raris, Selasa (Reuter). Kalangan
politik di Rerantjis menerangkan,
itoe akan bertemoe lagi. Kemoedian bahwa pedato Halitax itoe adalah
diterima kabar, bahwa komisi boeat sebagai djawaban jang sebagoes2nja itoe diperinga
ti bahwa baik Cham
Ooeroesan
loear negeri dan defensi terhadap oesaha perdamaian dari berisin,
maoepoen
Daladier
akan
telah
mengesahkan
perdjandjian Ratoe Nederland dan Belgis: Ingge memberi
keterangan tentang asal
antara Toerki-Inggeris-Perantjis.
ris dan Perantjis mengadakan pepe oesoel peperangan jang
memberi dja
Kini
didoega, bahwa Sidang Na rangan centoek menentang pelangminan akan moedahnja dapat tersional hari Rebo (hari ini. Redj. garan2 perdjandjian dan poela tjatjipta perdamaian jang lama.
akan mengesahkan adanja perdjan ratjara jang ta' dapat dipakai dari
djian itoe.
pehak Djerman. Selama sebab sebab
Radja Leopold poelang
Sepsrtinja Denemarken jang
ini beloem dapat disingkatkan, ma
Brussel, Selasa, (Reuter). Pa
telah mendapat kesoskaran2 de
ka belosm dapat
dipikirkan
soal da malam
ini Radja Leopold de
pgan pertaniannja dan terpak
perdamaian.
ngan Spaak telah poelang kembali.
sa mengadakan pembatasan da
Maklosemat Perantjis
lam soal goela, sepertinja djoe
Djerman ganti menjambost
Paris,
Selasa (Reuterj. Mak
ga
jang telah dilakoekan oleh
Berlin, Selasa |Transoceanj
loemat malam pada 7 Nov, dari pe
Nederland. Noorwegen dapat ha
Pada hari Rebo disoerat2 kabar hak Perantjis: ,,pertempoeran
ter
langan dalam perdagangan ka
psgl jg mendapat
perhatian besar djadi antara patroeli
tempat
joenja. Orang
mendoega, bahboekanlah oesoel perdamaian dari pat dan artillerie diberbagai setem
bagian
wa permossjawaratan itoe akan
Ratoe Nederiand-Belgia Tetapi ialah medan
perang.
langsoeng seminggoe lamanja.
pedato dari Halifax. Dihawah peda
Pada

hari Rebo

sidang

nasional

Berdjoeang oentook kemerdekaan
Londen,

Samalam

Selasa

(ReuterJ.

Halifax telah

mengada

kan padato didepan radio, sebagai
mana dipermakloemkan lebih doeloe
Diantaranja beliau menerangkan:
nberdjoeang oentoek mendjaga ke
merdekaan, berdjoeang oentoek ber
damaian,
menerima tantangan oen
toek kemosdiannja mendjaga keama
nan kita dengan jg lain lain. Bardjos

to itoe diberinja sementara jang pe
das2, dimana kebanjakan ditoedjoa
kan kepada

ri minister

orangnja dan politik da

oeroesan loear

Inggeria.

Tekat dari

telegram

nja sendiri.
Pernjataan
djawaban

dengan pemandangan2

ini

adalah

sebagai

atas pertanjaan apa jang

Wilhelmina

dan
Leopold kebanjakan
dengan
tiada komentar dimoeat dalam pa-

gina

kedoea.

Ini

adalah

sebagai

boekti, bagaimana sikap kalangan
Berlin terhadap penerimaan sah da
ri pemerentah Djerman dengan ada

ang oentoek hak hak dari semoea nja oesosi2 perdamaian
bangsa osntosk menjesoeaikan hi
doep mereka

negeri

itoa.

Nederland
Boerstra mendapatian
Pada

hard

Prins

Bernhard
hari Senen pagi Prins Bern-

dikoendjoengi

oleh bekas In-

dische Legercommandant di Noorderpaleis.
Toeroet berdoeka tjita

Menteri

toeroet

djadjahan

mengikoet

berhoeboeng

pesawat

dengan

terbang

H. M. Welter
berdoeka

tjita

ketjelakaan

di Ambon.

Sambovetan Amerika
Washington, Selasa (Rsuter)
Kalangan Congres telah menerima
cesaha berdamai dari Radja Belgia
dan Nedaerland, jang
dibatasi oleh
pessimisme terhadap hasil jg baik
dikemosdian harinja.

dimaksoed sebenarnja oleh genllieer
kebanjakan didjawabnja bahwa se- den. Berdjoeang oentoek mengganmoea atoeran itoe ada perintah dari tikan hak2 oleh kekerasan sebagai
sche
Lloyd “atas tjaranja meno- Directie, hingga
boeat ini P3.B.
long
dan .mengatoer ketjelakaan mesti melandjoetkan keberatannja oesaha adalah oentoek menjelesai
kan perselisihan? antara negeri2.
Chamberilsin akan menerangkan
auto kami dan membajar penoeh se- pada Directeur van Financien.
Bertempoer menentang
perobekan
Londen, Selasa (Reuter) Oleh
gala keroegian.
Menoeroet kabar, bahwa besoek perdjandjian2 dan djoega terhadap karena pada tg. 9 Nov. premier
Dengan
.perantaraan ini djoega tg 21 ini boelan HB. P3.B, akan me
oestjipannja
sen Chamberlain akan mengadakan ma
kami. mengoetjap diperbanjak teri- landjoetkan pembitjaraan tentang melanggarnja
diri.
Kita telah mendapat pela- kan bersama dengan Lord Mayor,
ma
kasih. atas pertolongan perso- soal? itoe kepada pembesar jang
djaran, bahwa kesdaban Eropah ti maka tidak djadi mengadakan pe
neel C. B.Z. teroetama Dr. Velleman wadjib, teroetama pada Hoofdambdak akan dengan damai kemadjoe- mandangan keadaan Ioear negeri
tensar voor Algem. Ambtenaars- annja, Sebeloem Djerman diberi pe didalam Lagerhuis.
' Moh, SJAMSOEL ARIFIN
zaken disini.
Berhoeboeng dengan perobahan
ngartian, bahwa perboeatan2 agres
dan keloearga
sienja jang beroelang2 itoe adalah ini, maka moengkin premier itoe
ta' dapat diperkenankan,
akan memberi keterangan tentang
Dengan

No.

Makloemat pagi pada 7 Nov. me
njatakan, bahwa semalam keada

Pemimpin barisan tosan Wikana.
Penoelis: Islan.
:
Inspecteur: tosan Kr. Lawi.
Cursusleider: toean Anwar Ma- toek dipeladjari

- perti berikoet:

9.30 pagi,

Mampangweg

Ankara,

pimpinan Gerindo dan pembagian hajoeddin.
kerdjs bocat tahoen 1939—1940 se

Ketoea

Pers.

brani Notosoedirdjo.

——

Soesoenan pimpinan Gerindo dan
—
pembahagian kerdja boeat
tahoen 1939—1940

oleh

Administrateur: tocan “Soetan

gawai pegadaian dan pergerakan se
kerdja disini.

Wakil

koel

Rropaganda.

terdiri dari toean A,

Adam

W

Pada hari KEMIS dan SAPTOE tanggal 9 dan 11 NOVEMBER
kan satoe partij besar.

Ketosa:
tosan
Mr, Sarifosddin:
Penoelis : Secretariaat P, B, mendjadi secretariaat badan propagan-

da. Anggauta

barkan

LELANG

Mr.

Amir Sjarifoeddin. Tidak mempoenjai sosara. Anggauta? terdiri dari
toean2: Sanossi Pane, Angronsoedir
djo, R. Atmowirogo, Mangoensarko-

lam.

Soedah

Pemimpin

merangkap

3

22

Soerat2 8 karosng hilang dalam
ket'elakaan

,Glena

Postadministratie

dengan opisil, bahwa

Martin

mengabarkan
pada

ketjela-

kaan pesawat terbang Glenn Martin

kepoenjaan Iasjkar didekat Amboina
pada tg 4 boelan ini, telah hilang

sedjoemlah 8 karoeng isi soerat? jg
diperoentoekkan

bo dan Koepang.

goena

Sorong, Ba-

(Aneta).

THANIA 2
BIOSCOPE
Mangga

Besar

Moelsi ini malam dan besok malam pertoendjoekan besar dan
loear biasa, jang belon-pernah diadakan di Ba'avia, jaitoe:

sWonderful Krontjong
From Solo“
Satoe koempoelan krontjong dan muziek orang boeta, dengan
toeroet tjampoer beberapa zangers jang soeda terkenal dari Solo"
Saksikanlah

i oe orang2 boeta dan itoe zangeres2

Krontjong, Siamboel, dan matJem2

poenja lagoe2

Extra jang modern dan me-

narik sekali.
Dimana itoe zangeres2 seperti, Miss Roekijah, Miss Dalidjah,
Miss Soemidah, Miss Sing Neo, dan Mr. Djajadi, akan menjanji-

kan soearanja amat

merdoe dan moeloek, tentoe akan mengge-

terkan hatinja sekalian peronton.
Satoe pertoendjoekan jang soenggoeh soesah didapatakan, djanganlah kasih lewat initempo jang baek dateng lebi siang, sebab
djikaloe tida menonten ini pertoendjoekan jang loear biasa anehnja, tentoe akan menjesel besar.

Saben

malam

tjoema

boeat 2 malam

1 pertoendjoekan, moelai djem 9,
Na

dan

bermaen

EN

ea

p.

I

V

FE

R

Se

|

SA

sa

ion sama sekat bo tai

Singkirkanlah

bahaja

BO.

KA

jan

itosi

Sering kali toean tentoe merasa tida enak dalam pers
gacelan lantaran didekati oleh orang jang tida setahoenja
soeda djadi korban B. O. (Body:Odour - baoe keringat)!
Toean sendiri, sahabat-sahabat, kenalan-kenalan Toean, pendeknja semoea orang bisa dapat B.O. itoe, sebab semoea
Orang moesti berkeringat.
Siang malam dikeloearkan dari dalam badan kotoran-kotoran “
jang melaloei berdjoeta-djoeta lobang koelit dan kapan
bekas-bekas keringat itoe tida selaloe diangkat dari koelit,
badan djadi berbaoe.
Djadi, kapan toean tida maoe dapat B. O, boeangkanlah
jang djadi lantarannja. Dalam hal ini toean bisa dapat pertolongan jang boekan main besar harganja dari saboen

PON

ang

AN

Pt AI)

YP

penjakit
baoe bada

Si
sa as

:

R

membasmi
koetoe?
lenjap sama sekali

Te

as EA MARIKA TIDAK TAHO
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Lifebuoy Toilet. Saboen ini mempoeniai bahan?
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Pengidoepan
A

baroe kebroentoengan
kegoembirahan

dan

Satoe halangan besar bagi mancesia, ter”
oetama bagi kaoem lelaki, adalah keilangan
tenaga, badan lemes dan sering2 sakit se-

hingga

toea

napsoenja

ilang,

dan tidak bisa idoep

lekas

mendjadi

Harga Bira baruan mingkin naek!
Alamat bakalan banjak doewit.
Hasil

boemi

naek

harga.
siapa

dengan kegoem-

birahan dan kebroentoengan.
HOWPEN

sons, ada

PILL, Tjap Prauw

satoe

boeat perkoeatken

antero

dan

boeroeh dan gadjih pegawe naek! Oentoeng besar

jang bisa awas

betoel, kerna mata waras.

Pakelah

dari Lock-

obat speciaal

badan

Oepahan

obat speciaal

“kasi

tenaga baroe dengan tjepat dan santousa.
Ia bikin antero badan mendjadi koeat kem-

f
bali Heni
pengidoepan

pendapetan

33-01609

jang bisa bantras segala

djoega ilangan tanda2 ketoe'an. Ia membawak
satoe
baroe dengan penoe gi. pan
Na dan kebroentoengan.

Ia pasti tolong!

penjakit mata:

Harga 1 botol i. 125 Kirim wang doeloe franco.
Terdjoeal oleh semoea toko obat Tionghoa,
Hoofdagent:

waras

MEDICIJN IMPORT SAM TAK Cs,
Kembang Djepoen 48 — Sourabaia.

tambah

terang

dan mata

teges-

sorotnja.

At
Harga

Optio A

Harga

Optio

- KHO.20

B

Speciaai boeat anak F 0.15
AGENT DI BATAVIA
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Senen,

»Sanyo"

Kramat.

Toko ,,Z. Kanekos
»
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Importeurs

Senen.
Pasar

«

Senen

SEMAI

Mr. Cornelis

»Okamuras
.Ogas

YOKOS,
RANG

(6

Pekodjan 50.

Kramat.
Mr. Cornelis
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Datengnja

tida

tentoe

?

Bilamana Njonja/Non3 saben-saben dapet ganggoean
datengnja B oelan, silahken minoem:

Minjak Ramboet ,/TJAP DEWA“ ada dai ain

Dolnisiga

Pn

nja ramboet.

panas.

besar sekali,

djadi bagoes, djoega bisa tjega ron-

Haroemnja ada tjotjok

sekali

Kwaliteitnja tentoe menjenangken

Datak akan

olenvlietOos

boeat

pada

Ilas-tap kam Advartantis
ve
:

negri

atavia-Centrum.

Fi. sakali masat

TReOnOeiaoeaaekhhekeKe ORA

aken

AMOE
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Harga u

SERIE
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terhindar

merasa
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itoe

seneng.
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pegi,

-

Nasar

Milo ih,
,

a

MORTOKERTO Kedirintr. 54.Z.
Agentschap,
Koed

AN
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JA
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bahasa

Belanda

dan tijpen. Boleh

ganggoean, srents || datang di Laan Holle1, Batavia-C.
k
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Klerk jang mengerti kerdja. Pinter
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Njonja/Nona

pemakai.
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Ambengan 104, uas
ranggan

Tam

cat
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soLd'
Hingotanan Tn
di mana-mana tempat.
P

1

la
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t biki

Lyn

harga f0,80, ongkrs 0,04, de-

ianggtoeken

tambah £0,20,

(bisa dapat diadministratie Pemang

Bebe ETD GITAR GUN

?

ng

Al

ku eng II
dangan

Bana

mn

8

TE

Tahoen 7 No 253 Lembar Il

Lustrum ke IV dari perhim-

Menjamboeng
perkaberan
kita
ddo. 27 jang telah Isloe, laki-laki

Prawirasoegsanda

tam-

» pil kemoeka
oentoek
meriwaj
4. Akan melakoekan perossahaan
jatkan sedjak berdirinja PGB. hing-|jang berdasar economie.

gasekarang ini Tosan2dan njopja-)

njonja jang terhormat!
Pada

tahoen

1907

Soerodihoesodo

Dr.

Pada tahoen 1920 PGB. berrschts

persoon

besiit Goeb. 2 Oct. 20 No.

Wahidin!26.

mempoenjai

tjita2|

Sstelah RGB.

berdiri diiringi oleh

ingin mengikat orang orang jang ter | K weekechoolbond jang berrechts
peladjar. Maka tahoen 1905 denganjnersoon beslit Goeb. 11 Oct. 1922

oesahanja beliau itoe berdirilah Boe|No. 32,
di Ostomo

(B.O.)

Ialah jang

men-

s

dijadi bibit segala pergerakan di In-|

Kekoestan PGHB.

tentoe mendja

nonesia ini. Jang mendjadi pengoe|di koerang, karena PGB. dan Kweek
roeanja hampir semoca kacem gosjschoolbond
memposnjai bond sen

roe.

.

Pada tahoen

1910 atas oesahanja

R. Kartohadisoebroto

di Magelangj

Jdiri,

Diwaktos

itoe jang terbesar

ialah PGB,

:

Baerhoeboeng

dengan

banjaknija

berdirilah koempoelan goeroe (PG. jpekerdjaan dan takoet kaisu-kalau

HB.) dan pada tahoen 1912 dapat|PGB, tak terpelihara dengan bsik,
mengadakan congresnja jang perta|mska TR. Soetarman berhenti dari
ma kali di Djokjakarta. Jang boleh pegawai negeri.
- mendjadi anggauta isiah sekalian
Rada tahoen 1919 bardiri poela

Pembantce

Toskar

Jang

nama

dapat

kepostossan

mergoebah

na-

manja mendjadi Persatocan Persau
daraan Pringsewoe, jang dengan

singkat P.P.P.

:

" Pentjoerian jang 'brutaai
Menggondol3I karoeng
kedele.
Pada malam Saptoe jl, ddo. 27
ke 28 Oct. kira-kira djam Il malam,

jang selang melakoekan pentjoerian
digoedangnja salah seorang nama

Hadji Aboebakar di Pringsewoe.
Pentjosrian
dilakoskan dangan

Berhoeboeng dengan aksinja B.O.
dan RGHB. kepada pemerintah sca

atas Tjits2 PGB. dan Kweekschool

hingga

bond diboeatnja Perserikatan gosroe Hindia. Pada tahoen 1922 mam
bosat congres di Kabospatsn Ban
doeng dipimpin oleh TH, Sostadi
tetapi tidak dapat langsoeng.

lelocasa

pimpinannja
'T. Soepardi bekas 3sngat brutasl sekali,—
nja akan memadjoekan Onderwija Commissaris HBPGHB.
Djalannja
memasoeki
goedang
Gan memperbsiki nasibnja.
: Setelah berdiri ketiga partij ini itos. digoenakannja koentji2 palsoe,
paja memperbanjak

sekolah, maka

pada tahoen 1912 sekolah? diperba
njak dan karena kekoerangan goeroe, tahoen itoe mendirikan Normaalcursus osntoek mendidik anak?

jang akan didjadikan gosros bantos
disekolah kl. IF.
Satelsh BO. dan PGHB. diketahosi csmoem, timboellah Serikat Islam jang achirnjs mendjadi partij
politiek.

Timbosi lagipsrserikatsn N. I. P.

Arab, Boemi-|

poetera d.s.b. jang mengakos

dibosat Federatis

Oleh

rakiat

per-

kan congresnja pertama
sekarang djadi VOB.

posls

osmoem..

Moelai tahosn 1913 sekolah desa

Giperlosaskan

dan sekolah kl. I moe

Jai tahoen 1914 didjadikan H. I. 8.
Sekolah kl. II diperbanjak dan psngadjarannja diperbaiki. Baerhoabosng dengan itos diadakan Cursus
Volksonderwijzer, HKS. dan kemos

dian Normaalrchool. Djadi dalam ka
Jangan goeros

itos

bermatjam2

di

- ploma: 3. Diploma Kweekschcol. b
- Goerce Bantos biasa. c. Kweekeling.
@, Volksonderwijzer. 8s. H.K.S. dan
f. Normaalschsol.

- Karena semosanja itoe kacem goe

ros, maka mereka bernaceng dipan
dji PGHB. dan aksinja banjak jang
menjenangkan.
Pada tahosn 1914
timboeillah P.

G.P. (Pasamsan Goeroe Pasoendan,)j
jang akan memetjah

tak dapat langsoeng.
Pada tahoen 1916
Tjilatjap, Bandoeng,

dina

Volksonderwijzer

stas

koempoelan jang lain jang ingin mej
maijoetan

sebagian

ber-

maksosi sksn memadjoekan rakjat pada

#gsemoemnja.
Sedjak itos timboel

RGHB., tetapi
di Semarang,
Poerwokerto

pimpinannja

tahoen Na

Setelah

dapat mengadn

kali jang

goeroe

bantoe

selain

lidnja tentang

Corr.

M. Nasi

sedang di

'sesoedab

5 hari ianja keloear

dari

pendijara.

|diberhentikan,

ditoerosnksn

gadjinja.

pang.

Rakjat tidak senang
Sebagaimana djoega kita

dirikan P.G.B. bekerdja dengan sekoecat-kocatnja, karena P,G.B. mengandoeng

sakit jang keras, takcot

telah

20 mendapat kenaikan gedji dari
F30— sampsi F80.
Pada
tahoen
1925 mendapat kensikan gadji dari
F 30— sampai F 90 sampai th.1934
Kenaikan pangkat dari goeros ban

Hau meninggalkan P.GBnje, kare- kat Schoolopziener.
na berposlang kerzchmsioesiah.
Tentang persoonlijkbelang berhat
jang mengganti T.R. Bosiarman “sil 100pCt.

sebagai Sec. H,B.P.GB.

ialah T. 8.

toesan

Congresnja

th.

1926

di Ps.

nja merangkapdengan propagandist.
Bekerdja dengan sehabis-hsbis tena
ga, agar P.GB, dapat soeboer kem

alam jang fana poen tidak

diketa-

djatosh di Betawi dan T. 8. Josda
terpilih sebagai Ketosa
FHioofdbeatuur.
Kerena Toean Joeda pindah
ka
Baridoeng dan zeiel H.B. toeroet pin

penghidoepan, penge | sehingga

Ozntoek economisnja dibeberapa
diadakan Coopsratie.
Bagi cemoem telah mengadakan
23 bocah sekolahan,
Penderitaan jang berat bagi P.G
B. ialah pisau bezuiniging sehingga
gadjiF90 mendjadi F35 dan soka-

Zeteinja H. B. poen di terpa:

pindahkan ke Betawi menceroet poe

kacem

goeroe bantoe jang

terbanjak diantara golongan goeros

dalam tiap” boengkoesannia.
Disikat sadja tidak 1
j
koepi: Kau haroes «
pasia-gigi jang m

nja berkeboen para.
Dan sekarang harganja telah dja

sifat dobbel. Dari itoe, dokier'igiseloeroeh doeniapoedjikan
asta-gigi Colgate, disebabkan

ini

amat

soesost sekali, dan

isit-gigi. Colgate's pasta-gigi
membikin
teiap kau

....

poenjanapassegar

dan

COLGATE
adalah lebih hemat: Kau
hanja perloe memakai separonja

njakit, digantinja dengan jg. baroe,
kalau tidak couponnja
rangi.

akan

sekarang

soe

tosroen

Pada hari permoelsan pocass Itoe,
hoedjan amat banjak sekal! toaroan
Hingga pendoedoek
tekost
akan dapat ditimboelkannja
bandjir.

kalau?
sosatoe

Memang soedahiah mendjadi ke
biassan jang didaerah Mandailing
tiaptiap tahoen ada bandjir, jang
selaloe poela ada memakan korban
dan keroegian jang tak sedikit
ba

gi pendoedoek,

Tstapi delam msesim penghosdjan

jg. sekali ini, althens sempei sast
nja menoelis chabar ini, beloem ada
nampaknja tanda2 jang akan tim
boei bahaja bandjir.
Hanja djalan post ada

Dalam

dikoe-

Kita orang makloem bahwa,
pekerdjaan menjaboeti akar2nja itoe
boekanlah soeatoe pekerdjaan jang
moedah, sabah pokok para itos ada
lah mempoenjai 'oerat corat jang

mendapat

berbace

sedap.

Dg, sedikit perkatasn ini sadjs
depatiah
para
pembatja merasai
kescekaran penghidoepan ini.
Tibs2 ascedah datang posia perer
tah bahwa,
tiap-tisp orang jang
mempoenjai keboen para diwadjibkan batang paranja jang ada berpe

keroesskan sedikit.
rang ada djoega kensikannjs sedi.|- Jaitoe kira kira 10 km. dari Kota
kit djadi f 48,50.
Nopan mencedjoe Pandjaboengan,
Ichtisr dilangsosngkan soepaja sda tebing roentoeh, hingga perdja
mendapat perbaikan, sehingga me- janan auto ada satos hari satos ma
ngirimkan deputatie ke Nederland. lam terpaksa di stop dahoelos, se
Sekianlah riwajat P.GB. selama mentara memperbaikinja.
20 tahoen itoe,
Moedah2an #:djalah djangan ada
lagi keroogian jang rakjat akan de
|
Opvoering "
rita disebabkan moesim penghos
Kemoedian pimpinan rapat mem- djan ini. Soedah
tjoskoeplah ba
persilahkan leider toneel t. Karta- ojakaja penderitaan jang rakjat pi
brata oentoek bersiap mempertoen. koel dimasa sekarang ini.
djoskkan toneelnja, sedangnja tem
Djanganlah hendaknja bertambah
pat toneel diatoer, maka para ta- tambah iagi.
mos didjamos koewe2dan these.
Soal pengangkoetan post
Tonesl diambil tjerita dahoeloe
Semoela pemerentah menjerahkan

kala, tjerita koeno,

karena menjegah roesaknja
gigi dan tida membahajakan

osang sentoek pembeli beras ta' ada.

ks Betawi.

Boeah oesaha P.G.B.: Pada tehoen

kalau2 P.GB.djatoeh. Berhosboeng toe mendjadi kepala sekolah bertam
dengan Takdir Toshan terpaksa be bah banjak, Ada djoega jang diang

Joedawizsata.

Kau djoega bisa poenjakan!
alah dengan peirai. #aranja
Colgate jang atoerennja ada

pernah terangkan, jalah bahwa peng
bidoepan rakjat disini pzda cemoem

Pada tahoen 1935 mencerost poe banjak sekali dan dalam terpendam
toesan congresnja haroes berpisah ditanah.
dari P.G.H.B. na -5
Li
£
Mislihst akan soekarnja oentoek

pindah

tube

dari

15 dan

Soembi“. jang berakibat adanja goe ig. Fort de Kock kepada partikolir
nceng Tangkoeban Perahoe dan ka peroesahsaan itoe tetap monopoli-

Ii Tjikapoendoeng di Bandoeng. Da oja A.D. Lim. AD.
lam kita melihat pertoendjoekan ini sman Ka
terkenangiah kita, pikiran teringat poenjaannja
bangsa

Lim ini adalah
Ha ea
ongnoa.

30 cent.

AN BEA

BAR AA KA

AE

Djawa

Tengah

»Madjelis Kerajaan

Lebaran“

jWinJg. kedelapan
doaj.
»Semarang-redacteur“ kita toelis:
Sedjak tahoen 1932 dikota Semarang berdiri saice comite jg berna
m2 seperti tsb. diatas. MK L. (MaGjelis Kerajaan Lebaran) terdiri da
ri peibagai2 perkoempoelan.

Maksoednja

bari Idoelfitri
coopaeratief.

centosk

Kini tahoen MK.L.

lam

merajakan,

hersama2,

pimpinannja

A. Gaffar

hibozk bekerdja

soedah

bersifat

sekarang da-

Dr.

goena me-

njiapkan diri. Makin tahcsn, perha
tian makin besar, teristimewa ini
saat kebetoclan perajaan jang ke
delapan, djadi memparingati MKL.
»satos windos" oesianja. Kita oetjapan p,f, pada Dr. A. Gaffar de-

ngan

kawan2-nja

sekerdja

dalam

menggelorakan sji'ar Islam. Masing2
mengingati
dengan
badan MKL,
waktoenja kerdja, tak mengensi pa
jab.
Badan jg terpenting dalam MKI.

ialah tjabang penghasiian, ig dipim

pia oleh Raden Moersodo Roksosos
silo, salahsatoo figuur jg tak asing
dikelangan cooperatis. terjatimewa

Gi MAS!

Badan inilah jg dipasrahi oleh ps
ngoeroes harian MKI, goens mentjs
ri pokok (hasil goena perajaan tsb.
Waktoe kita menanja, bagaimana
beeah cesahanja badan isb., maka
ketosanja mendjawab: ,/2aja merasa amaf poeas. Perhstian dari ka

sem saudagar2 (toko, firma dab.nja) pada ossaha kita amat besar.

Itos saat telah tertjatat kl, 30 toko
dari matjam2 bangsa jg sanggoep
memberikan barang2nja goena der
ma, sedang bagian ini dikerdjakan
oleh kaoem iboe. Satoe prestige ig

boleh

dibanggakan.

Rapat pembentoekan

Moengkin
asa.
Oemoem

ros

HB. JIB.
dak
habis Pos-

mengetahosi,

jalah ,,Dajang pengangkoetan post antara Siantar lam kongres JIB. jg

pada segala sedjarah, waktoe nege
ri kita ini dalam zaman ke-emasan.
Ksetjosali toneel tersebost dipertoendjoekkan djoega pentjak dan

#

Tapa-

Pada tahoon 1924 setelah Congres | onderwijzsr dapat dikembalikan lagi
dah dibentosk soeatoe comite oenPGB. di Mataram tidak djadi, oleh mendjadi H.O. (G.B.). Hanja peng tosk memprotestnja pada pemeren
sebagian goeroe bantoe diadakan jlepasan dan penosrosnan gadji betah tinggi.
Serikat goeroe bantoe (SGB) dan loem diperbaiki. .
Ostjapan kita tsk lain lagi dari
tahoen 1927 masosck ke VPGHB.
Pada tahoen 1937 P.G.B. bercon- pada soepaja pemerentiah menga
Djadi perkoempoelan goseros ban gres di Solo. T,S. Joeda te
rTpilih|posikan permintaan rakjat ini,
toe djadi dosa: dan SGB. Semendjak sebagai Ketoea H.B. dan Zetelnja
Disebabkan barjaknja hoedjan

TH. Soetadi ialah T. R, Soetarman
tadi didjadikan propagandist.
Pada tahoen 1919 PGB. mengada
kan congresnja jang pertama kali dah ke Bandoeng. Sosesoenan dag.
di Solo dan Zstelnja posn di Solo (H.B:R,G.B.nja ialah: T.S, Joeda Ke
Gjoega,
toea HB. A. Prawira Soogarda Sc.
Jang diterima mendjadi Iid PGB. H.B. dan T. Ranoewidjaja Penn. H
ialah goeros atau pegawai jang B.
lain jang mempsenjai diploma goePada tahoen 1929 SGB.
dan P.
roe bantos.
G.B. bersatoelagi. Nama tetap R.G
Soesoenan
Hoofdbestuur di te B. (Ketika bercongres di Matararo).
tapkan didalam congresnja haroes Jang mendjadi ketosca HB, D.D.
ada orang partikoelir, sospaja moe Soesanto dan S, Joedawinata mendah mendjalankan segala perintah djadi wakil Ketoea merangkap dja
perkoemposlannja.
di Ketoea Afi. Onderwijs.
PGB. bermaksoed:
Pada tahoen 1931 bercongres di
1. Memadjoskan dan memperbai- Solo dan jang terpilik sebagai Keki pengadjaran jang oemoem dan toea jalah T- Sosrorerwoto.
jang boekan oemcem.
Ketika PG.B. masih
bernsoeng
2 Memperbaiki dan menolong lid|di P.G HB. datanglah seng Malaise,

tahosan dan keselamatannja,

hatinja.
Menoeroet koterangan terdakwa
ia
telah 2
malam
bertoerost2

£

BLUM

noali menoslis:

rasa keberatan, dan

SGB. berdiri, tentos PGB. tarmbah
sakit, tetapi dapat berdjalan teross
oentoek menoentoet nasibnja,
T.R, Soetarman jang moela2 men

5
P9

TAPANOELI.

PGD: berdiri, PGB. kos: Dengan tenaga jang” sekeras-ke-| melakoekan perentah ini, rakjat me
rasnja penosroenan pangkat Volks-

dari pada golongan goeroe bantoe hosinja. Bagaimana rasa hati T, Joe
sendiri.
da serta P.G B.nja masa itoe, toeBerhoebosng dengan keadaan T. an-toean tentoe ma'lsem.
R. Soetarman sebagai pegawai nePada tahoen 1927 Congres P,G,B.
geri tak lelosasa oentoek berpropaganda meloeaskan sajap PGB. maka

itos denzen

mengerdjakan sekehendak

rang kekoeatannja.

ssrikatan goeroe bantoe di Semarang atas pimpinannja T. R. Soe- vali. Berhceboeng dengan kerasnja
tarman seorang goeroe bantoe bi bekerdja, sehingga loepalah kepada
a92, karena pendapatnja tak akan kewadjiban roemah tangga, sehing
ada jang menolong dan mengangkat ga isterinja T, Joeda meninggalkan

Geradjatnja

dosa pendjahat

T. Sardjani dsn|katnja dan

@nz. timboellah iagi perserikatan 1g soeroean.
diadakan ocish kacem goeros bantoe,
tetapi karena kosatnja PGHB. koem
Tosan 8. Joedawinata pekerdjaan
poelan itoe lenjap lagi.
Pada tahsan 1918 timboci lagi per

dan ke-

tahoen 1924 PGHB,
congres
loear

dila- di Madioen berdirilah comite PGD

hirkan di Indonesia). Inipoen

roemah

melakoekan pentjoerian itoo, hingga
Rerentah ini tak kan bagitoe bemenga berhasil membawa 3 karoeng kedels, ratuja
dirasai pendosdosk kalau ti
iskan
biasajjang didjosalnja pada toskanz2 ta dak posia diperintahkan, bahwa tak
di Mataram dengan mengosndang dah dengan harga rendah sekali.
tjookoep kalau hanja batang para
groepsbonden.
Waktos
itos Gstos
Pada pehak politie, nama Tego jang sakit itoe sadja ditebang jiesan PGB. koerang banjak, Congres|tidak asing lagi, sebagai pentjoari
roes Giganti!, tetapi akar2nja (wornja tidak langsoeng.
:
jang celoeng.
tels) itoepoen semoeanja harces di
Kepostossan grospsbonden jang
Pentjoerian
ini, dilakoskannja, tjaboeti dari tanah.
lain, PGHB.
Pada

| (perkosmpoelan rakjat segala bang makan Verbond PGHB.
sa: Eropa, Tionghoa,

ampoenja

telah kepergok oleh 2 recherchs toeh benar, hingga yada dewasa ini
jang kebetosian sedang meronda, sa rakjat dalam kesoesahan oeang.
Kesoesahan ini bertambah berat
orang nams Tego dan kawannja, posla disebabkan hasil pads tahosen

perserikatatan

atas

menoelis:

Buloem selang berapa lama ini, loearganja, centosng masih dapat
angan
dirinja dari bahaja
Taman Pembatjaan Prirngsewoe te08.—
lah mengadakan rapat anggota jg.
Jai
pertama kalinja, dan didalam rapat

gosroe Boemipoetera. Orgaannja di
namsi ,Dwidjo Ostomos. Makroed-

Normaslschool

KARANG,

bahwa

da

ke XiI ig ba-

laloe ini di. Pekalongan,

maka

diantaranja telah diambil poetoesan
bahwa pimpinan JIB diserahkan kem
bali pada £. Sosuarjo Mangoenpoeepito.

Dengan

poetossan

ini, maka

roelang2 telah diadakan pangelela psesat kedosdoekan Hoofdbestuur
ngan baroe, tetapi selaloe A.D. Lim JIB tetap di Semarang.
menang,
Tetapi dalam kongres beloam di
Tetapi belakangan ini kita man tentoekan soesoenan HB. ig lengkap
kiuchtapel, jang mana semosa per- dengar, bahwa dalam ih. 40 ini pe Memang menoeroet perstosran AD.
tosadjoekkan itos ada sangat memos ngangkoetan post itos akan djatoen & AT, JIB sosl pembentoskan HB.
askan, teroetarua kluchtspelnja jang ketangannja bangsa Indonesier jai JIB diserahkan
pada beleid ketosa
kotjak, jang seisioe menggetarkan tos jang berasal dari Batak.
HB, kini-t. 8.
Mangoanpoespito.
oorat sjaraf osntoek tertawa ber:
Seklanlah keterangan jang orang
Sekarang dikabarkan, bahwa ra
babak,
sampaikan pada kita, dan moedah2 pat
pembentoekan
(pongesahanj
Kemoedian pada djam 1245 per- an sadjalah peroesshaan itoe kelak HB JIB, jsitoe rapat enggota
oetoendjoskan itoe habis, dan teroes dapat lebih madjoe daripada
jang moem, bisa moengkin terdjadi pada
ditoetoep dengan selamat.
sekarang ini,
habis boelan Posasa, segoedahnja
anda
mp
perajaan “Idil Fitri,

wanna
Pl

Aa

Ie WN

Al

«
z
$

One

OBAN

lidnja jang mendapat kesengsaraan,
karena mengosatkan perkoempoelan
:
nja.

karena

Da

Riwajat PGB dalam 20 tahoen

TANDJOENG

nikahi,

Lagi-lagi angin mengamoek
Sebceah roemahroeboeh
Pada malam Djoem'at ddo. 26 ke
27 October ji., didesa Sidodadi kolonisatie marga Way Lima, kira2
djam 8 malam, terdjadi lagi seboeah
rosmah jang roebosh, karena disapoe angia jang hebat.

Seberang

N n (penoetoep)
3. Memperbaiki dan menolong !id

ia

NN

Tanah

baroe

jpr. W.A. dianggap masih tetap isterinja 8.—

5

Di Bandoeng

ijang

Nm

(P.G.B.)

:CSe

.

na
Aa

:

| IM. terpaksa mentjeraikan isterinja

'

laen EN

goeroe bantoe

SENANG SAP

poenan

Kesoedahannja moesti'bertjersi

ek

MEN NY

PN

Pa

Sy
Sa NT BY MA
NO TAN APN NA

2

en& TN5 ANN

Ipa
a
RUN

Pa

SAR
U Pn

Sp AN
AN AN LTHA
.

S5 S LT Pata aa PEP GAN TNNAN Pt SA BN

NN an TEA

manage.

Nasib Fakir-m'iskin tak di lorpakan

2. mendjosal boenga
(collecte
bloem)
Selainnja merajaken 'Idilfitri (ha
3. mengadakan malam
kesenian.
lal-bihalal) antara seloeroeh anggo
4. merantjang pertandingan mata MKL., maka MKL poen memba- tjam2 sport.
gi zakat fitrah pada sifakir miskin
5. mengoesahakan ,Standolaatsdsb.nja. Hal ini dikerdjaken olah pa fieta“ (teropat sepeda)
ra pandoe.
Melihat rentjana diatas, memang
Poen disediakan poela kesenangan tepat sekali.
Moedah2an berhasi!!
bagi mereka, jaitos pada hari Sja Pendoedoek Samarang tentos tak
wal nanti akan diadakan arak2an akan segan mengelosarkan soko
dan perlombaan

sport. Inilah pakor

Gjaan tjabang perlombaan dan per
arakan. Prijs atau hadiah bagi anak
anak ketjil tersedia,
tjab. penghasilan.

hasil

cesaha
pan
3

Sekian doeloe lain waktoe kita os
raikan lebih djslas lagi.
Serosan J.ILB. pada para ang

gotanja
Selandjcetnja
t. Soenarjo Mangoenpoespito menerangkan
pada
kita, bahwa dalam rapat tertoetoep
selama
Kongres terssboet diroendinogkan soal timbosinja ,,dansclub '
a ls Eropsh di beberapa sekolahan
menengah di Djawa-Tengah.

Kongres

telah menerima rapport

soek mendjadi snggota.
Meski Surya
- Wirawan

dan

Goena mendjaga dan

mentjegah

sIarg club" tsb diatas.

mosiai bergerak... pe-

moedanja, jaitoe giat bekerdja goe
na mentjarikan beaja
Kongres Pe
moeda
Indonesia jad. ini. Baroe2
ini Sub-Komita KBPI bersidang. Jg
diroendingkan werkprogramma ko
mite, jg telah kita osmoemkan.
1 ,,Kunst-avond“ (Malam keseni
an) akan dilangsoengkan tg 9 Dec
jad., bertempat di ,,Sobo-Karti". Jg
akan dipertontonkan: main soeling.
(fluit-orchest), tari piring, tjakal2 &
ketjapi, dagelan
wirama,
legong
Bali, krontjong.
Bagian ini dipimpin oleh t. Soenarjo Mangoenpoespito cs Bantoe
an dari perhimpoenan dari loear
komite KPI banjsk, ialah antara lain
Gari ,,Radio Semarang", Radio-Midd
Java" (goena penjiaran), kunst-var-

senigingern

Sobo-Karti

dan Krido-

martojo dil nja.
2 Pendjoealan boenga segera akan didjalankan dengan menggoe
nakan collectie-bussen, bantosan da
ri Istri Indonesia dan Jida,
3 Menjawakan
tempat
sepeda
Istandplaats fietsen) dilakoekan pa
da waktoe ada rapat oemosm, pps
taan
dsb.nja. Kebenaran
segera
akan ada pesta besar. (IMKL)
4 Pertandingan
sport sedang di
Soesoen. Pendek kata: Semarang
siap, ,,Wie volgts,
Persatoean

Perserikatan

Arab

Indonesia.

kacem

peranakan

Arab, P.AI. tjabang Semarang kini
sedang menjelidiki moengkin tidak
nja akan mendirikan ,,Hollandsch
Arabische School“ JH A.S.J
Voorloopig
comite dibangoenkan atas
pimpinannja t. 8. Assegaf, pemoe

da P.A.I.
Tapi voorloopig comits ini akan

Sebab

orang

andai

ta-

|

Taman

Siswa

oentoek

danteo tempa.

torroet

mendengarkan

penjiaran

radio dari keadaan di Mataram sebingga selesainja.
Selain dari pada pernjataan dari
kalangan Taman Siswa, maka bebe
rapa orapg jg berasal dari Mataram
banjak djocga jg laloo menoedjoe
kekota Mataram oentoek menjaksi
kan keadaan disana.
Persatoean toeroenan Kjai Boestam

Beloem selang beberapa lama ini
tocroenan dari Kisi Sajid Abdoellah
Moch. Boestam. Kertoboro, seorarg
jang ternama dan banjak sekali toe
roenannja telah mendirikan familie
bond.
Soesoenan pengoseroes sementara

adalah sebagai berikoet:

Ketoea
t. R. Tjokrodanoeredjo,
Ketosa moeda t. R. Tjokrosoebroto,
Penoelis I t. R. Goenodiwirjo, Penoelis II t. R. Soenojo, Bendahara

t. R. Tjokrodiwirjo.
Pembantoe2

t.t. R. Moch.

Besari,

R. Agoesrat dan R. Poedjohadisoebroto.

moem. Sampai kini jg pegang pim-

Djalan sepeda soedah siap!

pinan R.M Soedirdjo.
Perlos diterangkan disini, bahwa
Zaakwaasrnemersbond terboeka bagi
segala bangsa2. Sampai ini saat jg

Sesoedah disepandjang djalan Oci
Tiong Ham jg menoedjos SirandaSeteran sekarang ada djalan meloe
los.oentoek orang2 jg berkendaraan
sepeda selesai, maka pada saat ini

mendjadi anggota kebanjakan bang
sa kita dan bangsa Tionghoa,

djoega disepandjang djalan Karren

weg soedah hampir siap, jig masih
dimoelai dengan pemboeatan djalan

Seberang

JanosisaLam.
Bagian ke I dan ke II tjitakan ke III lebih bagoes dan
sempoerna, compleet harga f 1.60 ongkos f 0.08 aangeteekend
tambah f 0.20. Rembours tidak dikirim.

Pesanlah

sekarang

djoega

Rebo jbl. ini kita me

ngoendjoengi

pertoendjoekan

dimana2

tempat hi

mite diSemarang

telah

menga

dakan pertamoean jg ke II dan ke
III. Soesoenan Comite tempo hari
soedah

kita siarkan. Kini

werkpro

grama bisa dikatakan selesai Oesaha
jang akan didjalankan goena mem
bantoe Hoofd-comite KPI III jalah
1. mentjarikan 'aivartentie oon-

toek dimoeat dalam congresprograma, jg sedang disossoen.

PA 3

ia Par

Wlanban
ba
Gia

POPO

Gang

Ationg

taram, dimana

Penoetoepan

mereka sama memer

loekan melihat dan memperhatikan
tentang permainan anak2 moerid
menoerosi systeem nastionaal.
Sajang sekali, jantaran Taman
Siswa masih toeroet berkaboeng ber
hoeboeng dengan wafatnja Sri Soeltan, permainan anak2 itoe tidak di
lengkapi
dengan gamelan, hingga
rasanja masih koerarng ,,garam ' te
tapi tech memoeaskan bagi mereka.
Sesosdahnja demonstratie permainan anakanak itos dilakoekan, lan
tas Ki Hadjar Dewantoro memberi
penerangan tentang kepantingannja
permainan anak anak
#ysteem nationaal itoe, dan kepentingannja psr

mainan snak anak berhceboeng dengan pendidikan,
Njata sekali, bahwa goeros goeroe
di Oost Java sangat memperhatikan

,,Pe-

post

Ke Nederland
Kemis 9 Ncv. dengan pesawat
Klm ,/Buizsrds boeat Palembang,
Sosematera Tengah dan Oetara, Singarors (Straits), selosroeh Asia,
Afrika, Eropah dan Amerika, Perhoeboengsn dengan dienst osdara

dari P.A.A. Scuthamptor/New

York

dan Alexandris/Kaapstad, tapi tidak ditanggoeng Pengambilan peng
babisan sosrat? aangeteekend djam
830 pagi dan kantcorbus djam 845
pagi.
Ke Bali
Djeem'at 10 Nov. dengan Knilm
oentcek Soerabsja dan 'Denpasrar
(Bali). Pengambilan
penghabisan
soerat2 aangeteekend Kemis djam

film

toendjoekan film itoe bermakszoed
oentoek mempergandakan hal koio
Tempat digedong bioscoop Royal.
Koendjoengan
besar, diantaranja
kita lihat goepernoer Dj. Tengah

t. RKA.

Bertsch

laloe, toean

Dg —

MATARAM

nisatie ke Ssberang.

Pembantoe

kita menoelis :

Sakitnja G.P. Hengabzi
Dengan setjara jang sangat

danpembesar?

bru-

taal sekali, orang telah siarkan war

aegeri lainnja,
Mr. Maassen dari Agrarisch Zaken membikin pedato pemboekaan,
toelis ,,8emarang-red" kita,

ta-warta jarg sangat tidak enak ba
gi adresnja Prins Hangabei, jang
Boedah Jama sebeloem Sri Soeltan
Djokjakarta wafat, lebih doeloe soe
dah berobat di roemah sakit Onder
Siapa lagi!
Berhoeboerg
dengan kebakaran de Boger: dari satos ke lain moelost
Taman-Siswa Bodjo maka t Soedar telah diwartakan, bahwa Rrins Haminto anggota Madjlis Joehoer di ngabei telah wafat..
Mataram, gosroe2 dari Taman-siswa
Itoe warta dengan tjepat tersiar

Semarang, Ambarawa, Salatiga pa- ke seloaroeh Djokjakarta, hingga
da hari Minggoe jl. berkoendjoeng boekan sadja -orang loearan, mala
di Bodjo Madjlis loehoer menjedia han dalam kalangan Hamba Kasoelken

osang pertanggoengan

Semarang

f 50 —

tanan

menjokong

(Baroe)

Madjoe selangkah
Pemoeda.
KPI (Kongres Pemoeda Indonae- searah
sia) jg ke III makin lama makin de
kat. Sub-comite

pada

no. 26 (Kramat) Batavia-C. atau pada
Administratie
mandangan” Senen 107 Batavia-Centrum.

sepeda jaitoe Bodjan dan Pieter sekali dengan adanja pengadjaran 6 sore dan kantoorbus Djuem'af,
Sijthoflaan, jg perlos diparhatikan permainan anak anat.
diam 6 pagi.
:
tanah kolonisatis, Tanah Seberang lagi jaitoe djalan orang (trottoir)
Oeroesan loonbsissting (?)
atas oendangan Comits.
Ke Borneo Timoer
jg sangat panasnja karena koerang
Seperti oemoem mengetahoei per poeshoen-poehoenan.
Pada hari malam Djoemahat jg.
Pada malam

rang

boek menjoesoen tenaganja Sub-Co

:

Seri Baginda jarg Moelia Kangdjerg
Sultan Hamanrgkoe Borana jang ke
VIII maka pada hari Senin pergoerosan Taman Siswa ditoetosp oentoek toeroet manjatakan doeka tJjita.
Pada hari Selasa jaitoe hari oentoek
memakam Seri Baginda maka para
Siswa semoea
diberi kesempatan

Rapat Zaakwarnemersbond
—Nanti pada tg 12 Nov jad. perhimpoenan tab diatas akan berapat
Tempat digedong Hoo Hap. Waktoe
djam 9 pagi,
Rapat tahsenan ini bersifat oe-

Soesoenan sub

K.P.I. III

masak

lelah, mendapat

akan abess token

sendiri

yoen

pertjaja akan

Statius Muller,

Adjunci

Ketoea:

comite KPI

dibentoek

Sema

djadi kamboeh

dari pers

rapat tg 22 Oct

wa roepanja sekarang politie soedah
39 di ambil tindakan. tjoba aksn tjari ta
hoe siapa jang sebenarnja soedsh

siarkan kabaran jang
taal itoe.

Marsono.

W. ketosa: Pemosda Moehammadijah (Soekotjo)
Penoelis:
tapia).

Indonesia

Bandahara JIB

Mosda

(Jong

lagi.

Lebih djaoeh bisa dikabarkan, bah

sangat

Tetsmoce dari Oost Java
Berhosboeng dengan congres PGI
jang diadakan di Mataram tempo

(Hoe-

Islamiten

Bon)
Pembantoe:
1. Tjahjawanita, 2.
Persatoean Bekas Mosrid TS, 3 Per
satoean
Pemoeda TS. 4 Pemoeda

hari, pada hari Sabtoe doea grombo
lan congressisten P.G.I. dari Madioen dan dari Malang, jang semoea
nja ditaksir tida koerang dari 100
orang,
soadah memerloekan bikin

Semarang. 5 PPSK (Rersatoean Pe
moecda Semarang Kidoelj 6. JIBDA koendfjoengan di Taman Siswa

5gp
at na
Si Dean

PO

P3

BNN

UN

"AP

Aan dekltak

pr

bi

bru-

AN

tia

MERK

3
EN

ie

Djoemsat

10 Nov.

dengan

Kuilm

Advieseur voor de Ial. Zaken, telah
mengoandjoengi Taman Siswa, dima
na satos sstengah djam bikin pem

oentoek

bitjaraan dengan Ki Hidjar Dewan-

kersd djam 145 siang dan kantoor-

toro, Apakah jang dibitjarakar, orang belosm bisa taoe pasti, tetapi
sengat boleh djadi iniada osroesan
.postoesan
conferentie besar dari
Taman Siswa ssloeroeh
Indonesia

dalam hal loonbelasting",
Dapat sedikit ,,garam"
Barhoeboang dengan wafatnja Sri
Soeltan Djokjokaria,

heberapa

sos

Soserabaja,

Bandjsrmasin,

Balikpapan dan Tarakan. Pengambilan penghabisan soerat2 aangeteebus djam
Ke

155

siang.

Suriname

dan

Curacao

Kemis 9 Nov. dengan kapal ,,Kota
Gada“ post ditoetoep boeat Suriname dan Curscz20. Postpakket tidak
dibolehkan. Pengambilan penghabigan soerat? aangeteekend djam 830
pagi dan kantoorbus djam 9 pagi.

rat kabar poetih, dengan tjara lantjang soedah mengabarkan, bahwa ngau apa, meroepakan sifat kesetia
pernobatannja Poetra masbkotz Djok

jakarta bakal dilangsoergkan pada
satos minggoe sesosdahnja Sri Soeltan wafat. Ini kabaran ternjata soe
dah menerbitkan kegemparan, dan
djoestroe lantaran itoe, maka Gari
fehak politie lantas hadiahkan sedi
kit garam pada mereka dan lebih
djaoeh dilarang sama sekali menga

boekoe2 dan itos kabaran.
Berhoeboeng dengan ini kabaran,
bangkoe2. Mataram membantoe bos
diminta
beberapa
tenaga bangsa koe2 boeat Taman Anak. Madjelis kita kemarin pagi soedah memper
an oentoek doedoek dalam comite Tjabang dan orang toea moerid di loekan mengoendjoengi itos bangsb.
Bodjo mengadakan oeroenan dan sawan di Onder de Boge», bersamaBadan Barisan Pemoeda P.AI. menosrost pendengaran kita dalam sama dengan Ostoesannja S.R.V. di barkan tentang soal apa djoega jg
asjik menjoesoen perhimpoenannja. sehari dapat mengoempoelkan £ 50. Solo, Consul S R.V. di Djokjakarta, berhoeboengan dengaa osroesan KeDalam konperensi madjelis konsol
Bilamana ossaha diteroeskan de waktoe kita datang, itoe bangsawan raton Djokjakarta: kalau ultimatum
jang akan datang ini di Tegal. PAI ngan giat, maka seminggoe lagi sedang dimandikan, sakitnja soedah ini dilanggar, mereka poenja perhoe
tjabang Semarang poen akan meng moerld2 tentoe lekas dapat beladjar banjak baikan, malahan soedah bisa boengan akan dipoestoeskan,
hadiri. Selandjoetnja tjab. Sema- lagi.
Roemah
boeat sementara makan sendiri, tetapi dengan menje
Kita ingin taoe, apikah
mereka
rang mengharap tosan A. R. Bas- telah dapat sokongan dari seorang sal kita dikasi tahoe, bahwa menoe maos indahkan ini antjaman atau
wedan, ketoea PB PAI, setelah tjarik dan ssorang anggota tjabang. roat adviesnja dokter, lebih bsik ki tidak ?
konperensi, bisa mengoendjoengi Se
Siapa lagi akan menjokong boleh ta tidak oesah pasang omong, ker
Bebab apa?
marang goena mengadakan perte- dikirimkan langsoeng kepada pe na sangat boleh djadi lantaran ter
moean dengan tjab. Semarang.
ngoeroes Taman Siswa Semarang.
laloe banjak bitjsra, sakitnja men
Hari Senen pagi djamll, HoofiSub-Comite

jang

berdoeka tjita!
Berhoeboeng dengan mangkatnja

akan datang, sebab menoenggoe ke
terangan saksi2 lainnja. Itoe hari
hanja seorang saksi jang didengar
keterangannja.

Tanah

sekolahan.

Pergoeroean

Selandjoetnja perkara ditosnda
sampai tgl. 9 Nov. djam 9 pagi jg.

Film

dapat ditem-

hos bahwa djalan moelai selatan
sampai keostara banjak sekolah2
jang ada ditepi djalan Karrenweg.
Tentos dalam tahoen j.a.d. djalsn
terseboet mendjadi ramai.

pes. soeka main djoedi. Olah pes. di

Satoe oesaha maliam kesenian
Goena Kongres Pemoeda Indonesia.

Semarang

djalan

24 Juli 39, Sedjak Juli “39

sangkal.
Dalam sosal djawab
antara pre
sident dan pes, soelah dapat penoeh
kepertjajasn dari madjikan, sehing
ga pengawasan f(controle) djarang
dilakoekan. Achirnja pes. terdjeroe
moes dalam ,,goda ceang,“ jang be
ribos riboe ja pegang. Ia menggoenakan dubbel kwitantie,

7. Permoe

pati,
Dengan adfanja sekolahan terseboet berarti Karrenweg mendjadi

Penggelspan ki. f 22.000
Raad v. Justitie Semarang baroe2
ini moslai memeriksa
perkaranja
J M. Andreas, bekas employs
dari
N.V, Harmsen Verwey & Co Semasa
rang, jang didakwa menggelapkan
ceang tagihsn
dari N. V. tsb. sa
djoemlah fj21 987.75,— antara tb. 37

JIB
kata t. Soenarjo, berdirinja
»dansclub" seroepa itoe ialah atas
andjosrannja
leeraar dari sekolah
menengah tab.
adanja ,excessen“ jang tak di ingin
kan, maka kongres memostoeskan
melarang
pada para anggota oentoek memasoeki mendjadi anggota

Augustus 1940 soedah

Pe-

terdskwa ditahan dihoei.
Pimpiasn Raad dipegang oleh Mr
Neyhuis, O.M. diwakili oleh Mr. v.
Dijs. pembela pes. Mr. Thiele,
Dalam keterangennja pesakitan
atas pertanjaan president, dinjatakan, bahasa ia berbosat demikian,
karena keadaan memaksa
pes. daiam kekoerangan, katanja. Poen de
lam soerat toedoshan didjelaskan

Afdeeling),

Lebih djaosh dikabarkan bahwa gedong terseboat nanti pada boelan

moeda
Gerindo tak
menggaboeng
kan diri. Tapi 2 perhimposenan itos
setiap waktoe sisp goena menjokong
Hidoep SW dan Pemoeda Gerinado.

sawpal

dames

|Persatosan Remoeda Tjadi dan

sekitarnja.
Pembikinan gedong baroe goena
Technischs school.
Kita mendapat kabar bahwa gedong goena Technische School jang
baroe ini akan
didirikan di Karrenweg. Dalam heberapa minggoe
lagi pendirian akan segera dimoelai.

nganrja. Hampir semoea perhimpoenan Pemceda di Semarang telah ma

tentang soal itoe doea tjabang2nja,
Diterangkan poela, aldus t. Soenarjo, bahwa ,,dansclub“ itos meloelos
terboeka bagi pemoada .dari AMS
Gan sekolah menengah laionja, akan
tetapi segala gadis dari sekolahan
manapoen
diterimarja
menghoeboengkan
diri di ,/dansclub" itos
Notabens bagi pemoeda2 dan pemoe
di bangsa awak.
2

Jg mengherankan bagi kita fihak

IJIB

dis

redacteur dagblad bahasa Djawa jg
terbit di Mataram, Sedyo Tomo

soedah dipanggil

di Hooficommis-|

annja keloearga Pakos Alaman pada pemerintah Belanda, soedah dipo
tong, sebab pada versiag jang dosloeen, hal itos soedah pernah dirios
at. Pikirannja Redactis jang demi-

kian soedah bikin

setjara tadjam lantas hantamSedyo
Tomo.
Apakah panggilan dari Commissa

riaat ini

moelai ke-

marin dosloe, soerat kabar Mat ar am goedah siarkan toedoehan, bah
wa soerat kabar Ssdyo Tomo dan
Hoofdredacteurnja, ada fihak jang
berbahaja,

dan

adapoen jang

harces

mendjadi

soerat kabar ,Sedyo

diawaskan,

sebabnja,

Tomo“ waktoe

berhoebosng

hal, biarlah

dengan

ini

lain kali kita wartakan

lebih terang.

Meletoesnja tanah doekoeh Timbang dalam
desa
Pembantos

gariaat van politie. Beloom tacelan
taran apa ini oendargan, hanja bi

sa ditoetoerkan, bahwa

salah satoe ke-

loearga Pakoe Alaman merasa tidak
senang, hingga lantas tostoerkan ini
hal pada ,:/Mastaram'', siapa dengan

Simbar,

Batoer.

district

menoelis :

Djalan-djalannja.
Orang merdeka pilih djalan, bisa
dari Bandjarnegara liwat district
Karangkobar ke Batoer, bisa djoega
dari Wonosobo liwat D &ag. Djikalau

orang hendak mengetahoei

keinda-

han

Toehan,

alam

dan

kekajaan

lebih baik djalan liwat Disag.
Dari Wonosobo nsik autobus atau

moeat versiag tentang pendiriannja taxi ke Kedjadjar, dari sana naik
Legioen Pakoe Alaman. begian jg taxi, kosda, tandos atau djalan kaki
memoedji keloehoeran dan kebaikan ke Disig, teroes naik koeda, tandog
Ma- nja pemerintah Belanda, hingga de- atau djalan kaki ke Batoer.
3

dan peacelis lihat

losarkan sma

"&U |fotonja jarg

osan Dr. Siehn toen

'Idjcekan, pe'etoesan itce tahcen ti-

/ |Idak dahsjat seperti sekarang.—
Il Maka kawah jang berssap seka-

rang, sebagian bekas kawah lima
dan tambah disebelah atasnja—
||Telaga jang besar (sebelah kidoel
Ikoslon kawah) itoe letaknja di te-

Ngamoek

ngah2 doskoeh timbang sedikit se-

OEPANJA, apa sadja bisa me-| belah timoer.
“Maooelar. Boekan penjakit t yphus,| Tanggal 3 ini boelan djalan jang
Cholera of pest sadja, tetapi ..... dilarang difalosi moelai diboeka dan
penjakit mata-gelap djoega ada me- orang bekerdja menggali lahar jg
tebalanja sampai

noelarnja.

ada

1 meter.

Kalau sekali moelain ada rampok, | Lahar masoek di'kali Sat, teroes ke
li Poetih, djadi satos dengan kali
lantas mendjalar2, kalau sekali ada
Toelis
masoek ke kali Ssrajoe.—
orang ngamoek, mendjslar djoega.
Desa
jang
toercet keroesakan seRoepanja, didalem boelan jet

Ini sadja soedah ada tiga kali pengpeng- MAikIh, jatone Kepoetjoekan dan Soem-

Apa

amoekan.
KET
1
Riboetnja orang2 Tim
Sekali di Botawl, sekali di Soabang dan sekitarnja
matera, sekali lagi di Tjiledoek.
Barangkali mereka itoe kenafpe
Setelah orang2 di doekoeh Timnjakit.., blitzkrieg, sempai kalau bang berasa ada gempa dan kercs
marah sama satos orang, teroes,.. dian melihat asap jang pertama ke
jang neutrasl dihadjar djoega.

Precies seperti bang Bengis, ...
kalau dia dikantor dimarain sama
chefnja, . , . Giroemah empok Bengis sama Bengis2 jr. nggak dapat
moeka manis.

locar,

teross

melarikan

diri

tidak

ka-soeka nggak beres.

gaan

kog, ... klerk-klerknja

ga

takoetan.

Djoega

dan

roemah2

di

diker- tinggalkan djoega.
dom sama sekali.
h Seketika itos doekosh Timbang
Pendeknja, manoesia memang sot- hilang sifatnja kampoeng. PendjaDus

nggak

heran,

3

kalau orang

kepala

(orang toea dan anak2)

Sakit

dan

ternjata. 9 orang dan anak2 jang
Islam, sampai imannja tipis bener2, hilang. Waktoe Toean Dr. Stehnda
tapi
sekoenjoeng2 ikoet poeasa, tang di sitoe jang kedoea kali, ke
tanggoeng,.:. boekan tjosman oe- dapatan msjat 2 orang dan anak
tekaja bekoe, nggak berdjalan, tapi anak 2, teroes di koeboer dimana tem
kalsu
liat letter,... perasaannja patnja
ketemos. Lagi 6 kambing
Siletter2 itoa pada berdansa.

Kalau ditegor orang, ... darrr..

marah2.

didapet,

tapi...

ilmos

blitzkrieg,

Di

Disag

tingginja

2056 meter,

ke Barat moelai bisa melihat tjandi2

Semar,

Ardjoena, Srikandi,

tadewa,

Sembadra

Poen-

dan 2 ajam jang masih hidoep ter
tostosp atap jang di bawahnja ma-

bari dari hari peletoesan.

dan dari djaoeh

dan

sebagian lsgi menosmpang
roemah,

Teroes ke barat I.k. 4 km di ping
gir djalan ada telaga Soewiwi teroes

- 3 4

di

ada 47

hwas

ke barat ke arah kanan ke goewa
Djimat Idoodendal). madjoe sedikit |
dekat djalan ke soemoer DjalatoenGa, lalos'kelihatan doekosh (gehucht)

di

desa

Kepakisan,

lagi keindahan alam seperti tjandi
Dorowati

(sebelah oetaraj dan tjan-

di Werkosdara, kawah2 dan telaga?
jang indah kelihatannja (disebelah
selatan dan selatan daja dari D.8og).
Tentang psietoesan

orang berasa ada gempa i.k. djam4
sore dan tidak Isma kemoedian di se
belah ostara koebosran Tionghoa (se
sekedjap

mata

naik keoetara1 km,

sebab

Gareng

gemoeroeh keloear asap dan tanah
Pada malam Rebo ddo. 1-11-39
tjampoer air panas (lahar). Maka djam 5 didjalan sepoer, dekat djem
sampai sekarang teross asap keloear batan Tjimanoek, ada majit seorang
di bstoelan

doekoeh

Timbang.

Wak

toe itoe aan ge hg toto
ga
meranggon
ke doekoeh Serang Jlija

lelaki jang hantjoer kepalanja terge
leng seposr. Ketika dioesoet terda

pat satos

personeel SS bagian DC

Disag-Batoer)
di toetoep, orang nama Pakidjo, jang bekerdja di Tji
berdjalan haroes liwatdesa Soember, poenagara, poelang ke Dtb mengam

Ketika tanggal 3 ini boelan,

Demam

Sakit

asabat

Sakit

ga taroeh di kantong
beberapa tablet dengan

Sakit

koeping

Sakit datang boelan

Menoeroet

di djoeal

poetoesannja

didalam

1. Tocan Soemitro voorzitter
2. Toean Djorsin secretaris

3. Toean Somaswirja

tempat ke: makan

Sakit

Sakit pinggang

toko?

der Volksgezondheid,

dan

waroeng?

penningm.

ambtenaar, macepoen

medja

dan bangkoe.

pihak BB. mengambil tindakan: man
djaga saban roemah sekolah
tiap
tiap malam, dan pihak goeroe diatoer soepaja perkakas sekolah se
mosa dikasih tanda jang terang.

TJILEDOEK
Seorang

'

jang menjerang 5 orang
dengan hebatnja

Koerban

diangkoet

keroemahsakit.

Aspro

dengan

Moelai djam 5 scra h:laman kaboepat€en telah penceh dengan prijaji2 dari
segala golongan, baik

pe- bil gadji, tetapi wangnja habis di
Hari Senen siang jang laloe seokartoe, sehingga tak berani
djadian pe'e'toesan sampai diatas ka poelang, teroes berdjalan menoce- rang nama Kadimsn dari Sindangwah jang paling atas. Disitoe pence roet rail, maksoed akan naik sepoer laoet telah menjerang Sorang, hing
lis melihat beberapa danau (telaga), dari stopplaats lainnja, karena ka- ga semosanja loeka loeka berat dan
. Giantaranja satoe jang paling lebar lau naik dari Dib poen takoet disoe diangkoet keroemah sakit Tjirebon
|Aneta).
dan dalam. Adapcen kawah jang soel isterinja.
ja
. mengelcearkan asap ada 3 tempat
PANDEGLANG.
kerdekatan, doea ketjil dan lainnja
Comite perajaan lebaran
besar sekali, jang ketjil satoe sebe . Di Djatibarang telah dibangoen
Pembantoe menoelis:
lah selatan, satceoja hampir keli- seboeah comite jang bermaksoed
Berkaboeng
hatan 1 tempat dengan jang besar mengadakan koempoelan alal-biha
Dengan terkedjost kita pada hari
dise-elah oetaranja.
lal dan memperapat pergaoelan Djoem'at jbl. mendergar kabar, bah
Menoeroet keterangan orang2 dan prijaji disitos, bertempat di Club- wa ,dalem isteri“ Pandeglang tedari Toean Dr. Stehn jang itce wak buis Tjimanoek, nanti pada malam lah berpoelang kerahmatoellah ditce bersama sama kermalam di Pe- Rebo ddo 15-11-39 dengan maka- roemah poetranda di Mr, Cornelis.
sanggrahan Batoer, dceloe ketika nan sekadarnja. Sedang biajanja di
Maka pada hari itoe djoega djstahcen 1928 doekoah Timbang sce oesahakan dengan derma. Soesoa- nazah beliau dihawa ke Pandegdah meletces dan terdjadi 2 kawah, nan comite:
lang dengan ,,lijkauto",

ncelis melihat ditempat

Dienst

semoca

Roepa2nja pentjoeri itos akan
mendirikan sekolah sendiri!
Dengan terdjadi beroelsng2 itoe,
mata

Demam
lima

hari

tenggorokan

oerat?

sjaraf

partikelir atau

pensioenan. Kjai2 dari sekitar Pandeglang telah bersedia semoeanja,

Poen kandjeng Boepati Lebak telah

nampak.
Djam 5.30, djenazah datang.
Nampak pada kita kd. Boepati
dengan poetranda, t. wedana, Tjibadak dan shli waris semoea kemos
dian kelihatan poela dalem ister!
Betawi, kd. Boepati Serang dengan
isterinja! Seteroesnja ambtensar2
jang sengadja mendjempoet dari
Pandeglang,
diantaranja t. Ratih
Pandeglang.
Setelah djenszah ,/disarekan“ dikamar dan kjai2 siap oentoek mem

batja

do'a,

maka

sebagian

besar

Idari prijaji sama poelang.
Paginja hari Sabtoe, djam 11 pagi
Gjenazah dibawa kemisigit oentoek

ditanam dihalaman belakang mesigit
jang telah disediakan.
Sedikit overzicht tentang
ringan.

Didepan

ten dengan

sendiri

para asisten asis

dian
lajonnja
selandjootnja
kd.
Boepati diiringkan oleh ahli waris
nja, laloe
boepati Lebak, Serang,
Betawi,
Tjiandjoer, Krawang, Belanda
Belanda jg berpangkat dari

!

dimana-mana

boleh

tida memakai licentie.

lah kd. Bospati kemoeka dan mengoetjapkan terima
kasih atas na
ma semosa familie kepada sekalian

hadlirin.

Dengan
ini
maka
pendoedoek
Pandeglang kehilangan iboe jang
sangat
ditjintai sebagai padoeka
kandjeng
Boepati sendiri iang ter
sohor sebagai bapak rakjst.
Serosan kita: ,,/Moga moga beliau
mendapat penerangan dalam perdja
lanan
beliau
dialam jg baharoe,
alam
jg langgeng dan selamatlah
hendaknja semoea familie jg beliau
tinggalkan"!
Achirosl-kalam : ,Inna lillahi waIna illaihi radji'oen !«

Djawa

Timoer

SOERABAJA,
Pendirian

rangi

,,krans“ boenga kemoe

|

|

3d

ngambil

DJATIBARANG

belah timoer Batoer Lk. 2 kmj ada
tanah meledak keloear asap dengan Ketjelakaan

Pilek

7

doea

Barat

Sakit - kepala
Entjok
gigi

Morsim ketjoerisn
ke Timbang dan tadi siang djam
Minggoe2 ini terdjadi banjak ks
kira-kira 10 penoelis di Disag bera
sa ada gompa jang asainja dari se tjoerian di Djatibaravg. Anehnja
belah barat. Tanggal 6 panoelis boekan pada rosmah2 orang sadija,
poslang dan bagaimana landjoetnja roemah sekolah poen telah 5 boeah,

Djawa

menoeloeng terhadap:

Sakit

5 Toean Dr Stehn akan priksalagi

am pemaa

N

dengan tangan. Djika
toean maoe, bisa djoe-

diharap pembatja Pemandangan di jang dibongkar, dan jang diambil
hanja kapoer, potlood, kaftpapier.
de Batoer soeka mengabarkan.
Kemarin ini dicelangi
lagi me12
pemandpa mas
ee

Sebagaimana pembatja telah
ngar, tanggal 13 boelan jang Ialoe

“biasa gam-

boengkoesannja,

sekarang
dan Hoofdmantri
masih onderzoek
di sekitarnja, ze-

dengan Simbar
(sebelah timoer)|
siang
malam
terasa
gempa.
ginja 1633 meter dari atas Isoet.Mendjadi dari D.eng ke Batoer Ik. Tocan Dr Stehn periksa di kawah
kawah di dekainja desa terseboet,
ada 17 km, djalannja toeroen.“Lain dari pada jang tersebost di seperti kawah Sileri, goswa Djimat
. atas di sekitar Di£ag masih banjak masih kedapatan biasa. Ini haritg.

Influenza

itoe penjakit.

dapat

,ASPRO”

Aspro

pang. Tablet'nja terboengkoes satoe? dan
tida perloe dipegang

weerstandfonds.

Timbang
jang meletoes, Lk. 2 km bab
lagi samvailah ke Batoer jang ting desa

akan

kepada ...

"jang Toear

anget desa Batoer. Ini waktoe ros
mah beloem moelai dibikin dan orang-orang
tidak poenja roemah

Kezdaan
Toean Dr. Stehn
D. Djatikossoemo
di Timbang
dan

dan

dan terhindarnja toean dari ini penjakit' ada ter-

boengkoesan

lagi ada penoendjosk djalin arah ke lagi dan tidak ada lain kekajaan
ke cetara kawah Sileri, landjoet Ia diberi makan pertjoama dari wang
gi ada penoendjoek ke arah oetara
ke kawah Tjandradimoeka, teroes

baikan.

|

kelihatan telaga Pengilon dan tjandi
“ Gatotkatja. Lebih koerang 1 k.m. jang soeka diberitanah dan roemah
dipinggir djalan kelihatan Gangsiran tjoema-tjoema di kampoeng Kali-

Aswatama.

Pilek

permoelain

kaloear tanda

roet bisikan orang loear.
Sekarang orang2 di tempatkan di
roemah sekolah klas II di Batoer

roemah familienja.
“Dari 61 kepala

Tenggorokan,

ada berdjangkit dimana-mana

Menoeroet
pengakosan
orang2
Timbang keroegian ada kira2f10
riboe, tetapi bisa djoega lebih menoe

BANG BEDJAT

merasa

““gantoeng atas tjaranja tocan mendjaga diri sendiri. ,,Aspro” melawan sakit tenggorokan
dan lain? tanda penjakit keras. ,,Aspro” mengoesir serangan heibat dari penjakit pilek
atatu influenza didalam satoe malam. Ia poen tjepat menghilangkan penjakit entjok. Toean
ada tjerdik sekali djika selamanja ada sedia ,,ASPRO" DIDALAM ROEMAH, baik oentoek
akan insjaf bahoea
penjakit. Tocan
oentoek melawan
sebagai pendjaga maoepoen
dapat di beli oleh1
Harganja
»Aspro” ada satoe obat jang bakerdjanja tjepat dan pasti.
sesoeatoe orang dan sangat banjak di goerakan orang karena »Aspro” sesoedahnja
masoek didalam badan lantas menghilangkan demam, menghantjoerkan kentjing masam dan memboenoeh koeman' penjakit jang ada didalam badan.
Boenoeh penjakit pilek dan influenza dengan ,,Aspro” waktoe ada

sih berlobang. Hingga tgl 4 ini boe
Boleh djadi, zonder iman, lantas Isn kambingnja mati satoe. Majat
posasa, lantas boekan tauhid jang dan kambing didapstnja #oedah 10
perang kilat.

tocan

keras dan beberapa hari ke-

moedian datang Dr. Stehn dan Man
lantas mata gelap, apa lagi kalau trinja disoeroeh oekoer
keadaan
... psroetnja kosong, ... imannja perobahan alam itoe.
kaga' ada,... teroes mata bisa ber-|
Menoercet katerangan jang mebalik-balik, lantas ngamoek.
ngoeroes, tidak koerang 300 itoeng

Ada djoega misalnja, orang jang
sehari-hari nggak kerdjain roekoen?

kerdjakan

Jang penghabisan di telan
sebeloemnja masoek tidoer
berbareng dengan minoem
hanget.
Ini
minoeman
atoeran telah di tetapkan
setjara ilmoe pengetahoean
dengan djalan mengambil
pertjobain chemisch
dan
ini
mengasih
atoeran
kepastian akan mendapat
hasi! baik.

didekatnja Timbang jaitoe ibos kota

desa Simbar dan doekoeh Serang
Isebelah barat Timbang) tosroet ke

la

moesti

toean

Telan dengan sigerah 3 tablet »Aspro” wakioe ada
tanda permoelain akan dapat pilek, dan sateroesnja
tiap? tiga djam2 tablet hing-

mengingati harta berdanja. (Ini wak
tos moesimnja djosal tembakau tetapi beloem bisa didjosal semosa,
Isloe hanjoet dibawa lahar). Orang2

En idem, . ... Meneer Mopper.
Kalau dia paginja nggak dapat....
dag, pappie's dari mevrouw, ...

jang

perceel

Goena

deeling.

Bouwpercsel
CBZ.

Soerabaja

CBZ

baros

beberapa

jang

kedoea

af-

dari

jang baroe adalah

terdiri dari afdecling oentoek sakit

sakit
jang
mendjalar, rosangan
anak2,
kamar
goena memberi ps
ladjaran, jang akan selesai tgi. i0
ker. Bantea, orang orang Tionghoa, December, jaitoe 2 boelan setelah
dan semoea
ambtenaar2 dari ker. termijnnja ditetapkan. Poen goena
Banten.
Beloem terhitoeng rakjat menjelesaikan bouwperceel jang per
ig disisih djalan. Verkeer dioeroes tama ada djoega kiiniek2 besar, ber
oleh toean Hoofdsigent dengan veld hoeboeng dengan beberapa soal
sam
politienja.
pai ditoenda 6 minggos
lam
Kira2
yoekoel
doea belas siang |Aneta).
da
Pan
selesailah pangoeboeran itoe, Sasoe
dah
tosan Penghoeloe
Landraad
menkgamam
Serang mengirim do'a maka tampil

1

sekra pag:
O-kest

Dalam

Vocalis
Piano Syncopations

. belah

Lagoe2 Accordeon
Albert Sandlers Orkest

4

Ketjapi orkest ,,Sekar

Studio-Orkest

W,—

»

Familie“
Toetoep

Sekar Band

Familie"

12—

Agama

, -

tentang mi

ai

Dan

Bandosng
II, Bandoeng III,
Ta

6.03 Kg
6.30

8.35

..

7.01

w

1.25

7.30

Kr, dan

«

6 psm

Stamboel

pen.

Berita Pers

.

:

Lagoe ketjapi Soenda

Gending” DjawaTengah

y,

-

w.

Berita Pers

”

II Bandoeng III

12,— siang Tanda waktoe pemb

1203

»

Gamelan Soenda

,,

220

»

Berita pers
Gamelan Soenda

540
6,—

Toetoep

140

8.05

10.45

12.30

M,—

,,

Lagoe ketjapi |Soenda

,,

l.—
1380

Kr. dan Stamboel

y
.

140

Lagoe Tionghoa
Berita pers

,.

220

230

5,05

545
6.30
£

sore
,»,

,,.

,
,,

Tanda waktos pemb.
Isi programma

Taman pemoeda

130

cemosem

» . Lagoe Tionghoa

B8— ,
8,01 ,

Tanda waktoe
Gamelan Degoeng

8.15

Ajsi2 @ eran

,,

disalio

kedalam bahasa Soenda
oleh

Kangdjeng Bospe

ti Bandoeng,dibatjakan

9—
915

»
»

”

Tostosep

Rebo,

5,— sore
5,04
1,”
5,25
,
5,36
»
680
»
8.45
,,
T,— malam
TAS“
2
a0
8,—
y
F3
|

9,50

1030

,,.

,,

»

8 Nov.

.Tanda waktoe pemb.
Berita Pers
Thee Concert
Kinderuurtje
Berita Pere
Vocaal
Fluit-Concert
Pemandangan loser
negeri
Dihoeboengkan dengan
Hotel der Nedarianden

Hans Bund Orkest

6,—

pagi

Tostoep

Tanda waktoe

6,04

4

Boeara pagi

Kemis, 9 Nov.

,
,,

$

pemb.

a

Berita Pers
Sesoedah berita.
Pera...

mengoendjoenginja.

'»

terdjadi dan

Menosroet faham kejakiren dari

9 Nvv.

'bahaja

Gymnaat
Dari plaat gramuop.1
Tanda waktoe
pisat gramop.

kesoskaran

jang

ditimpa

oleh ra'jat, dapat diremalksn, bah
wa oesaha pengiriman emigranien
ke Lampong, disini akan moedah
tertjapai. Sebab, keadaan riwajat

Permboekaan

Dari

dapat

penghidoepan anak bocah desa ce
mosmnja, pada ini waktos memang

II: terlzioe soesah. Hasil

boemi sama
mentjoekoepi djoen

Berita Pers (oeiangan)

sekali djaoeh

»

Dari plaat gramop. III

3

Toetoep

djoengan hidoep. Adanja sementara
tanaman tembakau dan sgebsgainja

»

Tanda waktoe pemb.
Muzieck jang tenang
Agama Kristen

12.— siang

Peter Kreuder

1230
AE

Matinee-concert
Berita pers dan osdara

,,

1,32
2.20

Orkest

» - Matinee-concert
,.
Berita Pers dan Osdara
foelsnganj

280

5.

140.

9

B—
8,30

cstoep

Tanda waktos pembh.
Isi prosramma
Boepga rampsi
Arendsnesi
Swing muziek
Berita Pers dan Osdara

Beberapa Potpourri
Inggeris

disswah

sawah

atau

nambah

berat

beban

tegalan,

me

pendjagaan

masing2, berchawatir kalau? diram

na

Medaillon Compleat (rantei dan maisan) | sisi

Peniti Kebajak rospa-rsepa

medal

ser siel

Rantei Horloge per stuk f4,— jang besaran
Broeh dada rospa2 madel per stuk
Harga di afas belaam ongkes, kirim ceang di maska

N.B.

ongkos kirie

di sufere fempal.

| ri). Bisa kirim rembsura

Prijscouran! bergambar
lang minlak !

akaa

dikirim

perijeoama

Toko
5 3

pada

siapa

,T RIO"

OELOENGAGOSENG.
$

Atas bantosan, sokongsan

tenaga

saudsera dari KBI. dar PBMTS. Bodjonegoro, sekarang telah dimoelainja lijst djalan keliling, oentoek da
pat mentjatat isi akan nijat fihak
masing2.

Ber-artilah
ana
sinar,

disini titik
keislaman

Jangkah

tambah

Dokter

SALEKAN
Aris

p/a Dokter

ABDULRACHMAN SALEH

ber

Aris

KWITANG

Pergaboengan

pertemoean
fitri

losasa. Djoogapoen
dan LPVEN.
Lain lain badan

Djam

faidil

Kini dapat diwartakan, bahwa ba
dan M.H, (Bodj.) telah ambil poetoesan dalam rapat pengoeroes, zkan menggaboengkan
pertemoean
antara saudara MH. | Mardi Hoetomo| dengan M.i.nja, di hari Lebaran Sawalan di -gedoeng MH, her
arti mengirit djalan dan tempo le

bitjara

7

5—7

sor€

Boeai panggil tel. 3995 WI.

Dokter

WIROHARDJO
Arts

Praktijk Oemoem

terkosmpoei ba
P3
perkoemposlan

Oude
Djam

dl Bcdjonegoro agaknja djoega akan ambil langkah
sedemikian di
gedoeng masing2.

Tamarindelaan 17
Telef. WIL. 5659
bitjara: 7 —10 pagi
5— T.gore.

——

pas, Gioandoeh Iain orang (ditjoeri!

Begitosiah dari koerangnja adanja
hasil bertjoetisek

tanam,

KA

moedah

menarik kenafsosan, keinginan lain
mendjalankan tjosrang, merampas,
ambil lain orang poenja tanaman,
Maka jang
sedemikian,
tiada
moengkia, tambahlah berat heban
pikoelan jang berwadjib oentoek
mendjaga mentjapai ketenteramen
Gan keselamatan oemoem. Pencelos

ngan

makan

dan

perlindoengan

djoendjoengan hidoep, selaioe diha
dapkan
ocemsem
dapat
mejakin

kan dari oeraian disidang,
cialis
Raad
van
Oost
di Ind. Ccurent,

betapa

Provin
Java

sookar dan

Kesoekaran pada

soelit ramalan langkah angkat dioen

pendidikan

djoengan perlindoengan ra'jat diha
dapkan, Terkostiplah disitoe bahwa

Cabaret Belanda
Georges Boulanger

per pasang

Haarapeid (foesoek) reepa? mode! par sfuk

hertosroet
dikota
Ba
Regentechap Bodjonegoro.
Pertama,

akan

garantis).

Gelang tangan bosat anak-arak

paganda film bitjara, akan berdjalan
hari malam
28-29
onderdistrict
Dander 12 K.M, dari Bodjonegoro,
telah dapat gilirannja. Djoegapoen

soerat

Gelasg Kronfjong 1 stel (3 waraa G sfuksi
Gelang rantei biasa per sfuk
Oelang rantai dioekir kembangan par siuk

Iri pro

a

Moeisi

sari

Mostasi

Dipindah dari Gouv, Centraal Bur

D.V.G.

gerjijke Zikeninrichting di Semarang
ke Tasikmalaja dan
dibanteskan

29 Oct.39, Gouv. Indisch

arts pada Dienat dar Volkegezondhsid, t,R. Scerojo, dipindah
dari

Gouv. Cantrais Burgeriijke

kepada Gouverneur Djawa
Barat
jang akan mengerdjakannja dibawah residentie aris Tasikmalajs
centoek diserahi pekerdjaan revecci

Zieken- natie pemberantasan mesti, tosan R.

inrichting di Betawi
ke Bandoeng Reestamadii,
dan dibantoskan pada Gouverneur
Moelai 16 October '39, dipindah
Djawa Berat jang akan mengerdja dari Gouv. Centrale Burgeriijke Zie

kannja dibawah pes-arts Bandongg,

oentcek diserahi pakordjaan

cinatie pemberantasan pest.
Dienst

v/h

revac-

Boschwezen

keninrichting
rcet

dan

di. Scsrabaja ke Ga-

dibantoekan

pada

Gouv.

Djaws Barat jang akan mengerdja
kannja dibawah res. arts Tasikma
laja, ocentosk diserahi pekerdjaan
revsccinatie pemberantasan pest, t.

Kepada 2e Commies pada Hoofd R. Goenawan dan t. R. Soewarso.
kantoor Dienst v/h Boschwezan t.
Orkest
Mes Erka, dihitoeng dari 6Sapt. 39
Moeiai 16 Oct, 1939, dipindah da
Oo.
Omrosp-orkest
diberi verlof dalam negeri kerena ri Gouw Centrale Burgerlijke Zie9.58
,
Koers di Amsterdam:
sakit 30 bari. Verlof tsb, ditambah keninrichting di Betawi ke Ban.
£ 30.000, keperloean persediaan bibit dengan 6 hoelan.
10—
»
Tanda waktos
doeng dan dibantoekan pada Goupadi dan lain lain.
10,01
Poespa ragam
“Mantri boschpolitise t. Sestrodi- vernsur Djawa
Barat
jang akan
Ul,
Toeteep
Djosgapoen harga raboek kunst- raceljo,
ditoeroonkan
mendjsdi mengerdjakannja dibawah res arts
mest akan dikcerangkan dari biasa (technisch) mantri le, kl.
Bandoeng, ocentosk diserahi pekerDjosm'at, 10 Nov.
nja.
Penoeh
pengharapan
kita,
Boschwachter oentoek sementara, djaan revaccinatie pemberantasan
perhatian periindoeng sebesar
iri, it. Mas Arpan alias Pringgosastro6,30 pagi
Pemboekaan
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