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Apakah

ni

moesoeh

Perkabaran

Djepang paling besar?

maoe mendjadi badan pe :

Dokter Soemedi ke Manilla
|
Kepada
Gouvernements Indische
maoe Arts pada DVG, di Poerwokerto t. Soe

Djerman

pemisah dan dengan sendi medi diberi titah soepaja pergi ke
tinja tidak benar, bahwa Djepang le Manilla oentoek stodal.” kelak pada
bih dekat pada Inggeris dari pada soecatoe hari
jang
akan ditetap
mendjadi

“Djerman,
Berita

Ikan

oleh

DVG

didalam

entjegah
wang

kok

tetapi. . . . Inggeris! Inggerislah,

»ja,

Tiongkok

jang membikin

pi dan

koerang

dilangsoengkan

tjara

jong

boeroek,

berhoetang

Sekianlah keterangan kita jg lebih
djelas tentang oesaha Bond ditentang

ocentoek ongkos kematian, dan soepaja

diangan

bergantoeng

kepada

kemoerahan

fatsal pembrantasan
pemoeda,

“hatinja orang lain, maka dinasihatkannja pado'

sceaminja

akan

pembajaran

pada boelan
diperdengarkan soeara: moesoeh Dje- jad.
ini, maka pada waktoe ini akan
boekan Tiong-

jang sebetoelaja

mengambil

polis,

sedikit?, tiap? boelan,

dari

tapi ada satoe fatsal jg haroes diper hatikan oleh segevap pergerakan pe
moeda didalam oeraian sdr, itoe,

pada boelan Nov. 1938

BRA

Ia mengatakan,
bahwa toedjoean
dari pada sesoeatoe pergerakan pemoe
da, djadi soeatoe pergerakan pemoeda
poela, djika keadaan dan waktoe me
nentoekannja. Fikiran jang sematjam
ini ta' boleh kita benarkan, bahkan
kita haroes memberantasnja,
karena

Gn.

Perkara Larantoeka
Permintaan didalam perkara Laran
di, tetapi jang mengenai Inggeris, toeka jg terkenal ialah soepaja konte
a gelapkah Djepang itoe? Boleh

“@jaoeh dari keliroe, apa lagi perboeatan lir Gobius dihoekoem 6 bl. voorwasr
“gelap.

Tiap-tiap

jang delijk dan gezaghebber Bosch “soepaja
2 boelan “voorwaardelijk,
eroet biasanja Inggeris selaloe 'kata Anip-Aneta dari Makassar.
:
£ —
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berichtiar, soepaja didoenia ini tjoema
ada satoe negeri jang terkoeasa dan
Hilang tenggelam.
terkoeat sekali jaitoe dirinja sendiri.
Menoeroet telegram dari Marsuke: |
Perang doenia 1914—1918 misalnja
Pastoor
Moeting dan Pater J. Nooy|
Djerman
an
£ adalah
persaing
bocah dari
pada
tanggal
5 November 1937 telah
gan
perdagan
dan
industri
terbadap
2 abg Ta kebnyata 5 “Aan semenaa
Inggeris....
:
| Nah, siapa dapat poengkiri, bahwa
Rn
“Djepang itoe konkoeren Inggeris?
Lagi angin topan di Madioen
Setelah kita membatja toelisan sadr,
“Dari itoe anggapan :, moesoeh Djepang | Menoeroet berita Anip Aneta dari
Wisnoe
sebagai djawabanatas oeraian
tepat
jang sebenarnja adalah Inggeris“
Semarang Sabtoe jl. ada topan menga 'kita tentang sifat, asas dan oesaha dari
St
!
“sekali
moek diatas daerah Madioen, disertai
Tjoema sadja lebih tepat goegatan dengan hoedjan lebat dan hoedjan ba pada Nationaal Jeugdcongres, maka
kita dapati doea matjam kebera
“orang: kalau Djepang betoel-betoel toe.
tan
dari sdr. Wisnoe.
moesoeb,
sebagai
Inggeris
- menganggap
Dibilangan Magetan beberapa roeapa sebab Djepang itoe mengamoek mah roesak, pohon bavjak jang ter
Sebeloem kita memberikan peneradan meroesak Tiongkok ? Perboeatan tjaboet dari akarnja, sedang kawat ngan jg lebih djaoeh atas keberatan2
demikian itoe boekankah perboeatan telpon dan listrik terganggoe sangat. itoe maka soedah selajaknja kita me
| orang jang mata gelap?
Seorang tiwas djiwanja, sedang ada ngoetjap sjoekoer, bahwasir. Wisnoe
—. Kita tahoe, politik tinggi ini sela- beberapa lagi jg mendapat loeka2.
ta' mempoenjai keberatan tentang si
“Joe mengandoeng teka-teki.
fat dan asas dari pada Nationaal
— Tetapi soenggoehpoen demikian, tin-)
.Heugdcongres, jg soedah kita toeliskan
“Balas mengoendang
dakan Djepang terhedap Tiongkok
itoe. Sebab so'el inilah jg kita anggap
'itoe paling sedikitnja akan mendatangMenoeroet katanja orang2 jg tahoe, primair, oentoek terdjadinja sesoe
kan hasil begini:
Radja Leopold dari Belgia selama'akan atoe Nationaai Jeugdcongres.
Pertama: Djepang mendjadi le- mengoendjoengi Londen, iapoen akan
8 adalah

negeri

Lagi tentang Nattonaal
gres dan Werk

saingan Inggeris dan dihoekoem

juist fikiran jang sematjam itoe akan
memboenoeh banjak perkoempoelan.

Sebab dengan meninggalkan toedjoean
jang semoela pergerakan itoe ditoe
djoekannja, dan mengambil lain fatsal
oentoek mendjadi oesaha pergerakan
jang kedoea,
maka gerakan jang se
“Imoela didirikan itoe- achirnja akan
kotjar katjir sehingga mendjadi adjal

programnja

ni

sae

CP eno

mah, lebih lemah dalam menghadapi 'mengoendang kepada Keloearga Mah
Inggeris. Ma'loem kekoeatan Djepang
riboean

djiwa, alat alat

pe-

Tiongkok. Makin

lama Tiongkok

itoe

'beroepa

rang telah habis

dalam

menghadapi

mempertahankan diri, makin

'poenjai kesempatan oentoek menjiap
kan diri lebih dahoeloe sebeloemanja
meladeni tantangan Djepang itoe. Tja
ranja Inggeris-berperang ( ma'loem Ing

geris dianggap moesoeh oleh Djepang)

sehingga

sekarang

sekedar

kota Inggeris, soepaja soedi kiranja
mengoendjoengi Brussel, pada awwal
'roet kemoefakatannja
tahsen 1938, kata Havas,
gres terseboet.

berkoe-

rang kekoeatan Djepang.
Kedoea: Inggeris — jang diang
gap moesoeh besar oleh Djepang—mem

beroepa

Adapoen so'al werkprogram adalah
punt pembitjaraan jg secundairjg
boleh dioebah dan diperbaiki menoe-

Halifax

dan

Hitler

“Sekarang

anggauta Con-

keberatan dari sdr,

Wis-

noe ialah tentang so'al jg kedoea, ia
antara pre- lah salah sutoe oesaha daripada Bond,

Setelah bermoefakatan
mier dan Eden serta Lord Hailfax diantara beberapa oesaha (dari a sam
tentang permoesjawaratan jang diniat pai punt e) jang soedah kita kemoe
kan akan dilakoekan antara Lord kakan tempo doeloe. Oeraian jg ter

Halifix dengan Hitler, dikabarkan, dahoeloe tentang oesaha atau werkbahwa Lord Halifax akau berangkat program itoe memang kita sengadja
ke Djerman kelak tanggal 17 Nov. ini. tidak diperpandjangkan, ja'ni banya
—9—
garis garis besarnja sadja jg boleh di

memasoskkanalat2 perang dan mem
verwerken lagi oleh Congres tsb.
Holland-Indonesia
berikan perantaraan, soepaja Tiongkok.
dapat memindjam oeang dari negeriPenerbangan jangke
Sekarang sdr Wisnoe mempoenjai
negeri loearan. Nana
satoe tjara
500.
Ikeberatan tentang program kita diba
perang jang moera dan gampang !| ” Menoeroet berita Aneta dari Am- bagian pewbrantasan penganggoeran
Ketiga: Tiongkok dibikin men-: sterdam, penerangan Holland-India
(jeugdwerkloosheidJ. Dikata
djadi moesoeh paling besar dari Dje- jang ke 500 kemarin doeloe (Sabtoe)| pemoeda
kannja, bahwa pergerakan pemoeda
Ipagi dimoelai dengan tidak disertai haroes dapat dengan direct membrantas
pang.
Shanghai boleh djatoh ditangan Dje 'sesoeatoe oepatjara.
so'alitoe. Disadjikannja poela oleh sdr
pang, demikian djoega daerah daerah)
Meskipoen demikian,banj
ak djoega Wisnoe bagaimana tjaranja oentoek
jang soedah dapat dirampas oleh Dje- orang jang badhir, antara mana ber membrantas itoe,
pang selama tiga boelan in', Kesemoe bagai-bagai pembesar2 negeri, misalnja,
Pertama kali dikatakannja oleh sdr
anja itoe tidak seberapa artinja boeat Djenderal Sny Iers, jang pada bertolak
Tiongkok djika diperbandingkan de- Inja pesawat Torenvalk“ hadhir dila Wisnoe betapa pengaroehnja pengang
ngan keoentoengan jang didapatnja pangan terbang Schiphol.
goeran kepada psyche pemoeda. Me
,.,
beroepa.
sa
Ga
mang begitoe, karena mereka mengang
oleh Tiongkok, Sekararg

- nasionalisme
kobar-kobar.

Negeri

Perantjis,

jang satoe dan jang ber:

loearan

Djerman,

seperti

Inggeris,

Roses dll-nja tidak

dapat menimboelkan persatoean boeat
Tiongkok, soenggoehpoen Tiongkok,
bertahoen-tahoen dibagi-bagi antara
mereka seperti koewe mangkok,
Konkloesi:
Djika Djepang menganggap Inggeris sebagai moesoehnja jang paling besar, maka tindakan

Djepang terhadap Tiongkok itoe me-

roegikan Djepang sendiri.

UT

Pembentoek4n Kabinet Mesir

goer. Sekarang

Ikan pemoeda

kewadjiban

jalah

pergera-

mengadjak dan

'membimbing mereka soepaja djangan
Transocean mewartakan dari Cairo, (sama sekali mereka itoe menganggoer
ahan Wafd beberapa

Pemerint

bahwa

(de jeugd altijd bezig houden) dengan
hari lagi akan bermoepakat dengan memberi nasehat kepada mereka tiap
baginda Radja Faroeg tentang pem- tiap kalinja tentarg pertanian dan
soesoenan kabinet

bentoekan kembali
Mesir.

Didalam

pendapat,
akun

Iperoesahaan lainnja..

kalangan

bahwa

diadakan

politik orang ber

boleh diharapkan

peroebahan Kabinet

dengan Nahas Pasja sebagai Premier.
c—
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Jang soedah kita kerdjakan, waktoe
kita masi ada di Noord-Celebes dan
memitmpin PMI (Pemoeda. Musl. Ind).
dan Siap, ialah setelah memberikan
cursus dan penerangan (voorlichting)

Oleh

Persdienst

penganggoeran

Tidak oesah kita menjelidizi oeraian sdr. Wisnoe lebih djaoeh, akan te

dengan

dan bertempat di Britisch-India.

adjar terhadap

voor-

Voorlichting bermatjam2 sifat dan
oedjoednja menoeroet keadaan dan ke
tjakapan dan ketjerdasan mereka jg
diberinja atau jg menerimanja,

' boelan

ketiga!
3
| Maart 1938.
en 5
Djepang merapatkan perhoeboe
ngan dengan Djerman (beroepa pact
Wereldconferentie
anti-komoenis antara Djepang-Djer- |
man dan fItsli) dan merenggangnferentie jg akan diada
an diri dari Inggeris (beroepa aksi kanWereld-Co
oleh Internationale Zendingsraad
anti-Inggeris):
oentoek wakil wakil dari geredja Chris
Doeloe Inggeris ada kawan serta ten di Timoer dan zendingscorporaties
goeroe dari Djepang, sekarang roepa- jg akan dilangsoengkan di Hangchow
nja berobah. Dengan terang-terangan
October didalam tahoen

pang

jg didjalankan?

djaan, jg menganggoer.
Pandai atau
tidak pandai, terpeladjar boekan men
djadi soal bweat mereka. Karena mereka menyanggoer, maka seakan akan
bingoenglah mereka itoe dan setelah
menerima voorlichting dan nasehat jg
dirasanja pantas oentoek dikerdjakan
nja, maka terboekalah fikirannja oen
toek beroesaha, mentjari rezekinja sen
diri sendiri.

Djepang menolak, lebih soeka melihat |
Inggeris sebagai pemisah.
“Berita kedoea!
— Tidak benar, bahwa

sekarang

ceni

10

nummer

lichting kepada pemoeda pemoeda
jg werkloos, jg ta' mempoenjai peker

misah antara Djepang dan Tiongkok. |

“-

Kadi-

Laan

Hanja membanjak banjakkan

“Berita pertama !
Djerman

WI.

ena Pan an asa

Losse
0

1810

WI.

man 4 telefoon WI, 2620

“Batavia - Centru
m

BN Naa

1440

Hoofdred.

Roemah
2

redactie

Penoendjoek

Moeda

(Pe-Moeda)

nja, Oentoek gampangnja kita

tanam, maka segera

tentang bertjotjok

poela

kita practijkk:n apa2 jg soedah

kita berikan sebagai stof oentoek cur
sus itoe, dengan mendapat hatsil jang

boekan

oentoek.

sedikit

pergerakan

kedoea terseboet dan oentoek pemoeda
pemoeda kita sendiri, jang diantaranja

banjak sekali jang werkl oos.

Dan me

reka boekannja poela orang2
terpeladjar dan
js soedah
mempoenjaioesaha.

Inilah

hatsil

dari pada pemberian

itoe, Djadi tidak
voorlicbting
oesah kita mengadakan peroesahaan
jang besar atau ketjil dimana pemoe
da2 jang menganggoer disoeroehnja be
kerdja ini danitoe. Boleh sdr. Wisnoe

nanti katakan bahwa

pemoeda2

Djika

Sesoeatoe pergerakan didirikan orang
dengan mengambil toedjoean: Indonesia Raja. Maka salah satoe cesaha
dari padanja ialah mengadakan voet

balciub. Pada masa itoe persepakraga

an amat madjoenja, sehingga pergera
kan pemoeda tahadi oesahanja dengan
soenggoeh2 ventoek memadjoekan voet
balelubnja itoe. Dengan ini maka be
sarlah
voetbalclub
tahadi sehingga
mendjadi soeatoe
gerakan sendiri jg

tidak sedikit memakan

Karena kebanjakan da

bagi temponja,
vereenigingvja,

mana
mana

oentoek moeder
centoek voetbal

dari doea pergerakan
semoeanja.

itoe, djika tidak

ripada mereka itoe koerang dapat mem

dan LL).

sekarang

kita

pengalaman

Bond

tempo oentoek

mengoeroesnja.

di ta clubnja, tentue akan mati salah satoe

nah Djawa lain sifatnja dengan pemoeda2 di loear tanah Djawa (Celebes,

Sumatra

ambil

satoe tjonto.

mengoeatkan

diatas tadi kepada

soedah men
jang
tiap2 pergerakan
djadi anggota dari Bond terseboet, ma

ka insja' Allah pergerakan pemoeda
kita membantoe ber'amal kepada ma

mengoe
sjarakat Indonesia, dengan
rangi penganggoeran. Tinggal kita jg
pemoeda
ada dikalangan pergerakan
nja
djakan
menger
betoel
haroes betoel
dan dengan kejakinan, djangan omong
atau theorienja sadja jang dikemoeka
kan, sedang djika soedah datang pada

masanja oentoek dipraktijkkan,oendoer

nja

Beginilah kita gambarkan oeraian
sdr Wisnoe itoe. Boleh nanti sdr

Wisnoe mengatakan kita salah faham
atau salah tangkap, akan tetapi oen
toek

kita oeraiansdr Wisnoe itoe tetap

ta” dapat dibetoelkan.

Tentang keberatan jg kedoea, sebe
toelnja boekan keberatan, akan
tetapi oesoel atau voorstel oentoek me
ngadakan soeatoe commissi jg diwadjib
kan menjelidiki dan mempeladjari da
pat atau tidaknja pergerakan pemoseda
Indonesia
mengoetoes
seorang at.u
beberapa oetoesan ke Conferentie Doe
nia itoe.

lah mereka itoe, merasa maloe atau
Boeat kita tidak keberatan voorstel
Djika sifat jang sematjam itoe, karena nanti Con
mengerdjakannja.
segan
pemoeda Indonesia Djawa demikian, gres akan menentoekannja.Djika oesoel
maka tjelakalah mereka itoe, memang itoe diterima, maka kita tambah pe:
soedah nasibnja.
kerdjaan commissie terseboet, tidak sa
Soeatoe

tjonto lagi kedjoeroesan.itoe.

Pergerakan AJC (Algemeene Jeugd
pergerakan
Centrale) di Nederland,
pemoeda dari pada SDAP menemosi

dja menjelidiki moengkin
moengkinnja,

atau

tidak

mengoetoes oetoesan

ke

Conferentie doenia itoe, akan tetapi
Commissie terseboet diharoeskan poela menjelidiki dan mempeladjari keadjoega kesoelitan tentang bagaimana daan pemoeda diseloeroeh doenia de
tjaranja mergka akan ikoet-ikoet mem ngan
djalan
Internationale
berantas penganggoeran di antara pe correspondentie.
AJC
oer.
a
moeda?nj
jang mengangg
insjaf bahwa

oesaha jg sematjam

itoe

soekar dan soelit dikerdjakannja de
ngan
mengingati akansifat
maksoed dari pada pergera
dan
kari pemoedanja. Akan mengadakan
werkverschaffingsbureau
mereka tentoe dengan tjepat dapat
mendirikannja, akan tetapi sifat jg.
sematjam 'itoe boekanlah sifat peser
Idjaan pergerakan pemoeda. Karena
lini soedah melaloei batas.

Sekian kita tjoekoepkan pendjelasan terhadap keberatan2 sdr. Wisuoe
tentang oeraian kita berhoeboeng de
ngan Werkprogram Nationaal. Jeud:
congres,
MAX.

“3

4

23 sa

:

TABRANI

Benny

MR

4

AN Kei PARA

Ko

Directeur- Hoofdredactew

Beberapa penangkapan
Didaerah

Mr.-Cornelis.

1 | Sebagai pernah diwartakan, Adjuuet

jaksa Mr-Corunelis diwadjibkan mem
bantoe menjelidiki pekerdjaan polisi
— Idiloear kota berhoeboeng dengan bebe

DOENIA V.IJ.

(ena NAN sin ja Siklan Gino “Singgal|

'Soesoenan pengoeroes|

gelap.

EN

1g.

saha mengoempoelkan oeang der
Indonesia
oentoek disampaikan kepada jg.

ada sebaik-baiknja, karena

kini dapat diboektikan dalam waktoe || bersengsara disana.
nljg tidak lama sadja sebagian dari pa :
Comite itoe terdiri dari toean2:
: Naa perkara perkara gelap moelai
an

Voorzitter: H, ArgoeKapitein der Arabieren,

Adviseurs: Saied
& A.R,

, A, H. Bahasoean,

Vice Voorzitters Abdul Rab
Bendahari Il: Rasonc
man Sjahsb.
:
Iban bapa? Entoek. Itoe orang toea jang
Pengoeroes Tanah La
“Ikatanja tidak mempan gegaman, di Ih le Secrt.: A.M, Alkalalie,
Komisaris: Adang Kadaroesman.
2e Secrt.: Abd, Bedjerei.
Tabrani.| boenoeh dengan dipoeter lehernja, ini | ' Penningm,:
Pemimpin Propaganda: M.
M. Afiff.
poen pemboenoehnja telah mengakoe.
|
Commissarissen:
Saleh
bin
Ketjoeali
itoe
succes
dari
itoe
ambte
Perhoe
B
a
d
n
Sebagai anggota dari
Abdussamad Bawazir, Ah
danau dengan V B Otelah diangkat naar Justitie, djoega dapat diberitakan
mad Afiff, Moebammad
tt Soeratno Sastroamidjojo, Affandi ketjakapan mantri politie Meester Cor
bin AboebakarAlatas &
nelis, itoe doea perampokan jang be
dah M, Tabrapi Do too
Nasar Abdat.
loem lama kedjadian di kampoeng
Pengoeroes baroe sec lang
an merantjang 'Tjipinang Tjempedak.
Boeat diloear kota Batavia tereorganisetie dari keoeangan V I J.
| Kini telah ditangkap poela beberapa
lah diminta perantaraannja orang
orang jg ternama disesoeatoe tem
| Menilik kegiatan pengoeroes baroe orang komplotannja itoe pendjabat jg
pat sebagai wakil dari Comite,—
itoe, maka sepatoetnja, djika semoea telah ditangkap semoela. Antaranja |
perhimpoenan jang bernaceng diba kepala rampok jg terkenal nama Tiwah pandji VIJ bekerdja giat djoe min dari daerah Bekasi. Dalam peme

ga teroetama jang bertalian dengan
soal keoeangan. Djika ada toenggakan
soepaja lekas2 diloenasi, dengan me
njitjil dan ... ,haroes didjaga baik
baik, soepaja djangan lagi ada toeng
$
k

P5

gakan,

sanja,

dan

masih

ada beberapa orang

poela kawannja jg sedang

ditjari,

Da
ji ma

Tentang

:

Toean

Ir. Ch.

Menoedjoe

dari oemoem diba

sokongan

Poen

riksaan politie mereka telah akve-do

G.

Kramer

mendjadi | Diberitakan oleh Aneta, bahwa bekas
k lid dari Kamerlid ja'ni t. Ir. Ch. G. Kramer
V.LJ., datang beramai-ramai pada per pada bari ini telah bertolak dari Tanpersoon,

persooniij

tandingan2 jang diadakan oleh V.I.J.

djoeng

dan oeang derma. Moendoer-madjoenja

Priok

Oosthaven,

hendak

dimana

api

@. menoelis:

Pada

malam

Minggoe jl.

menoedjoe ke

ada

djoega-

didjoeal

Tandjoeng-Karang

kira pk.

barang2

klontong dan kain pelekat telah dida
tangi oleh seorang Indonesier :bangsa

s— 9 —

Perobahan nama Station
Menoeroet poetoesan dari S S moelai
tanggal 16 i.b, nama nama dari station

goe

kemarin,

oleh

Batavia pada

kita terlihat leter
di Betawi

station

beberapa lembar kain plekat dan batik soedah diganti dengan Batavia
| seharga f 15.— lebih, maka itoe ban| diet meminta poela selembar kain den Stad,
Ja Op
5 Djerman jang terletak sedikit djaoeh|
dari pintoe.

Bikin arak

dak
Ketika tosan toko bertindak hen
ma
n
ata
kain steb. kesemp
oleh itoe

tg II Nov jbl Raad

van

Ad-

telah mengadakan per

peni |

dan tentoe sadja lantas terdjadi

pengedjaran.

koempoelan tsb dapat
bagai berikoet:

diberitakan

se

Rentjana-programma jg telah dise

toedjoei oleh Nirom dan jg telah dioe
moemkan berhoeboeng dengan
hari
perajaan jad. ini, maka didalam hari

itoe akan diadakan pengiriman jang
loear biasa, rentjana .mana jg diperse
toedjoei oleh Raad tsb.

2

koekan penjelidikannja tentang pro
gramma
itoe, hingga pada sa'at ini
programma tsb masih dibitjarakan di
antara segenap pendengar2 NIROM,

Selandjoetnja didalam perkoempoelan itoe dibitjarakan djoega tentang

voorstelnja NIROM jang akan dilakoe

Baine

gelap

23.C0
Perkoempoelan

tsb antara lain lain

djoega memoetoeskan teutang:
Melebihi
levende populaire dan

mikian

5

Air

Conditioning

-

. Pada tg. 16 boelan initelah tiba de

ketjoeali tangannja dapat belngan kapal 8s. ,Tasman“ di Tg. Priok,

berapa loeka sebab

kasih

mereboet pisau, dari

Afrika

Selatan

toean

CO, Corrar |

lamboengnja poen dapat loeka hebat. |Snyman, promotor dari fabriek fabriek
Tapi soekoer sipengamoek itoe se| Carrier jang sangat terkenal di Ame-

:

Kebakaran

“Digedoeng “Lindetevas”
Pada bari Sabtoe kira2 djam 6 pagi
diketahoeilah oleh orang2 bangsa Indo

na

sama

sekali,

maka

hal jang demikian

jg letaknja

dibela

dan

Poekoel

lagoe-lagoe

Barat

menjenangkan
»

1 malam

hati

pertemoean

ditoe

toep sesoedah dimoelai dari pk,
8 sore

dengan pengoetjapan dari ketoea C1
soepaja Gedong Pertemoean jg satoe ini
dikota Djakarta oentoek toea dan moe
da, oentoek orang bekerdja dan jg ma

oleh

kare

pintoe2 dari

poetera

Indonesia

dikota

Djakarta ini,

dioesahakan dan disokong oleh kita
semoea, sebab kita masih boetoeh akan tempat dimana kita dapat bela
djar

kenal satoe

sama

Toean MMW
Penvivk, seorang
ageut Lindeteves-Stokvis telah diberi

ditempat

lain diwaktoe

kita bersama adanja,
0 —

terseboet,

kapoer soedah tidak kelihatan lagi,
tentoe sadja ia mempoenjai tjoeriga
dan teroes periksa pada latji tempat
ia menjimpan wang. Maka dengan
terkedjoet, itoe njonja telah mendjerit

Oleh

karena brand

telah bersih poela.
Tentoe
sadja itoe njonja dengan
segera memberi tahoekan kepada jang
berwadjib,
akan
tetapi
semoeanja,
adalah
sia-sia belaka,
karena
itoe
akang
jang beroentoeng, telah bisa
mengilang terlebih dahoeloe,
Soenggoehpoen begitoe, moedah2an
atas keactiefannja jang berwadjib, bisa
lah djoega di endoesnja,
siapa gera
ngan itoe orang jang bertangan pan
djang.

Begitoelah
akibatnja
menjoeroeh
soenggoeh
soenggoeh oentoek memadamkan api orang bekerdja, jang tidak diketahosi
itoe, maka keroegian jg ditimboelkan nama dan tempat tinggalnja.
weer

ini bekerdja

dengan

oleh kebakaran tersebuet ta? seberapa
besarnja, dan
bagaimana timboeluja
kebakaran itoe orang masih beloem
mengetahoei,

Pada hari itoe djoega telah

kan penjelidikan
—

Toekang
5

oleh

dilakoe

politie.

kapoer jang

Pan

Gua

Tarief Radiotelefoon
dikoerangi

Dengan

akan

Eropah,

Afri

ka via Amsterdam de
ngan kapal dilaoetan.

G)

Hoofbestuur

pandjang

tangan.

f 700.— telak lenjap.
Corr. kita M. St. mergabarkan:

PTT

mengabarkan

pada kita, bahwa moelai pada tgl 1
Dee. jad. tarief Radiotelefoonverkeer
dengan Eropah Afrika (selainnja Af-

rika Selatan) dan via Amsterdam de
ngan kapal jang berdjalan melaloei
Bagaimana berita jang disampaikan
Atlantische
Oceaan akan ditoeroenkan,
kepada kita dengan pasti, kemaren
Boeat
keterangan
lebih djelas boleh
dveloe tg. 11 ini boelan, pada Zeildatang
sadja
pada
kantor2
telefoon dan
makerij en Lederwarenfabriek , Djati
Bureau
Intel,
di
Bandoeng.
Baroe“ di Gang Harland Petamboeran
Bea
Bat. O., telah gempar, karena wang ke
poenjaannja
itoe fabriek sebanjak
Mr. PG. Bijdendijk
f 700.— telah lenjap, dan siapa orang
Diangkat mendjadi lid dari Hof
nja jang menggondol, sampai kini be
Tinggi di Indonesia toean Mr. PG
loem diketahosi.
Kira-kira

adalah

se

tg. 9/10 Nov. '37, njonja

jang tinggal pada itoe fubriak, telah
panggil satoe orang jg tidak dikenal,

i

beroesaha oentoek mentjapai toedjoean

karena koentji laijinja soedah patah,
goe dan wang jg ada didalamnja itoe latji,

dang
itoe oentoek melakoekan peker
djaanrja jang lebih gampang lagi,

4
44

sih sekolah, oentoek kaoem poeteri dan

itoe orang ter

bosat kerdja mengapoer pada ia poenja
kamar2.
Sedangkan itoe orang, njonja
kang perceel “Lindeteves“ Molenvliet
gera dapat ditangkap hingga tidak me| rika,
sendiri
tidak
kenal siapa namanja,
Oost
asap
api
jg
keloearnja
dari
atas
ngambil lain korban. '”
“tr
dan
dimana
tempat
tinggalnja, Itoe
Beliaa
akan
mengoendjoengi
bebera
goedang
jang
letaknja
sebelah
kanan
ternjata
politie,
— Dalam pemeriksaan
itoe pengamoek tidak beres otaknja, pa kantoor2 dari N.V, Indistr. My. belakang hofdgebouw dari Firma ter hal, adalah atas kealpaan itoe njonja
soedab 1 setengah boelan ia terserang: Gebr, van Zwaay, jang mana sebagai seboet, Goedang itoe adalah kepoenja sendiri,
Hari jg pertama, itoe orang jg se
| wakil dari Carrier Air Conditioning, Jannja Verffabriek Lindeteves Pieter
penjakit panas. Kedjadian itoe njata
bagai ik kapoer, adalah kerdja dengan
Kabarnja beliau akan tinggal di In- Schoen,
penjakitnja sedang keras, dengan ta'
Polisi dari Sectie ke 2 jang tidak baik, akan tetapi huri jg kedoea jai
“ada sebab itoe korban diserang demi donesia lamenja 1 boelan, kata Anip
Aneta,
berapa
djaocebnja dari goedang jang toe tg 11 ini boelan, itoe orang jg bia
kian roepa. Achirnja kedoeanja dia—() me.
terbakar
terseboet telah memberitahoe sanja berhenti kerdja djam 5 sore,
. #0eng ke CBZ,.
“
nesia dikampoeng

Minangkabau

1
kan kepada brandweer jg dengan di mengapa itoe waktoe ia telah lenjap
pimpin oleh commaudantnja ja'ni t. De djam 3 sore, dengan meninggalkan pe
Fraaf mendatangi tempat itoe didalam rabot2nja.
Setelah itoe njonja bersama dengan
seketika itoe djoega,
Sectie-chefnja ja'ni hoofdinspektoer toeannja, mengetahoei 'bahwa itoe tk

Doedoeknja itoe perkara,
bagai berikuet:

—0—

Malam
pertemoean dilandjoetkan
dengan tari piring dan beberapa lagoe

soedah soedah.

tahoe dan dengan seketika itoe djoega
Ditangkapsedang
Melebihi populaire muziek gra ia datang ditempat jang terbakar itoe.
bekerdja,
mofoon dan mengoerangi muziek jazz Disini datanglah djoega chef geweste
Tentang pengiriman berita berita jg lijke recherche toean L. Dekker.
Tjie Kon Njan itoe orang jang telah
dikenali saban-saban bikin arak gelap loeas telah mendapat persetoedjoean
Beberapa karoeng2 goni telah terba
kembali ambtenaar dari aceynsdiensi jg tidak banjak, cleh karena menoe kar dan djoega sebabagin dari tempat
dapat tahoe itoe orang Tionghoa be roet pendapatan beberapa anggauta- jang berisi zinkwit terbakar djoega

kepinggir dja lain perkakas telah diheslag, demikian ta berita jang dilakoekan pada pagi
liter arak jang telah djadi bari akan dikoerangi dengan satoe di
dalam sepekan.
melakoekan pengedjaran.
dapat diboetikan.
Pengiriman berita berita tentarg
Waktoe sampai pinggir kali Kapoeran
tjeritera2 didalam Bijbel oentoek kakarena melihat pendoedoek jg menge Pengoeboerannja t. Mr JD Werkman nak-kanak jang boeat sementara wak
djar bertambah banjak, maka denipoe
Diberitakan oleh Aneta, bahwa pa toe telah ditoelis didalam programma
jg sial ifoe lantas menjeboerkan pirinja
itoe dan oleh karena pengirim 'ni ti
dikali, dan betoel sadja dengan djalan da tg. 13 Nov. jbl, ini telah dilang- dak mendapst persetoedjoean banjak
ini soedah dapat meloloskan dirinja. soengkan pengoeboerannja t. Mr JD maka pengirim ini dihapoeskan,
Werkman dan banjak orang2 djoega
mana
P4 asn
Tentang kerkdiensten orang telah
jang memperhatikan tentang hal ini. |
mempersetoedjoei,
maka pada tanggal
Menoeroet permintaan toean terseboet
Orang gila ngamoek,
djanganlah sampai diadakan 'pidato. 1 Januari jad, Protestansche dienst
Beberapa hari berselang di kamseboe
Saudara
beliau
'itoe
telah
me- akan dikirimkan sekali dalam
poeng Kebon Djeroek Kebajoeran telah
lan
pada
petang
hari
dan
tidak
pada
ngoetjapkan banjak terima kasih atas
kedjadian penjerangan, jang djadi kor: orang-orang
|pagi
hari.
jang mempersaksikan pe
ban seorang toeca nama Sinan. Dan ngoeboerannja ini,
Selandjoetnja akan diadakan bebera
jang menjerang poen sepantar dengan
pa
pidato2 dan beberapa causerien
EA, Ga
|Itoe korban, nama Aloewi.
:
(Pidato).
serang sedikit pandai silat, maski de

perte-

Gani menjeritakan sedikit sedjarah da
ri clubgebouw ini jg soedah 11 (sebe
las th.)berdiri didjalan Kramat.ini dan
mempoenjai perdjalanan jg toeroen na
ik seperti
tiap2 organisatie di tanah
air kita ini. Pada waktoe ini zaman ke
soekaran soedah moelai lampau dan
dengan bangoennja pergerakar nasional oemoem di Indonesia pengoeroes

paksalah memboeka

dan 22.00—

orang banjak dengan mengambil tjori-

atas ke dan Hawai jang
datangannja jang sebegitoe banjak dan publiek.
meminta maaf kepada mereka jang

djam djam 17.00—18.00

dilemparkaunja

orang toea jang di

diroemah

malam

tjapkan banjak terima

toetoep

“lanan, tetapi pendoedoek masih tetap beberapa

itoe

ketoea

toe oentoek mengirimkan berita berita
djoega akan diperloeaskan
dengan

kerdja lagi boeat itoe pekerdjaan anggauta pengiriman ini isinja tidak
sekali kali membaugoenkan pendengar
terlarang,
Tentang hal ini
dengar teriakan toean toko tsb lantas
Tadi malam dengan bantoean De- pendengar Nirom,
beramai ramai melakoekan pengedja- tachement
politie Pesing roemahnja bendak diselidiki dengan soenggoehran ke areh mava itcoe penipoe mela itoe orang Tionghoa telah dikepoeng, soenggoeh oleh Christelijk organisatie.
Djika bal ini ternjata kekoerangan
rikan diri, dan karena merasa dirinja sedang dikerdjakan itoe pekerdjaan
akan tertangkap, maka itoe barang- terlarang, laloe ditangkap. Satoe tong orang2 jang tjakap berbitjara atau ten
barang jg soedah dapat digondolnja |besar dari besi, 300 LL. arak dan lain- tang lain2nja, maka pengiriman beri

'Agaknja

propaganda

bola jang dioesahakan oleh perkoem- toh-tjontoh jang saban waktoe dapat
poelan ini jaitoe Gedong Pertemoean kita lihat-dan dengar dalam kalangan
Indonesia Krawat 158 Djakarta, per masjarakat Indonesia pada waktoe ini
temcean mana
mendapat
perhatian adanja, memoeaskan orang jang melijang banjak sekali, sehingga zaal jang shat. Sesoedah itoe diadakan pauze di
hanja mempoenjai 200 korsi penoeh mana buffet jang diadakan oleh feesisesak dan ada 200 tetamoe lagi jang comite mendapat perhatian jang besar
dari publiek.
tak mendapat tempat.

C.I. mengharap akan mendapat seem
Beloem selang beberapa lamanja bangan dari bangsa Indonesia dikota
NIROM telah berhasil oentoek mela- | Djakarts, lebih 2 lagi dari tahoen jang

Pendoedoek Gg. Klenteng jg men

soedah

Djakarta

koempoelan jg dilakoekan didalam 4 hanja mesti berdiri sadja: maka keTentang pembitjaraan2 didalam per toea dari ,,Club Indonesia", t, A. K.

serieuze muz'ek,

poe boeat melarikan diri, tetapi apa
latjoer hal ini diketahoei oleh toean
toko

Pada

vies NIROM

mana so'al penganggoeran dalam ka
langan pemoeda diperlihatkan kepada

Sesoedahnja

van Advies NIROM

sangat

oentoek

dikota

kan pada tgl 1 Januari jad, voorstel
mana jang menjatakan bagaimana fja politie toean E Rcijoaers telah merin
dengan Batavia Koningsplein ranja mengatoer programma itoe dan tah oentoek memadamkan api itoe,
Begitoelah pada wsktoe kita berta- menoeroet banjaknja soeara.
Kebakaran terseboet timboelnja dida
Pada permoelaan tg terseboet wak lam goedang itoe jang pintoe2nja di
masja ke kota Inten pada hari Ming

Gemikianlah sesoedahnja terkoempoel

soedah digoenakan

Raad

tari golek

menggembirakan dan mengekalkan tali
persaudaraan, mengadakan malam per

perkoempoelan

moean, t. Ir. Kaslan A. Tohir, memboeka peralatan itoe dengan mengoe

Beneden Staddan Weltevreden

“batik, Toean toko jg sedikit tidak me
| ngandoeng tjoeriga soedah mengaboel
— kan apa2 jg diminta oleh itoe penipoe,

na

di Medan.

Bataviadigantidengan Batavia

Djawa jg poera2 maoe membeli bebe
rapa lembar kain pelekat dan saroeng

mengambil

hendak

menoedjoe ke Palembang.

8 ditoko kleer maker SML. disamping |
gang Klenteng Molenvliet West, di

mana

dari

sol Tiongkok

Pertoendjoekan

mendapat perhatian dari publiek dan
tentang toneel ,Loekisan masa“ di

temoean dan

Dengan oppisil diberitakan dar'
Bogor, bahwa toean Dalton T, Djang
telah diperkenankan mendjadi kong

1937 Club
orang

satoe

Indonesia

di Medan.

13 Nov

beliau pada tg, 16 pekan sekali.

V.I.J. teroetama tergantoeng pada baik November jad, akan mengoendjoengi
bosroeknja keoeangan V.I-J. Dari itoe tempat tempat kolonisasi di Gedong
tidak salah, djika pengoeroes baroe Tataan dan Soekadana oentoek belasedang merantjang rentjana oentoek djar dan selandjoetnja ia hendak me|
'merobah tjaranja keoeangan V.Il.J. di ngoendjoengi
djoega waterkeering
oeroes. Djadi tiap-tiap anggauta V.L.J. Way-Sekampong.
haroes berdiri dibelakang pengoeroes
Lebih landjoet diberitskan oleh
baroe dalam membereskan keoeangan Aneta, bahwa pada tanggal 17 Noan
itoe,
vember jad. ini beliau akan mengoen
KA
:
djoengi Giesting dan. selandjoetnja
Ipada tanggal 18 November jad. toean
Penipoe jang berani
:
Iterseboet dengan menoempang keretaDon

Tiongkok

Minggoe

Indonesia,

ke Soematera.

rapkan sepenoehnja Bag
anggauta

Kongsol

-

Malam

sites ema il

Voorz

Mahasbi

Alaydroes3,

Gp

Soeharto.

Bere
bie,

ka

di terang, Delapan pendjahat telah
lapat ditangkap antaranja tersang
Ikoet dengan kedjadian pemboenoe“Iban dan perampokan,
| Demikian tentang itoe pemboenoehan kedjam, dimana jang djadi kor-

ja When

—

Bendahari 1: dr. Soe

Pan

Bijlendijk, sekarang

beliau

mendjadi

President dari Raad van Djoestisi
Medan,

di

sang
(9 mu

Pasar

malam

Eropah

di
Kebon
Binatang
Bestuur dari Keboen Binatang telah

mengambil poetoesan, didalam boelan
Januari di keboen itoe akan diadakan
pasar malam Eropah fkermis).
Ini kermis kabarnja oentoek publiek
djadi boekan hanja bagi anggauta ke
boen Binatang sadja.
maa
0 asn

apa

1

tr

Sekretaris Il: dr.

2

an Lai

Sc

Berhoeboeng dengan kedjadian
kedjian jang achir ini dinegeri
Palestina, maka
di Betawi telah
terdiri satoe: Comite akan beroe

Bk

Sekretaris 1:

4

jg memang

| Ketoca: dokter Moew
Wakil-Ketoea: Mr.

kesengsara-

-

seba

| bagi bagi pekerdjas
| bagian seperti berikoe

Penolong

an di Palestina

| Kini dapat diberitakan, pekerdjaan || ma dari pendoedoek

Semalam telah dilangsoeng

— temoean pengoeroes baroe goen

m

2.

- Comite

ING AKAN MENENTOEKAN SIKAP
ratoes

Soochow jang berpendoedoek doea
riboe akan dibom
25
na

berita dari pihak Tiong

chow.

jang letaknja

Station, goedang2, tank tank mi
njak mendjadi toedjoean penembak jg

disepandjang djalan sepoer Shanghai—Hanchow. Kemoedian mereka itoe
dipoe
Izon
angin ini, hingga tersarang di bergerak teroes menjoesoer djalan sepoer kearah Timoer,
Berita ini beloem disahkan.
pal ini pada waktoe diserang oleh
1 itoe
didalam kesoekaran oleh Kiating djatoeh ketangan Djepang.
terseboet tidak bisa kem
Shanghai, 14 Nov. (Reuter).
ngga orang haroes meno
Poekoelan jang dilakoekan dengan kapal kapal penjapoe perioek api
Lebih lan soengai, disoengai Whangpoo.
Ma'loemat Djepang menjatakan, bahwa pasoekan Tionghoa di Kiating,
djoet diberitakan, bahwa oleh karena
geraknja Djepang jang nampak hendak
ketjelakaan ini ada 4 orang penoera jang kini terantjam bahaja oleh sekarang pasoekan itoe soedah menjingkir
Selatan,
arah
dari
mengepoeng
pang telah mati dan 2 oraug lenjap. dari kota terseboet. Ditambah poela keterangan, bahwa Kiating soedah dja-

orang

Bom meletoes
mati terboenoeh dan 25 orang mendaal
pat loeka loeka didalam pertempoeran| | Agak gempar dipoesat kota Dublin

Kashan

Lebih

djoega dirampas ?

ketika

| Arab dimana menoeroet berita Arab, | 'djadi letoesan bom jang hebat.
Katja katja djendela roemah2 jang:
beberapa ratoes meter djeraknja dari

mati dan 6 orang loeka|

- loeka dari antara

pennempang2nja.

' Djoega kemarin, hari Minggoe pe- | sitoe sama

|.

noeh

kaig-. orang.
3,

:
meloe-

Minta

ada ketjelakaan

oentoeng

orang, karena

banjak orang

didjalanan

raja, kata

Trans Ocean 11 Nov,
| Walaupoen dengan segera orang
Imelakoekan pengoesoetan, tidak djoega
polisi bisa mendapat penoendjoekan

Faks

“

tetapi

waktoe terdjadinja letoesan itoe, hari
masih sangat pagi sehingga beloem

dau doea

bom meletoes.
alah soeatoe letoesan itoe

0...

ba2.

2

dimana tidak

dengan pertempoeran,

— batoe batoe dilemparkan

petjah,

Bermoepakat.

Pemimpin-pemimpin daripada Par- sedikitpoen tentang. siapa gerangan
— Aij Pertahanan Nasional Arab minta orang jang meletoeskan bom itoe,

bermoepakat

dengan

Commissaris, jang

wakil

dikaboelkan

Hooge

Soochow

tanggal 15 November (ini hari).

jang sedang mentjoba hendak mem-|

karlah berdera

Arab, dan diharapkan
5 Peang
2
| bahwa didslim awwal minggoe depan

|.

ini, pengadilan militer akan moelai
mendjatoehkan

hoekoeman

pertama.
Berboeboeng

dengan

mati jang

.
pelarangan

membawa sendjata, Partij Labour dari

pibak Jaboedi telah memadjoekan per

mobonan

kepada pemerintah mandaat,

D0

hingga
soedah

membela diri.

Menjingkirkan

Karena

keadaan2

tidak aman

diri

ngan

membikin

banjak familie bangsa Jahoedi jg me
njingkirkan

Lebanon

diri boeat sementara

sehingga

asjik
Sianfu

bekerdja tetapi

djoega

di

diserang

dari oedara

djam lamanja melaloei daerah pegoenoengan, beberapa pesawat pelempar
bom kepoenjaan Djepang menjerang
kepada Siangfu, iboe kota Shansi, ja'ni

pada tg. 13 November

jl.

Ma'loemat
Djepang menambah ke
terangan, bahwa pelempar pelempar

bom

itoe berhasil bisa menghantjoer

leboerkan

doea

boeah

pat pesawat) dan

Niangpo menderita serangan bom hebat.
1000 orang mati.
bae

hangars

ftem

6 pesawat terbang

Tionghoa.

Daerah Neutraal “djatoeh ketangan
Djepang

Liuho
Shanghai,

dirampas,

Shanghai,

14 Nov. (Reuter). Me

noeroet ma'loemat Djepang, deugan
berlindoeng diri kepada kapal kapal
perang jang mengeloearkan asap dan
sambil menembak2 tempat kedoedoe-

kan Tionghoa, maka
Djepang bisa
mendaratkan lagi pasoekan-pasoekan
nja di dekat Paimokou, tepi selatan
soengai

Yang

Tze,

72

K. M.

Shanghai,
Kini pasoekan-pasoekan

:

soedah 24
negeri.

Kabar jg singkat bevar dari kapal
itoe jg moela2 menjebabkan orang sa

dan jang dikatakan tertembak
mati, tanggal 13 November | | Bagaimana sikap Negeri2 Asing?
datang kembali di Rome deBrussel, 14 Nov. (Reuter) Wakil
kapal terbangnja.

jg genting dan

di Palestina,

hanja

Shanghai, 14 Nov (Tranocean).
(Setelah melakoekan
penerbangan 3

diatas
Pesawat-pesawat terbang Djepang melemparkan soerat edaran
Soochow
kota
pendoedoek
soepaja
nasehat
ditoelis
mana
Soochow, dalam
:
lekas-lekas meninggalkan kota itoe sebeloemnja tengah malam,
maksoed Djepang
Didoega, aksi ini memberi pertoendjoekan, bahwa
hendak menghoedjani bom kepada kota jg berdoedoek 200 000 djiwa itoe.
Ditaksir, bahwa apa 20.000 orang Tiunghoa jang loeka loeka, di 800
chow, jang pernah mendjadi pasangan barisan Tionghos didalam distrik
Shanghai,

Indo China.

tidak

meter

dari

Djepang

masoek

kehoeloe

14 Nov (Transocean)

Daerah jang dinamakan “Daerah Neu
tral“ di Nantao soedah segenapnja dja
toeh ketangan Djepang.
Ini hari pasoekan2 Djepang soedah
sampai ditapal watas daerah itoe, jang
kemoedian dikepoeng semata
mata.
Pekerdjaan “Palang Merah Internasional“ sama sekali tidak dialang ala
ngi oleh Djepang, apa lagi karena-me

reka sendiri tidak mempoenjai organi

sasi sendiri oentoek mengoeroes orang
pelarian jg poeloehan riboe itoe.
Rintangan

Whangpoo

disingkirkan.

Sajap kiri daripada tentara Tionghoa
Kapal-kapal perang Djepang seka
jang
poesatnja di Liuho terantjam ba
lah
tampa,
sehingga
menjebabkan
piJtali
rang
sedang hiboek menjingkirkan
haja
terkepoeng
oleh
Djepang,
djika
Lak marine melakoekan pengoesoetan,
alangan-alangan
jang menoetoep soe
apa lagi ditambah tambah desas de- mereka itoe tidak mengoendoerkan diri
ngai
Whangpoo,
jang hivgga kini
“Anaknja Mussolini masih hidoep.
soes didalam kalangan perlajaran, bah (Belakangan).
menjebabkan
kapal2
Djepang ta” da
Pasoekan-pasoekan
Tionghoa
meTransoecean mewartakan dari Rome, wa kapal ,Kaying“ ditahan dan terpat
berlajar
teroes,
njingkir dari Liuho, jg soedah djatoeb
bahwa Bruno Mussolini, jang membi bit perkelabian dalam kapal.
Sesoedahnja tg. 14 toetoepan itoe
kin perdjalauan keliling Spanjol Nasic
“Kabar itoe ternjata tidak beralasan ketangan Djepang. Segenap tentara terboeka
sedikit doea boeah kapal
sajap kiri balik kembali,
nal oentdek mempeladjari keadaan di sama sakali.
meriam
masoek soengai Whangpoo

ja membolehkan dengan opisil
ada orang Jahoedi membawa sen- sana,
a boeat

Inggeris.

G3

Djopang

poesat kota.

pada|

menangkap beberapa orang Jahoedi

diatas

disetasioen dimana semoea se

dang

dalam bahsja.

Bendera Inggeris dibakar
Kapal Inggeris , Kaying"
Menoeroet berita Transocean dari Hongkong, 14 Vov. (Reuter).
.
Masih teroes.
Dublin, disana telah terdjadi sesoeatoe
Kapal Inggeris ,Kaying“ jg kema
|...
Walaupoen disana diperma'loemkan | kedjadian jg tidak dikarapkan, jaitoe
ren
doeloe dikabarkan ditahan oleh
Wet Perang, dau walaupoen pihak ketika orang banjak sedang melakoe
— pembesar mengeloearkanantjaman hoe kan oepatjara memperingati orang2 Djepang, dan tidak memberi djawaban
| koem mati kepada barangsiapa jang jg mati didalm medan perang doenia. ketika ditanja dengan perantaraan ra
dio, sehingga menjebabkan kekoeati
| membawa sendjata atau bom, masih
Ketita orang-orang diminta berdiam ran, kini datang berita, bahwa sesoeng
goehpja kapal itoe tidaklah ditangkap
| Palestina.
sak-desak madjoe kedepan dan dide- oleh Djepang, melainkan disebabkan
Tg. Il-pagi dikota Jeruzalem seorang pan gedoeng Trintity College dengan
angin topan, ia terpaksa men
'Arab mati tertembak. Politie Inggeris | tjara jang menjolok ruata mereka ba adanja
tjahari tempat semboenji dipesisir

|

berterbangan

besar hiboek-pikoeknja orang
bomnja

djatoeh

Bersamaan dengan itoe, pihak Djepang menjatakan poela, bahwa mere
ka soedah
sampai disoeatoe tempat jang djeraknja 11 KM dari @uinsan
| pertempoeran antara kaoem Jahoedij (Jerland) pada waktoe pagi, ketika di disepandjang djalan sepoer Shanghai—Nanking, dan mereka merampas Ka
| dan bangsa Arab. Jaug paling hebat|dekat bekas Istana, jang sekarang di shan
sepoer Shangbai-Hanchow,
disepandjang djalan
iaiah penembakan kepada
autobus2) pergoenakan
sebagai kantor pos, ter
| ada 3 orang

terbang

sehingga mereka merasa aman
karena jakin, bahwa pesawat

terbang Djepng tidak akan menjerang
kota itoe, karena kota terseboet tidak
ada militernja.

toeh ketangan Djepang.

mewartakaw

ada 6

kota,
sadja

ke

keadaan2 negeri

Ketjelakaan kapal terbang

mendjadi aman dan sentausa kembali.
Inggeris masih memboeka immigra |

wakil jang sama hadbir didalam Permoesjawaratan Sembilan Negeri soe
diah sams semoepakat tgl 13 masing2
II memadjoekan Rentjana Keterangan jg
tadjam kepada pemerintahnja masing2,
talam mana divjatakan rasa ketjewa|

Taitsarg
Orang

dan Waikang
Djepang

dirampas,

bilang,

babwa

me

reka soedah dapat merampas Taitsang.

16 KM sebelah Barat-D-ji Liuho, dan

djoega merampas Waikang, 8 KM
belab Barat-Daja Kiating.
Akan
8

meneradjang Garis
jang koeat,

sampai
Minhong, dimana menoeroet
berita Djepang mereka
bisa meram
pas 4 boeah kapal meriam Tionghoa,
dan djoega mereka bisa kontak de
ngan barisan Djepang di Sungkiang,

se barisan

Tionghoa

jang

Minhong.
Beberapa

djalan

disebelah Barat

boeah kapal meriam

Dje-

pang sedang hiboek menjapoe perioek

perioek api antara mana jg 15 boeah
Dengan penoeh kejakinan, orang bisa dibikin moesna.
Dari Mainz diberitakan oleh Trans- bekerdja bersama.
Djepang menjatakan, bahwa didalam
“tie bagi Jahoedi.
$
Kapal kapal Djepang jg ketjil kefjil
Didoega babwa tgl 15 Nov djam 4 tempoh 48 djam mereka akan bisa
— Dari Jeruzalem dikabarkan, bahwa locean, bahwa pada tg. 12 November
sekarang
teroes moedik dengan tidak
— Inggeris masih sadja memboeka pintoe jbl doea kapal terbang Djerman jang sore rentjana itoe akan beroepa jang | meneradjang kepada garis Hindenburg mendapat alangan soeatoe apa masoek
Tionghoa, jang djalannja dari Yang Soeak Soochow
immigratie
bagi bangsa Jahoedi ke masih asjik beladjar dioedara diatas difinitief,
dengan maksoed oen'Rentjara tsb. menerangkan, bahwa Tze, melaloei Chanshu, Soochow, Wu toek bisa memperhoeboengkan
Palestina, jg mana artinja Inggeris kota Mainz dan jg tingginja koerang
diri de
lebih
200
meter
dioedara
telah
bera
djika Djepang
tetap tegueh
da kiang, Kashing teroes keteloek Han
masih pro kepada bangsa Jahoedi dan
ngan pasoekan pasoekan Djepang jg
doe,
hingga
salah
satoe
dari
kapal
chow.
lam
sikapnja,
ja'ni
menolak
oentoek
tidak memperhatikan
protes protes
ada disebelah Barat tanah Asing.
terbang itoe
bisa
mendaratkannja toeroet bermoefakat bersaiwma2 maka
|.
bangsa Arab.
TN
Tanggal 14 November pesawat keSerangan
oedara
kepada
Ningpo
dan
jg
satoenja
djatoeh
kedarat.
4
negeri negeri lainnja haroeslah mem
1
Terboekti dari kabaran jang tela 2
poenjaan
Marine Djepang menjerang
dikabarkan jang telah dikabarkan, bah . Djoeroe kapal terbang jg djatoeh ini pertimbangkan ataupoen mentjari daja
Shanghai, 14 Nov (Transocean) kepada barisan Tionghoa, boleh djadi
wa dalam tampo 3 hari sadja diboe| dalarn seketika itoe djoega telah mati, oepaja sikap apakah jg akan dilang
Pada tanggal 14 Nov jl orang Dje- noken mempersiapkan poekoelan ba
——
(9 ——
kahkan bersama terhadap2 Djepang. pang dengan tjara systematis teroes
lan October jl. telah sampai dipelaboe
aroe,

han

—.

Baifa

lebih

dari 3500

orangl

'Jahoedi. Boekankah dengan tindakan
tindakan ini Inggerislah jang membi
kin dengan sengadja mengkobarnja

—

lebih sengit

pemberontakan2

Arab di Palestina? (Abd.)

Ooste

:

Djepang

oentoek

Mexica

.. nga Mussolini dihina
'IMexico ikoet memboykot Djepang
Dari Praag diberitakan oleh Havas, |
|
Havas mengchabarkan dari Mexico,

bangsal LiMe

bahwa

Pesawat-terbeng

tentang penolakan

oentoek perdjala-

seorang

wakil Itali di Praag te bahwa

lah memprotest atas pidatonja seorang
wakil kominis jang antara lain lain
menjatakan didalam pidatonja dan ber
seroe sebagai berikoet: , Weg Musso-

kaoem

perserikatan

nationsal

dari

boeroeh Mexico telah mendapat

perentah,

soepaja

Hidjaz

-

semoea

anggauta

mendjadi satoe dagangan boeat dikirim
keloear negeri, Toean itoe telah sampai

ke

Taief teroes ke Madinah,

moekim

sesoedah

dan

NN

Reuter

pesawat

OA

Lebih djaoeh

dari Jeruzalem, bahwa

Pendoedoek
kota Ningpo memang
soedah terbiasa mendengar ada pesawat

melakoekan pertolongannja.

pemboe

rtempoeran antara kavem
Jahoedi lawan Arab
—.

laloe

bnpp

tela

itoe

Pe

gan

ketempat

ama

sekoeat-koeatnja

angka ikoet

(mwijuenvegers) baroe pertama kali dilakoekan jaitoe kemaren tanggal 13
ketika beberapa boeah perioek api dimoesnahkan jang ada diatas pintoe

ma pe

itoe,

5

ada dipantai

Wap

jang

BAG

apal

api ,Atlantic Gulf“ berlajar dengan

paling dipentingkan.
Menoeroet orang neutraal jg tahoe»
katanja keroesakan jang diderita oleh
pendoedoek adalah loear biasa besar
nja, dikabarkan bahwa lebih dari 1000
orang jg mati.

kta

Fenechin

mereboet kembali

Jain

berhasil

4

14 Nov, (Transocean). Menoeroet

Kom

Shanghai,

hoa, pasoekan Tionghoa

R

h diserang
nja Pinandu
sampai dibawa

Direboet kembali

Pa

n jang da

mengedjar orang Tionghoa jg memba
likkan diri.
Boeat pertama kalinja, kemarin Dje
pang melakoekan aksi oedara kepada
Ningpo disebelah selatan Teloek Han

Ah
Dea

'gris , Keoil-

kota dirampas )

IN

| Beberapa

ber

disini lamanja 2 boelan, dan

beres oeroesannja ia telah bu

lik kembali ke Mesir, Setelah t, itoe
sampai di Madinah, ia telah pisahkan

kali kepada
daja oepaja radja Ibn
Saoed oentoek memboeka mata pentja
rian bagai ra'jatja diroepa2 barang
hasil boemi mereka dari korma, ang.
goer, boeah apel, tin, zaitoen dan
lain2 boeah2an dan bidji2 dan l.I.sbnja,
' Dari pers Arab loear negeri sering
kita dikabarkan, bahwa pemerintah
Ibu. Saoed selaloe berdaja oepaja mem
perbaiki ekonomi ra'jatnja dengan

jang menghoeboengkan diri didalam kira2 140 matjam dari roepa2 korma
nan laloe—lintas
itoe perserikatan, soepaja memboycot dan kwaliteit. Ia telah adjarkan anak
Oentoek 100orang
lini“ (Lenjap Mussolini).
barang-barang Djepang.
moerid sekolah Piatoe di Medinah
1
penoempang.
Voorzitter Kamer tempat wakil2 ti
dll orang dari pendoedoek Hidjaz ba mendatangkan
perkakas2
pertanian
Havas mewartakan dari Baltimore. dak mendengar seroean itoe, akan te
gaimana tjara dikeringkan korma itoe goena mereka bertani.
ta? akan lama lagi di Amerika tapi seroean ini didengar oleh minister
dan dipaknja dengan prakiijk. Penga
(Ada beberapa anak Hidjaz jg telah
k membikin pesawat-ter van Buitenlandsche Zaken dan dengan
djaran tsb mengambil tempat diseko dikirim keloear negeri ke Mesir
dan
Memproductie korma
sekali dan jg dapat difsoesah hati ia telah memoetoeskan,
lahan anak Piatoe di Medinah.
Eropah mempeladjari ilmoe ekonomi
barjakrjs |bahwa wakil terseboet akan diselidiki
Pemerintah Ibn Saoed telah datang
Toean itoe telah tjoba pak beberapa dan landbouw, jg mana pemerintah
akan dita |dengan soenggoeh2 dan memoetoeskan kan t.Abdul Az'z Hasan Annoeti seo matjam
korma jg terpilih dibeberapa mengharap sepoelang moerid2 itoe bi
L
In : men rba |djoega bagaimana Kamer akan melaranglandbouw jg bekerdja dilandbouw matjam pak dan boengkoesan setjara sa mengadjarkan kepada jg lain dine
laoetan P'
fio dengan ta' berhen | koekan tindakannja oentoek memberi Mesir goena
menjelidiki
tanaman2
henti, dan djuega akan terbang TA terhadap kepada wakil comite korma diseloeroeh Hidjaz, serta me- praktisch, soepaja bisa di keloearkan geri sendiri. Moedah2han apa jg di
keloear negeri sebagai dagangan dan barap oleh pemerintah Hidjaz boeat
mbali lagi ke Amerika,
litoe,
ngadjari
pendoedoek anak negeri ba oesaha anak negeri Hidjaz. Dengan kemadjoean ra'jatnja bisa berhasil baik,
gaimana dioeroesnja korma, soepaja berita2 ni kita disini bersjoekoer se-

NE

tersa"

di pantai.
iberitakan “ oleh

PERKASA

al Inggris

WFlash Gordon jang ke 2|
Isinja lebih rame, hebat, seroe sedang

malem

dan

gambarnja

lebih sempoerna

Sawah

Lekas

Besar

kita

dan

poenja

besok

malem

publiek jang belon saksiken kita

pertoendjoekan

pesan pada Adm. Pemanda-

. their
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4 regels "3 50 .satoe kali moea

Adalah ini film baroe dikeloearken oleh Sherikat M. G. M. terlaloe amat heibat #jeritanja. Dari hal kesah-kesah tjeritanja ini,
hal didalam negeri China jang soedah terdjadi 20 tahon jang laloe.
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Kerinsget

terhadep

Boentet
dan

berada

kataoean

hsirep

jang

membaikken

dikarang

pangkatnja

dalem

dalem

Harga

safoe

djilid f 1.60.

SATOE SERIE JANG TERDIRI 8 DJILID HARGA TJOEMA .
T 12.—
Terbajar angsoeran boelanan moelai dari f 1.— atau lebih, sesoekanja sendiri.
peladjaran

Ilmoe

em

laa

jang

GAIB-GAIB
Soenggoeh

PE

na
ini, jang boleh Akan
filek orang LELAKI afau
PEREMPOEAN terbagei dalem 8 djilid, seperti terseboet

|

ini:

ILMOE

SIHIR

2.

sekali

pada

waktoe

ini, dimana orang jang ingin mendapst
kedoedoekan jang bagoes, haroes dapat
menoendjoekkan kepandaian dan ketji-

(Majineltsroe)

ILMOE

MEMBIKIN

“ini, jang

boeat badan sendiri.

Bisa

.didapet

dimana-mana

Distributeurs:

af

0,55

per kaleng besar,

ELLINGER

SOERABAIA

& Co.

BATAVIA- CENTRUM

BIHAUSJ

(HYPNOTISME).

(HEILMAGNETISME).

diboentoeti dengan

ini, minta

(Occultisme).

dapatan2

Terfoelis

menoeroel

pen-

jang paling baroe dalam Pe-

ngetahoean jang gaib2.

|

TERTOELIS OENTOEK OEMOEM.
GAMPANG DIMENGARTIKAN OLEH
SABEN ORANG.

PESANAN:

di bawah

Gebr.

Uitg. Mij. en Boekhandel N. V. di SOERABAJA, Mawarstraat 26-28, Te'. Z.

dan soeka

membajar

angsoeran

Maka

ini

PAKERDJAAN :

-

-

TANDA

TANGAN

Diminta soepaja terang dinjataken berapa
nanti tiap-tiap boelan maoe dibajar,

SEBELA

KANAN

OBRAL

TOKO

KITA

PKEsSsAR

pandjangken temponja sampe 3 DECEMBER

Speciaal
sampe

Djangan

toecan

korting

50'/,

dan

boelanan besarnja f

DJALAN dan No, ROEMAH 5 error.

BAGIAN

Wtas permintahan orang Lanjak

pada

4393. soepaja dikirim :
BOENGA RAMPEI, SERIE BAROE (NIEUWE FLOWER's SERIE) karangan DJORGHI, tersalin didalem bahasa Melajoe langkap 8 bageian, terikat dalem 8 djilid jang amaf bagoes sekali dari kain linnen,
f 12.—

INI GAMBAR

Di

Jang bertanda tangan

bocat harga djoemblah

KE

Djempolan dari boekoe boekoe boeat
mempeladjari Pengetahoean jang gaib

Pengertian dari isinja boekoe-boekoe ini, akan memberi soeafoe langkah lebih djaoeh kepada Toean, tertimbang dengan sesama hidoep ! Dengan ini Toean dapat beladjar memerintah diri sendiri dan memerintah
lain orang dengan KekosalaysKekocalan jang Gaib, jang terdapat Ardan. sangebarinia bahan
»
orang,

GRAAUW'#

E

Peladjaran boeat mendjalanken PengeIlmoe) jang gaib
tahoean- Pengetahoean
dalam hidoep sehari her'nja.

BA-

TERIKAT DALEM 8 DJILID JANG AMAT BAGOES
SEKALI, dengan 1410 moeka soeraf dan djoega tertambah GAMBAR LA
BANJAK SEKALI.

SOERAT

&

sekali adanja!

4. .FTOEROETAN PIKIRAN (SUGGESTIE).
ROHANI JANG BERDJALAN KA DALAM
DANNJA.ORANG LAIN (TELEPATHIE).
KEKOEWATAN JANG TERSIMPAN,
KEKOEWATAN PIKIRAN.
ILMOE MENGASI TIDOER.

lenloe akan

kesempoernaan dari ,,Kekoestan-Kekoeatan gaib jang fersemboenji dalam sanoebari
toean, akan berharga besar

2 .ILMOE MEMBIKIN SIHIR ATAS BADAN ORANG

6.
F
8,

perlos

sehari-harinja,

kapannja, peladjaran dari boekoe-boekoe

1.

5.

hidoep

maski bagi koelit jang paling aloes
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di bawah

boeat

Koelit

asa 2

boeat
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Gangsgoean?

tentoe

ini, soedah

boekoe-boekoe

doenia.
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ilmse

ifoe
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berhasil, jang

njonja
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harga
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ran, dan

PEMBAJARAN DI MOEKA

liwat

henti haroes diachir kwartaal. Domi
cile abonnes terhadap koran Ini

mata2 oentoek mengharap2 agar ka-|
moe bertobat dan kembali kehadhrah

kemoeljaannja.
“Dari itoe adakah kamoe telah berse
dia oentoek membajarkannja, dan te

:

mentjahari

handel agar menetapi sebagai haknja.

. 8.

Permohonan

agar

Normalisten

jang bekerdja pada sekolah subsidie
mendapat pelindoengan dari jang wa
djib, bilamana mereka menderita keadaan jang tidak semestinja.

9, Menetapkan sikap jang mengenai

nasib Normalisten

didalam

daerah

rintah

Es Soedijah

pada boelan jg te

beberapa mo

Ke Soematera
Toean Mr, AW Hartman, pres.-commissaris Koloniale Bank kemarin telah

tiba di Tanah-Djawa oentoek melakoe
kan inspeksi pada segenap pabrik2

se dan

onderneming2

koloniale

—

Jang

mengamoekdi

1. Mengesjahkan

permohonan

sikap NSB tentang

gadji oentoek kaoem Nor

malisten :

a. Perbaikan gadji oentoek kaoem
Ma
Pemerintah Saoedijah jg
di kepalai oleh Pd. jm. El Malik Ab- Normalisten oemuem,
b. Perbaikan gadji bagi Schoolopziedul “Aziz rasanja telah sampai tjoener
dari NS jang mana telah diakoei
koep memboeangkan segala apa jg
moengkin, baik jg moedah atau poen tjelanja oleh K.T. Directeur O. en E
pada waktoe audientie pada th.
jg mehalnja, semata2 oentoek kesena He
jl.
ngan kamoe, dikarenakan oleh tjinta
c. Perbaikan gadji Normaliston jang
pada kemaslahatan kamoe, dan kesoe
bekerdja di Volksehool.
kaan kamoe.
Dengan demikian ini maka Pemelah laloe mendatangkan

Koendjoengan president-commissaris

Bank,

ke Europa 9 boelan lamanja oleh ka tempat setempat jang disebabkan oleh Selandjoetnja beliau hendak bertolak
ke Soematera oentoek melakoekan perena beliau soedah 7 tahoen Jamanja adanja overdracht.
10, Permohonan soepaja hal me- njelidikKan pada onderneming karet
memegang djabatannja dengan keten
toean, bahwa ia pada tg 2 Mei 1938 ngoendjoengi vervolgcursus bagi goe- dan onderneming koffie ditempat tsb.
roe di M. V, S. djangan dengan kaliakan meletakkan djabatannja,
mat, tida' diharoeskan“(niet verplicht)J.
Lem
aj sa
basa
Sebab
dalam
praktijknja kalimat
Toekang adoe sajam.
Tentang angin tofan
jang demikian amat dapat memboeat

ketetapan dioemoemkan.

maka tiadalah ehabar itoe sebagai
menjatakannja sendiri.
Sekalian kaum Moeslimin.

begitoelah toelis ,Deli Crt“,

7. Pengambilan cursus oentoek klein

on () —

y—

Azas dan pekerdjaan
Achmadjjah Lahore
di

9

—

Dihoekoem

kesoekaran.

Kedoeng Banteng.
11. Menentoekan sesoeatoe sikap ten
Dari Solo diberitakan oleh Anip tang pengadjaran gymnastiek pada
lah poela berpegangan dengan roem Aneta, bahwa angin tofan jg menga- sekolah perempoean (M.V,S.) jg lebih
boe2 oentoek menocenaikannja??? seki moek di Kedoeng Banteng pada hari doeloe N,S.B, akan meminta pertimba
ranja nanti di padang Mahsjar kamoe Kemis jb! telah meroesakkan roemah ngannja perhimpoenan2 kaoem poeteri
menghadap di hadhrah Toehanmoe, 17 boeab, hingga roesak poekak dan jang sekira bersangkoetan.
mendjoempailah disana apa2 jg telah djoega 3 orang mati oleh karenanja.
12. Membentoek badan jang mem
— 9 —
kamoe amalkan dari segala kebadjikan.
boecat rantjangan
oentoek
memper
Sekalian kaum Moeslimin jg moelia.|
moedah tjara menoelis bahasa Djawa
Poetoesan2
Congres
N
SB
(Nor
'Soenggoeh Allah telah menjediakan|
dengan hoeroef Latijn,
maalscholieren Bond) ke IV
peloeang bagi kamoe, agar kamoe
113, Soeatoe daja oepaja jang akan
membajarkan kewadjiban jg soefji ini, .Congres NS B jang dilangsoengkan diadjoekan kepada jang menghendaki
apapoela lagi Allah, telah menetapkan di Mataram Jogjakarta pada ddo. 8 tambahuja peil pengadjaran di veratau
mengosasakan
Pemerintah El dan 9 November jang telah laloe te volgschool.
14. Pergantian Pengoeroes Raad van
Saoedijah jg lagi sedang tegak menjoe lah berachir. Didalam 16 tjabang jg
NSB ada 15 Toez'cbt masih tetap sebagai dahoeloe,
roeh perkara jg baik dan mentjegah ada dibawah bendera
perkara2 jg djahat, agar pemerintah tjabang jang mengirimkan wakilnja, ialah T, Darmajoeana, T. DarmasoeOatoek meroendingkan hal hai jang 'brata dan T, Djenal.
tsb menghoekoem sebagai perintahnja,
dengan demikian ini maka bereslah berhoeboengan dengan nasib Norma15 Tentang lowongan penningmeeskeamanan, dan tetaplah ke adilan pa listen seoemoemnja, rocemah tangga, ter II PB ditetapkan T. Saderi.
danja hingga sekalian djalarz mendjadi pengadjaran dan bahagian oemoem,
116. Congres NSB ke V tahoen jad.
aman sekira pantas di laloei dengan memakan tempo jang boekan sedikit. ditetapkan di Mataram Jogjakarta,
Poetoesan2 jang diambil jang perloe dalam boelan Poeasa.
— ra'jat ig sempoerna, dan barang siapa

bisa kebendak

mereka itoe sekarang didalam selamat,

Indonesia

Dengan
oetjapan terima kasih di
medja redactie telah terima satoe boe
koe dari Departement Achmadijah
Lahore Indonesia jang mendjelaskan
azas dan pekerdjaannja itoe pergera
kan Islam,
Meski boekoe itoe sebagai risalah
dari pada sesoeatoe partij, ketjoeali
soesoenan
boeah penanja teratoer be
'gitoe roepa, dan kertasnja bagoes.

achir sekira Dalam risalah itoe diloekiskan gam
biel jg baroe, oentoek moesim
kini, dan Rasoelnja dan bari
bar-gambar beberapa mesdjid di Eurokoerang lebih 360 boeah (selama mo- memiliki akan ongkos dan kendaraan, ipa dan pemimpinnja, malah tidak
barang
mana
jg
bisa
di
bajarkannja
biel jg telah ada) semoea sekali itoe
koerang
djoemlahnja
hadist
dan
dengan tjoekoep sempoerna alat perse oentoek ibadat hadji, bahwa hendak kalam Allah jang menghiaskan risalah
diaannja, oentoek menjadapkan
diri dia menta'chirkan dan melambat me itoe dengan keterangannja jang dapat
lambatkannja poen tiada haroes bagi
dan meraihatkan djiwa kamoe.
mendjadi soeloeh pendidikan oentoek
Dan Pemerintah poen telah bersedia seorang Moeslimin jg memelihara pe- jang berkepentingan.
Rasoeloja hendak
menjempoernakan asbab oentoek mem rintah Allah dan
— Oa
dau
berhina2
perbaiki djalan raja setjara atoeran jg bermoedah moedah
Pest paroe.
baharoe, ta' lama lagi hanjalah me pada membajarkan ibadat ini. Maka
noenggoe siang atau malam, kamoe se ingatlah tiada meachirkan Toehan aDi onderdistrict Selo
kalian akan mendapati djalan raja dita kan seorang diri apabila telah sampai
Dari
Semarang
diberitakan oleh
adjalnja,
dan
tiada
kembali
seorang
nah soetji ta' oebahnja, sebagai djalan
Aneta, bahwa di onderdistrict daerah
diri
apa
bila
kedatangan
mati,
di
siraja di negeri negeri loearan, sebagai
Bojolali ada doea orang jg terserang
djoega kamoe kenangkanj1, dan kamoe toelah baharoe dia berkata. Hai Toe- penjakit pest-paroe.
tjintakan bagi diri kamoe dan sauda pan kembalikanlah akandakoe moedah
koma Om
moedahan akoe beramal baik.
ra2 moe.
:
Sebenarnja hanjalah semata mata | Pengeloeiran teh dari Tanah Djawa
Demikian poela telah memperbaiki
mengambil
poelang dan mangkasab
dan Madoera
atoeran pelaboehan kapal, dan telah
menjoesoen atoeran Sjirkat2, din me waktos. Ingatlah: Barang siapa meng | Didalam boelan October pengelseangisilah doea mesdjid el haram, de hendaki dan bekerdja oentoek achirat | ran teh dari Tanah Djawa dan Madoera
ngan sebaik baik moengkin sekira se sedang dia membenarkannja maka me ke loear negeri banjaknja 3 891.331 kg.
padan dengan kedoedoekan dan ke- rekalah jg akan di poedji amalannja.
— 9 —
Ingatlah bahoeh tanah Toehanmoe
moeljaannja, dengan diterangi dengan
electrisch jg indah, sedang sekalian ke jg soetji dan tanah Penghoeloe kamos Banjaknja tanah Djawa dan Madoera
maslahatan djemaah2 selaloe di peli- di hormat selaloe memanggil manggil
mengeloearkan barang
hara dan tempat2 mereka selaloe didja dan menanti nanti kedatangan kamoe|
Menoeroet tjatatan jang ada pada
ganja dengan sepenoeh2 pendjagaan maka koendjoengilah dan berboeatlah
Kantor
Statistiek, selama boelan Oct.
sebagai
orang
orang
jg
memboeat
ajg beloem pernah diketahoei sebeloem
tjita tjita 37 tanah djawa dan Madosra menge
kini, dan beloem poela di djnempai malan salih. Tegoehkanlah
dan tewekal-lah 'alallah, bihwa Toe- loearkan barang keloear negeri sesemendjak dahoeloe kala,
han mentjintai orang orang moetawa djoemlah 248600 ton seharga f 23.
Kaoem Bean
RI moelia,
300,000.
Ta' sejaugijanja lagi bagi seorang killin,
——
ig
——.(y) —
Moe'min jg beriman kepada Toehan

4

boelan.

Di Malang hakim telah memeriksa
perkaranja seorang bangsa koelit poe
tih jang didakwa telah melakoekan
adoe ajam. Dan oleh hakim ia diberi

lamanja 4 boelan.

hoekoem

Tanah-tanah jang akan dipasangi
kabel, akan dibeli oleh Aniem, harga
nja soedah diadakan perdamaian: ini

soedah

Sri

jang meskipoen kelibatannja tidak be
rat, tetapi akan meroegikan kepada
pendoedoek, boekan satoe doea takoen,
tetapi

memberi

di

hadiah

Di kanan kirinja tanah jang dibeli
oleh Aniem, oentoek pemasangan ka
bel, masing-masing 20 meter loeasnja,
sama sekali tidak boleh ditanami ta
naman jang tingginja lebih dari3 me
ter, ini boeat selamanja Aniem masih

memasang kabelnja

telah

banjaknja

f 50

pada Comite Osmmat Islam di Mata
ram, oentoek menjokong pembelian
bom tanda orang jg berpoeasa boleh
makan sore.
Orang orang Tionghoa dengan
bahaja kesoekaran Tiongkok.

Teroes meneroes orang2 Tionghoa
di Mataram, baik dari fihak laki laki

nja, maoepoen
nja,

dari fihak kaoem Iboe

selaloe

berdaja loepaja oentoek

mentjari
oeang, goena menjokong
fonds penolong bahaja kesoekaran di
Tiongkok,
Hari
Malam
Minggce
perkoempoelan Tionghou

jang laloe,
Hoe Tie

Hwee soedah melangsoengkan pertoen
djoekan

tooneel, jang segala

roinja

didjalankan

Tionghoa,

matjam

oleh kaoem

Iboe

anggota dari Hoe Lie Hwee,

hasilnja

ini

pertoendjoekan

boekan

main, pendjoealan kaartjis mendapat
f 1800, pendapatan advertentie jang
dimoeat didalam teks, f 1090, pen-

djoealan buffet f 170, kira kira mendapat keoentoengan bersih f 2000.
Atas

desakannja

orang,
akan

besoek
datang

dimainkan

malam

ini,

poela,

beberapa

ratoes

Minggoe jang

tooneel itoe akan

Lain dari pada itoe, besok tanggal
21 dan22
jang akan datang ini, di
Loge gebouw Mataram, akan dibikin

fancy fair, jang djoega 100pCt
ee gaga
kok.

oentoek

Anim

dengan

kepentingan

ditempat itoe.

Boeat ini, Aniem memberi kercegian,
tetapi tjaranja memberi keroegian itoe
sangat gandjil:
Pada

halaman-halaman

ditanami

itoe, bila

ada tanamannja

besar jang

roepiahitoe,

Djokjakarta

oeang

.. . , selama-lamanja.

lain pohon

kita menoelis:

Soeltan

oesah kita bitjarakan Ie

jang

dila-

sekarang

soe

kelapa atau lain

mendatangkan

hasil, pohon itoe dibeli, dan ditambah
tiap tiap pohon satoe
roepiah.,
Maksoednja tambahan
extra satoe

Derma dari Sri Soeltan
Medewerker

tidak

bih djaoeh, Tetapi ketjoeali itoe, Aniem
masih mempoenjai perminta'an lagi,

rang

DARI MATARAM

perdjandjian

Aniem jang mengenai kepada haknja
pendoedoek atas tanahnja masing2,

dah

BERITA

lain jang lebih

penda

Tiong-

sesoedahnja

pohon

itoe ditebang, eigenaar halaman itoe
tidak dapat menanam pohon besar

lagi.

Dengan tjara demikian
ini, bila
orang mempoenjai erf tidak ada tana

mannja besar, sa masekaliia tidak
mendapat keroegian apa djoega, teta
tapi tanahnja .,.selamahidoep
njatidak
nja.

boleh

ditanami-

Djadi meskipoen mereka itoe tidak
mendapat oeang sepeser boeta, tetapi
haknja sebagai eigenaar tanahnja, dikoeranginja, kalau boleh dikata hilang,

Nasib demikian

boekan

akan

ter-

djadi kepada pendoedoek jang terima
oeang dari Aniem sebab tanahnja sebagian akan didjadikan tempat pema-

sangan kabel sadja, tetapi bisa djoega
menimpa

kepada

pendoedoek

jang

ke

betoelan mendjadi tangganja erf jang
dipakai Aniem....
Betoel dalam praktijknja, tidak se
moea erf-erf didesa desa sama ditana

mi pohon besar, tetapi dalam hal ini
jg mendjadi dasarnja perkara adalah
soal ,hak atas miliknja Rajat",

kemerdekaan

diri |
Teroetama
karang

keroegian

atas

tanahnja

sen

bagoes

mereka

di ingatinja, se

itoe tidak

menoeroet

mendapat

pantasnja, tetapi

dikemoedian hari kalau ada pendoedoek
jang berani melanggar, artinja
laloe menanami tanahnja dengan ta
paman jang banjak hasilnja, oempama:
randoe, mangga, kelapa enz, mereka

tentoe tidak diberi maaf oleh Aniem
Oentoek kepentingan kebangsaan, paling tentoe akan diseret ke moeka
patoetlah tjaranja orang2 Tionghoa ini hakim,
mendjadi tjontoh dalam kalangan itoe.
Dengan toelisan ini, kita harap kan
pendoedoek desa

Berhoeboeng dengan adanja reorga
nisatie jg akan didjalankan oleh Aniem
dalam

mana

loeroeh Djawa

toor Agrarische zaken dan PKN s0e
ka tjampoer tangan, soepaja sebeloem
contract tentang oeroesan itoe selesai,
bisa dibitjarakan masak masak.

segala stroom oentoek se

Tengah

bakal

s5

dilever

Toean

dari waterkracht Toentang, maka moe

lai beberapa Minggoe jang laloe ini,
Aviem soedah moelai mendjalankan
membeli tanah tanah jang bakal dila
loei

kabel,

dalam

bilangan

Djokja

Oetara, (Bilangan Sleman, dan tidak
lama lagi bilangan Kalasan).
Dalam beberapa bilangan jang soe
dah kita datangi dan selidiki sendiri,
tjaranja Aniem 1aembitjarakan pembe

sg Gala

kamoe, ialah se

overgangsbezoldi-

soal

tentang

GAYA

kesalahan

dipotong

poela

jaitoe

aa

kan segala

djangan
ging.

pangkatnja

ada

penting.

.

kan kamoe
hendak membajarkannja,
demikian ini karena
pertjobaan bagi
kamoe dan sebagai pengikis bagi dosa
kamoe:
poen oentoek mengampoen-

diperkenankan oentoek berpergi perlop

sekolah jang ditoeroenkan

sih

AaPhat

Soenggoeh Allah Ta'ala telah mem
perloekan 'ibadah hadji dan mewadjib

Verlof ke Europa
Toean BH J Wiggers, controleur
klas 1 PTT-dienst di Makassar telah

soepaja gadji kepala

mentjari ikan menolong mereka itoe,
dan kalau tidak. . , tentoelah mereka
itoe akan mendjadi korban.
Perahoenja tidak dapat ditolong dan

rarische zaken, tidak mempoenjai hak
akan menjampoeri, sebab itoe haknja
Ra'jat
(jang akan mendjoeal) dan
Aniem (jang akan membelinja), tetapi
ketjoeali oeroesan djoeal beli itoe, ma

4

mengem

6. Permohonan

de-

djoe

Ht

koeasa

tjara gasti berganti
wachtgelders.

dalam-soal

SEMAR

peloeang itoe atau jg
balikannja???,
,

agar dengan
ngan kacem

Oentoeng sadja ada beberapa orang
Indonesiers Batak, jg lagi sedang asjik

bahwa

MEA SA

dan siapa-|

5. Pembenoeman candidaat dari NS

taufan dan hoedjan jang sangat hebat.

“Kita tahoe,

al beli, ambtenaar, atau kantoor Ag-

aja Kp

peloeang,

jg bisa memiliki akan

toeslag.

(zeilprauw), Ini ketjelakaan terdjadi,
karena pada waktoe itoe ada angin

SUN

menghilangkan

ga-

aaPr DAR

en 'boeat oeroesan natuur dja
toeh kepada Prof. George Paget Thom
pson (di Londen) dan Dr, Clirten Josep Davisson (di New York).
“Nobelprijs boeat oeroesan Chemie
San kepada Prof. Walter Norman
Haworth (dj Birmingham) dan Prof,
Paul Karrer (Zurich).
Nobelprijs boeat oeroesan letterkunpenoelis
hari itoe soenggoeh djaoeh bagi orang de djatoeh kepada seorang
jg tiada memiliki atau mempoenjai- bangsa Perantjis toean Roger Martin |
nja. Poen kamoe selaloe berlambat2 du Gard.

jg kamoe menilik padanja,

demikian poela berapa banjak ni'mat
jg kamoe bersoeka raja dengan dia,
dan poela berapa banjak kekoeatan jg
kamoe chabarkan dari padanja, seteroesnja kiranja kamoe mentakchirkan
berapa banjak dari perentah Toehanmoe, dan mendjandji2kannja hingga
beresoek ke beresoek, padahal esoek

tambahan

BEAN
dak

Dari Stockholm diberitakan bahwa

agar

Na Ka NK
Ghana

“melaloei di atasnja, dan berapa

Prijs

Permohonan

dji kepalasekolah (hoofdschap toelage)
tidak dipotong dari overgangsbezoldi
ging.
4. Permohonan tambahnja duurte

bahwa bila dalam soal ini, Rakjat ti
dak dibari keterangan dengan seloeas
loeasnja, mereka itoe kemoedian hari
akan merasakan kemenesalan dan ke
roegian jang tidak sedikit.

Pn

Telah beberapa ajat atau tanda ka-|

'3.

Pembahagian Nobel

djoega halnja dengan benoe-

man Kepala sekolah VS.

Lagi2 djasa toekang
tjari ikan,
'Baroe-baroe ini di Tobameer antara
Sioehan dan Samosir telah terdjadi
ketjelakaan jang agak
hebat djoega
atas dirinja
toekang
parahoe lajar

SANA
UAN AAAKe mala e
BNN Pa
Tag Lp
Hk

t

sebagai

lian tanah, memberi beberapa alamat,

9

—

Prof Brouwer

Menocedjoe

ke T,-Djawa.

Dari Koepang diberitakan oleh Aneta,

bahwa

prof. Brouwer

ngikoet-pengikoetnja
dari

Kosepang

dansa

|
x

perahoe

1

LSI

Ketjelakaan

s

Moesli-

S jang djoega telah diakoei ksadilan |
nja oleh KT Directeur O en E tsb.
dalam soerat djawaban kepada NSB

kedoea

3

Ka
Pe

kebadapan|

kaum

moelia.

kah gerangan

Lembaran

1

San

minjangberbahagia.
Wahai sekalian kaum Moeslimin jg

hikmab2

1937

pada

:

e

advertentie, keterangan
administratie.

1

S BLN 1

N aN

Sea

|

14

Maa

Propaganda Hidjaz| :

Keterangan

moe

Naumber

No.

Tense

P,

sekalian

15

2. Voorpraktijk dari goeroe VS asal

#

Dari Oeroesar

"

Senen

pada tel. No.

|

MA'LOEMAT
anna

s

Tarief

ke 5 Noy286

ahok

sore

Kwitang
Ta

Sa

ko

sa

Betawi.

4,30
WI

pengiriman

advertentie setelah

dengan

telah

dengan

pe

bertolak

sn

di

djam
2738

Boleh dibajar boelanan, tetapi ber

tentang

oeroesan

aan

. f

Mena

satoe kwartaal .

Loear Indonesia

menoempang

kapal , Valentyn“ menoedjoe ke Tanah
Djawa.
He

Indonesia

amoy

|

Abonnes
lamanja
paling sedikit 6
boelan jang meninggal, asal tidak
menoenggak dapat uitkeering , .. f 25—

KE

Er

NTOOR ADMINISTRATIF

MATA

perdagangan

KPM ataukah kemaoean personeel dari

|

agent Tandjoeng

—

inegeri ini maoepoen di |
tapi bagaimanakah mi- | Dengan akan kedatangannja P.T.M. |
Soeangkoepon
aan“ peringanan behan |
imadjoekan dengan ber| Makaprogrammacongres
pembelaan negeri. ak:n P.G.B. jang ke XVIII diPeka
et tenaga keoeangan negeri : longan, dioebah mendjadi:

sedikit lagi: . IL Malam Sabtoe dd, 19-20 Novem2 her 1937.
SN

Priok

tiga matjam

mata

ngatoeran

dari Directie

ga

wang

tsb, djika pe

ini memang
harap

pengatoeran

diperhatikan djoe

keroegian pedagang

ketjil berhoe

boeng dengan KPM djika pengatoeran
ini lakoekan kemaoean personeel agent

KPM

Tg

Priok sadja

njata mereka

mentjari kesenangannja

sendiri

aupoen Indonesia diberi tempat . Moelai djam 8 malam bertempat di memikir keroegian orang
moeka didalam Troonrede, adalah rotmah R. Sastrokoesoemo, Kr a prjak
"ema
€3 wwe

djoega perasaan ketjewa karena tidakCwnferentie Schoolbesturen PGB.
lah ada perkataan dalam pidato jitoe, | Agenda.
jg memberi

n|djadjahan

boekti

bahwa

baroe akan mendjalankan

beleid sendiri, program
an

polit

1)

oleh partai2 besar
Tweede

1

didalam

Kamer, tetapi

cemoem

dan perbandingan

dapat

sendiri. Garis
ditarik,

zonder|

dengan lantas tjabang2|

nja.

n

Indonesia memberi se

Soedah

il memadjoekan

djo:

minister

. Dibawah pemerintahan

minister Co

liflijo, jg dipandang ber-sama2 dengan
“Ibr. De Jonge,
maka perbandingan

1. Feomboekaan

Comite Langgar

PGB. scholen (oentoek

goeroe, sekolah dan schoolbestuur)

| oleh ketoea,
5. Voorstelien
?
Sekalian gceroe2 PGB
diizinkan
menghadliri csuferentie ini selama
membitjarakan agenda 1 t/m 4. Da-

Comite Langgar Pasar Baroe Tanah

Moendari,

Hamzah
begitoe djoe lonkost sendiri dan dari SS boleh men
minta
kita
Iga hingga hal itoe didalam Troonrede. dapat reductie 25 pCt. keterangan bo
gai dibawah
Djoega tentang koeasa Volksraad, jg

Toch soedahlah

kentara

pajdja. Mana lagi gerakan
beberapa

tanda. Pertama fatsal Indonesia

dida

tahoen diperdengarkan Ratoe pada ik adanja, kalau mendengar perkataan
pemboekaan zetting baroe Staten Ge- jg memberi pengharapan dari pada pe
neraal, Istimewa kalau regering baroe, 'merintah baroe ini, juist-oleh karena
pa
kali tampil kemoeka, maka kemaoean pada pekerdjaan jg lebih
'roonrede itoe mendapat perhatian praktis, soedah kentara dengan lebih
loear bisa. Karena
ang so
“pidato oemoem dari pada jg pernah dialami
itoe biasa direntjanakan dengan amat doeloe.
hati hati dan soekar sekali diselidiki
Tidak menjenangkan djoega pembe
(weinig doorzichtig), tech perangai pe rian tahoe dalam begrootingsstukken,
merintahan jg akan didjalankan dapat bahwa perobahan palam pembahagian
. djoega diarti daripada pidato itoe.
ongkos armada, sedang disediakan se
'Terhadap pada Indonesia, adalah karang. Tidak menjenangkan, karena
: | beberapa hal jg amat menarik perha haroeslah dikoeatkan, jg “Indonesia
— tian, Biasanja, kepentingan2
Neder- akan mesti membajar enam setengah
land diseboet pertama didalam Troon djoeta lebih. Adalah satoe tempo, seka
200 rede, dan Indonesia mendapat tempat rang soedah 40 th laloe, dimana moe
Tahoen

ini baris itoe men

derland seperti djoega jg diboeat oleh
terbanjak negeri2 pendjadjah besar—,

. djadi lain. Sesoedahnja doea pembitja
raan (opmerkingen) tentang keadaan
ekonomi, maka

memikoel sekalian ongkos oentoek pem

Troonrede lantas mem

bitjarakan Indonesia. Apa itoe
| toe penting? Ia, soedah tentoe
- pengertiannja, Troonrede
soeatoe staststuk, satoe

diharap

boeatan

angkatan

slaoet.

Dalam

ta

begi hoen2 jg achir. pikoelan itoe dibagil
ada doea, dan sekarang keadaan itoe akan

itoe, adalah
pengoemoe-

- Ting

baroe,

Indonesia, bahwa

istimewa

minister

soeka

dan

leden PGB

menghadlirinja

poela, |

diperdjelekkan

poela

bagi Indonesia,

Itoe tidak pantas. Hal itoe mendjadi
lebih koerang pantas (ersntiger) lagi,

Rege

Betapa koerang patoet fonredelijk)
dan ontactisch sekalian itoe!

baroe,

Tjae,

Orang2
| parker

P. Naamin,

Tan

Arsjad,

seroean

Kami atas nama

Comite

memberi

tahoe

1. Penerimaan

dari Comite van ont-

| vangst.

Langgar
pada

sdr2,

Penoelis Afd Onderwijs

Verslag keoeangan

oleh

Benda-

Malam Senen ddo. 21-22 Nov.
:

2. Congresvoorstellen.
2
VI Hari Senin ddo, 22 Nov. 1937.

Troonrede

pat Indonesia

didalam

boet.

pidato terse- sekali tidak

dipergoenakan. Banjak
orang menganggap djoega, jang ran-

:

Isinja seperti berikoet. Dengan ke
senangan ditetapkan adanja kebangoe
han oemoem
jang memperlihatkan

jang ditolak oleh

Volksraad dengan

kelebihan jg amat

besar, akan

district Leuwiliang |

ditarik

kembali

oleh t.

——

Perasain tentang kedjadian2 dikantoor Agent

KPM

Tandjoeng

Priok

Sebagai satoe atoeran jg dioemoem

pentingan2 rohani dan badan rakjat.
Achirnja dioemoemkan tjita2 jang ern

perekonomian

“ Rentjana itoe

rajat. Beban-beban

jang dipixoel rak

jat, soedah moelai dapat diringankan,

dan soedah boleh disediakan lebih ba
—. njak wang oentoek memadjoekan ke
- stig oentoek
toebroekan2

memperkokohkan
negeri

seperti

dasar!

terhadap pada

jang

disebabkan

oleh krisis jang achir.
Tidaklah hendak kita periksa seka

terang.

ngahan

SPN

soedahlah

diperiksa

sar, tjepat dan

mengherankan

dalam

doenia perdagangan dan pertanian be

Welter bisa diseboet diterima dengan
baik djoega (vrij goed
ontvangen).

bahwa ia masih
sar (grote cultures), maka nasib kaoem Banjak orang jakin,
koeli dan tani hampir beloem lebih 'amat dekat pada negerinja doeloe. Be

baik daripada di zai
kerisis, dan kalau diban

k
ogkan

ngan keadaan keoeangan n egeri jang
— bertambah dengan berp"poeloeh r djoeta
— dalam tempo pendek, maka gadji2 pe
gawai negeri masih berada dalam ke
djepitan, dan peringanan tindasan loe
ar biasa dari padjak2 kerisis, baroe

kentara sedikit sekali. Lebih djaoeh,

tidaklah diperingatkan dalam Troonrede, perbedaan kemakmoeran jang be
loem pernah dialami antara poelau
Djawa dan banjak daerah diseberang

(Buitengewesten),

Poelau Djawa jang

boekan

wang,

tjam mata wang itoe

atau

tiga ma

soedah tidak di

oleh Tweede. Kamer di dalam afdeeli lakoekan lagi?
Diharap soepaja pembesar K.P,M,
ngen. Tetapi djalan dari dalam parle
ment ke Staatsblad, kerapkali djaoeh akan menaroeh perhatian dan pertim-

rang, apa betoel ada tjoekoep alasan (sekali dan seringkali tidak aman (heel
boeat membitjarakan perbaikan nasib onzeker). Dari lebih dari satoe pihak,
rakjat Gjelata dengan tjara jang me bisa kedjadian barang jang tidak di
njenangkan (blijmoedig) itoe, Kalau kirakan.
Tetapi oemoemnja,. adanja minister
dibandingkan dengan kebangoenan
be

—.

ea 0

kas vice president Raad
masih kenal

dan

van

mengerti

Indie,

Indonesia

sebaik baiknja. Djawabannja jg perta
ma pada pertanjaan dari Tweede Ka
mer tentang penganiajaan di Buiten
gewesten oleh seorang pegawai negeri
bisa diseboet ,een goede beurt“,
per
boeatan jang menjenangkan. Tidak ka

bangan

dalam bal

ini, karena

ag

Pertemoean

Al gem

|kapal, djika menerima barang

sampai

dang soeatoe regeering menganggap, jg
tertambah lagi sewa2 goedang dan
lebih baik bagi kekoeasaannja kalau 'opslag haven, oleh sebab KPM. soeatoe
ia tidak berkata dengan seboelat2nja
(rondweg spreken), sedang sebenarnja
beleid jang paling baik ialah memboe
ka keadaan dengan terang (openhar- zakelijk diatasRegeering didalam satoe
lain dan vergadering, diterima djoega dengan
benarnja baik disini. Dengan pendek Jhr Tjar
kedjadian itoe dan ia tjela sekali per da katakan: wakil polisi itoe berboeat

. masih amat miskin dan menjedihkan, tig). Toean Welter berboeat
2. perloe pemeliharaan sendiri dan loear lebih baik: ia soenggoehkan
5

. biasa.

:

eene

"
.
Beban2 jang baroe dan berat, jang boeatan itoe. Sikap demikian amat di salah.
Kalau ini boleh dipandang sebagai
ditoentoet oleh perkoeatan pembelaan hargai, terlebih didoenia Indonesia.
negeri (dari Nederland dan lebih-lebih| Djawab Wali Negeri pada pertanjaan arah jang baroe, nah, arah ini boleh
dari Indonesia), sebenarnja didiamkan dari medan Volksraad tentang tinda diseboet arah baik. | PersindoJ,
ea
Oi ma
sadja.
? Fi
kan polisi jang melarang keritik jang

NSB.

Landdag

toek Tanah-Djawa

oen

Pada hari Saptoe tgl. 18 December
jad. djam setengah sembilan malam
di gedoeng Maison , Versteeg$ Betawi

akan

diboeka

Algemeene

Landdag

oentoek Nationaal-Socialistische Bewe
ging di 'Tanah-Djawa. Landdag ini
djoega
oentoek anggota NSB. orang
orang jang dioendang dan djoega oen
toek
orang orang jang hendak meli

'hat pertemoean ini.

—(0 —

A.LI. dengan

Ordonnantie per-

Berhoeboeng
orang banjak

dengan

ADAN

permintaan

teroetama

kaoem

2

Islam,

meminta soepaja dari fihak A.II. me

V.B.O.
SVBB

—

Hercules

1—0

Pada hari Saptoe jl. di lapangan
Kebon- Binatang telah dilangsoengkan

Ini, Zaken, dengan
12-8-37 no. 57-B.'37

soeratnja
tg : pertandingan terseboet diatas, Dari
disertai alasan2 sebeloemnja
pertandingan berdjalan,
nja jang tjoekoep.
orang-orang penonton sama mengira
Diharap kepada sekalian pembatja, dalam ini pertandingan SVBB tentoe
teroetama
kepada
oemoem
soepaja mendapat kekalahan bisa djadi karena
mengetahoeinja, bahwa tindakan A.I.I. melihat pasangannja tidak koemplit.
didalam soal ordonnantie itoe tidaklah Sedangkan difihak Hercules pasangan
"ketinggalan.
nja biasa.

Segala

Kalemahan

Badan

Dapet

PERTOELOENGAN BESAR DENGAN —
ANGGOER BRANAK
TJAD HYGIAE

peratoe

ran sangat mendjadi keroegian kepada mareka jg berkepentingan jaitoe dji
ka tidak diterima pembajaran dengan
wang pitjisan talenan dan tengahan
terpaksa mereka mentjari wang kertas
di keliling Tandjoeng Priok boeat di
toekar dengan wang pitjisan talenan
dan tengahan
|
. Atas penoekaran itoe haroes menang
Kong meggan dalam seratoes roepiah banjaknja satoe roepiah, djika
kebenaran tidak dapat menoekarkan
di Tg: Priok terpaxsa
mereka mengoendoerkan hari pembajaran vracht
pada keesokan harinja, 'djika mengi
rimkan barang sampai
ketinggalan

Regentschap dan

B.-0. No,

terhadap itoe ordonnantie telah dikirim
kan penolakan kepada Toean Adviseur

Welter, terlebih lagi oleh sebab di ikan oleh agent K PM Tg. Priok, atas
Nederland djoega, terdengar lebih ba pembajaran vracht, tidak diterima dji
njak keritik daripada persetoedjoean. ka mereka membajar dengan wangpi
Rentjana wet jang menoeroet perasaan tjisan, talenan dan tengahan: hanja
kita amat tidak baik fongewenst) di diterima beroepa wang kertas, wang
pertahankan poela dengan membiar roepiah dan wang ringgit, lo kok aneh
kan sadja soeara Volksraad
jg amat apakah wang pitjisan, talenan dan te

djoega kenaikan tingkat kemakmoeran

|

tjangan ,tinfusie“,

3. Rondvraag
:
4, Penoetoep congres.

Politie

iilita Sa

isinja

nister Welter, Kemoengkinan jg baik
boeat memberi ketentoean (houvast)
itoe, dari dada tem sedikit kamu
orang diloear, sajang

!
Wedana

residentie Bogor) telah diangkat men
djadi wedana pada Algemeene Politie
di Betawi,

“hendak menjatakan keloear dan lebih- . Pengoemoemannja jg pertama, jang
pgambil
sikap terhadap ordonnantie
— lebih di Indonesia, jang kepentingan2 kita dengar dalam 'Troonrede, hanja Moelai djam 8 pagi, agendanja:
perkawinan, maka dengan ini Hoofdnegeri djadjahan akan diperhatikan memberi ketentoean sedikit tentang
1. Melandjoetkan congresvoorstellen, bestuur All. menerangkan
kepada
dengan tjara loear biasa. Memang itoe beleid, jang akan didjalankan oleh mi 2. Beleid Hoofdbesiuur
oemoem, bahwa tentang sikapnja All.
soedah selajaknja.
:
Tetapi lebih besar lagi pengertian

mendjadi

kawinan

Memilih verificaticcommissie

1. Solozaak

Solo

Magelang
Tondano
Madioen
Malang
Bandoeng
Bandjarmasin

Toean Raden Ijok Moehammad Siradz jang pada sa'at mendjadi kepala

Selain dari itoe kami menjediakan
Lijst lijst, jang mana maksoednja oen

da sdr. Djailani, Karetweg
213),

sa-

OI —

Diangkat

piab)

IV. Hari Minggoe dd. 21 Novem- ranja oentoek menoendjang atas pendij
ber 1937, Moelai djam 8 pagi, dige- rian kami terseboet:
bouw HIS PGB Pekalongan.
Toendjangan mana besar atau ke
tjil, kami menerima dengan segala se
Agenda.
|
nang hati,
.
1 Penerimaan oleh Comite van ont- |
Moedah2an
'atas toendjangan sdr.
vangst.
3
sdr, jang soetji itoe, bisalah mendjadi
2 Pemboekaan congres oleh Ketoea. soeatos boekti kepada kita bersama,
3 Actie gadji dan mengambil sikap dan moedah moedahan Ailah memba
tentang itoe, oleh Ketoea.
lasnja dihari kemoedian kelak.
(Disini akan berhadlir P T M Soang
Amin,
koepon)
La
(Soerat menjoerat diadreskan kepa

Siang

M. Darmosoehardjo
M.W. van Rest
Tan Hong Liang
R, Moeljono
Jan Matray
Thio Sian Tjoean

“2, Peringatan berdirinja HIS PGB toek dikirimkan kepada orang orang
Pekalongan, 10 tahoen,
:
3. Schoolfeest, jang diadakan oleh jangMakadermawan
kami atas nama Comite terse
moerid2 HIS dan Mulo PGB Peka- boet berseroe kepada sdr. sdr. kaoem
'longan-dengan pimpinan goeroe2nja, Moeslimin dan Moeslimat, soedilah ki

Verslag secretariaat oleh Penoelis
Verslag Afd Onderwijs v/d PGB,

mendapat

Buitenzorg
1
Salatiga
Tasikmalaja

Siang

Pothoff-Misero

Oei Kiem

djoemblah f 600.— (Anam .ratoes roe

Agenda:

1

Set sebagai hadiah dari

. Soewangsa

seba

Sdr, 2. kacem Moeslimin dan Moes

terseboet,

Kim

LAH.

dan Komeri.

limatin |

parker Set
ig beroentoeng

boen ,Mady Royal“ selamanja tg. 1
sampai 10 Nov, adalah seperti berikoet:

Moh.

moeatkan
ini:

beroentoeng mendapat

Jang

tocan2:

bahwa sedari 1 November 1937, kami
soedah moelai
mendapat
izin dari
R. Sastrokoesoemo, K rapjak.—
jang berwadjib oentoek memosngoet
Ill, Malam Minggoe ddo, 20—21 No segala hadiah2. Hadiah mana jalah
|vember 1937. Moelai djam 8 malam, jang terdjadi kartjis2 jang berharga
|Gezellige avond,
bertempat di soos
f 0.05, f 0.10, f 025 dan f050 (berSonowidagdo.

man negeri, jg direntjanakan perhati
an jglebih besar daripada lain lain karena Regeering Nederland soedah
4
. pengoemoemkan sedemikian. Tiap2 tempatkan enam setengah djoeta itoe
5
perkataan,
ja, tempat tiap tiap perka didalam kasboeknja, sedang hal itoe
- taan dan tiap tiap kalimat dipikir ba "mesti dibitjarakan lagi dengan Regee | oleh6
ik baik.
ring Indonesia dan Volksraad mesti hara
Sebab itoe, dapatlah ditarik kesim mendengarkan lagi pikirannja tentang
1
— poelan daripada tempat kemoeka jang bal ee
V
diberi kepada

oetoesan

nasional, Di
Il. Hari Sabtoe dd. 20 Nov. 1937.
zaman pemerintahan dahoeloe, ia men
Moelai djam 9 pagi Hoofdbestuursderita bari2 jg amat berat. Betapa ba vergadering, bertempat diroemah toean

lam Troonrede, Pidato Radja, jg tiap

dibelakang,

leh tanja kepada schoolbesturen.

P. Tahir,

A. Soeryadi

tik djadjahan Nederland,

Sekalian

9 Dengan piso tjoekoer Minora
toean bertjoekoeran tida sakit
dan bersih betoel. Wadianja
jang baik mengasih p
goengan koelit litjin

Pasar-Baroe

Abang, jang terdiri daripada
Ketoea: Hamdan
2e,
,
Mahmoed
Penoelis Moh. Sani
Bendahari Djailani
.. Pembantoe :

:|dengan Nederland —dalam lapang eko
nomi dan djoega dalam lapang politik—, ditempatkan dalam poesat poli- tangnja keconferentie terseboet dengan

e-| djoega ditempoeh kerisis hebat semen
— tara kerisis ini. Troonrede berdiamsa

tidak

lain.

»Tanah - Abang"

oleh Ketoea.

2 Verslag secretariaat oleh Penoelis.
3. Pensioen goeroe2 PGB. scholen,
“inleider t.R. Sastrokoesoemo.
4 Instruetie

AN

sadja jg tidak

soeka mengambil tempo banjak boeat

SAN al

tang perkoeatan pembe|

Da. LIE TJWAN KIAT Aprs

||

:
.
5 Fa

an
Lai
2

|

7

Ia

Jek

Aa

2P

:
4

7

di

Si

n

|

laka

n

al

sbg

ngan langsoeng dengan

2nja? Sebentar

PISO TJOEKOER

hen

Adapoen atoeran tsb, memangnja
atveran jg soedah diatoer oleh Directie

Ia dibitjarakan djaega (aon |

"hal itoe.

besar

daklah memperhatikan djoega atas ke
roegian2 pedagang jg ketjil2.

Oleh J. &. Sbkvis

3.

Maatschappij

PA PMA
NAN

h

AT

|

BOEAT KAKOERANGAN DARA KA
HAN BADAN
KAPOETJATAN PADA DOETRI
- POETRI
SIAPKEN TENAGA PADA PRAMPOEAN
JANG TIDA BISA HAMIL.

, Bisa dapet beli pada tiap Kamar

Obat

dan Agenten:

Roemah

Obat

Jupiter, Pasar Baroe Welt. Filiaal PROBITAS, Tjikeumeuhweg, Buitenzorg, Roemah Obat Djin Sen Tong, A.B.C. Straat Bandoeng, Chem.
Hand, Slamat, Bandoeng, Apotheek Slamat, Cheribon, Toko Mie Hoa,
Garoet,. The World Dispensary, Pekalongan, Toko Poo Seng Tong,
Tegal, dan saantero Java, Sumatra, Celebes, 'Borneo, ada agent.

ngres Goeroe |
Oleh REALIST

XIX

sh

Kaoem Goeroe bantoe djoega menga 'bitjarakan

tentang nasibnja, tentang

Irangan menuedjoe ke congres Goeroe ig berhoeboengan dengan soal goeroe
:
| sekarang fil irannja ada dikota dekat bantoe.
tempat jang agak panas,
'Goeroe bantoe mengadakan

a dengan semangat dan de-

Bagoes,

dan

sepak

terdjang

Orang

tentoe

| Ibarkan congresnja di Pekalongan. Ka pengbargaannja, tentang segala roepa
pantai lacelaoet,

Anggauta
rajat.

itoe

mesti dapat sokongan oleb congres.
“Indonesia tidak dapat tolong, Ne-

Volksraad,

datang
moesti

di

wakil

dari

Pedjambon

tahoe

itoe

atau sekoerang-

'koerangnja memperhatikan keadaan
kaoem boeroeh. Mereka itoe bersoeara
|dengan semangat jang keloear dari
noerani mereka.
Kita djoega mengetahoei, bahwa me
reka jg djadi anggauta dari StatenGeneraal dinegeri Belanda memperha
tikan soerat chabar dinegerinja, dan
seerat chabar

dinegeri Indonesia

Lelang
Selasa

dan

di Betawi

16 November

g tegak, jaitoe oentoek derland boleh djadi akan beri perto zonder diminta. merekasendiri menge
Lelang diroemah toean GCA Vor:
nasibnja dan oentoek longan,
moekakan keadaan nasibnja kaoem sterman y. Oyen Tangerang oleh Pee
ganisatie, soepaja kekal
Nederland boleh djadi lebih tahoe, boeroeh misalnja.
Tek Ho,
dan mengarti, bahwa mereka itoe, ka
Poeu dalam hal ini Indonesia soea-

tenaar merasakan

daklah dapat perhatian, digedong Volks
raad.

dari congres

P. G. B. terhadap mengi-

Congres P. G. B. nasib Toean henpahit getir daklah
moesti didengarkan sampai
at Inja tentang soal ini,
dekat pantai Noord-Zee, dekat Plein,
Kita soedah membitjarakan pan- maka itoe patoetlah Toean dalam
|
TENTANG PIKOELAN
djang lebar, kita soedah toelis soepaja congres jang akan datang keloearlah
2. Pa' Mlempem kirim soerat begini :| diperhatikan nasib kaoem PGB, sam dari semoea oetoesan : ,P, G. B. moes
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pon jang berichtiar agar soepaja ka- rang, teroetama Ketoeanja. jg tidak
dah

oem

goeroe-bantoe

dapat penghargaan

dari doenia pemboeroean.
Alamat

sekarang

baik. Soeara

djadi

poetoes
asa
mentjari
sampai berhasil.

pers Indonesia

pembitjaraan

dalam

Lb6—c7
Ld5—c4

dan 148 Pe2—f4t

perhatian dari ang

PGB dengan soeara pers soedah ber

Ld8—b6

smbantoe kemoeka, voorhoede SVBB 149 h3—h4
toe kali menggiring bolanja Toemon 50 h4Xg5

oleh

ichtiar, Hingga tiap tiap malam dan
siang
mereka
memikirkan nasibnja,

Kg8—f7
Kf7—g6
Lc7—48
Lb7—d5

moelai permainan berdjalan 46 Ld6—c5
selaloe dikoeroeng tapi achter AT Ld4—e2

Tangerang
:

Inilah jg haroes dapat pendjawaban
dalam Congres.

Zwart : Huwe

Lb2—d4
Ld4—c5
Lcb—d6
Pf5—d4

dapat

didatangi

dapat

Istri jang m enjinta waktoe koendjoengin pasar, selamanja inget
boeat bliken soeaminja makanan dan
minoeman jang menjotjokan. Tida
di loepa aken kasiken santapan jang

baek dan beberapa fles KRIS BIER.

KRI/ BIER

Archipel Brouwery Cie. N.V., Batavia

Gac

th.

Commissie

roehan.

achirnja remise. Zet2nja sebagai beri

orang.

November

dengan
kemaoean sendiri mereka ke
moekakan,
karena mereka itoe memandang soeatoe kewadjiban jg patoet

Ld6—c7|

dagang, Lho, ini koet :
Itoe taktik orang
si
ktoe bang Bedjat sendiri mikoel,
pok Bedjat adol petjel, anehnja pa Wit: Aljechin

6 oleh

gota anggota Volksraad,
Hendaklah ditoetoerkan nantinja da
lam zitting jang lengkap oentoek me
nolong kaoem PGB.

Nietwaar.
3oekan maksoednja oentoek bikin
Partij ini sampai pada zet jang ter
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hendaklah semoea pergaoelan oemoem
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: nja, djika didjalankan dengan monde
Anakmoe kirim salam
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satoe djam lamanja. menimboelkan j per
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II fatsal 3 baris dari bawah, pihak ma

n0esoe-

kan ambroek
toehi pasar.

mendja-

Ringin jg begitoe besar berdiri di
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Lampor PHI! ILIPs

itoe.

105

Krontjong

lampoe

dingannja di bikin begitoe roepa,
'sehingga boeat lampoe? kwaliteit
begini boleh di bilang loear biasa
'moerahnja.
“Beli sekarang Philips ,,Miniwatt”.

di Soekaboemi. Sementara sedang di
rantjang badan Comite atas pendirian

V.O.R.O.

sangat

kita poenja djasa? jang doeloean
'didalam kalangan lampoe? radio.

dah dilangsoengkan pembitjaraan di
antara oetoesan POMER dari Djakarta,
jalah t. Mr. Santoso dengan Pengoe-

PENJIARAN RADIO

Serie

melebihi

'den ,,Miniwatt'

roes PCB.
Kesimpoelan jg didapat dalam per
gebjok roeboeb. Ketika keloearga jang
didalam mendjadi chawatir, mereka temoean itoe, adalah bahwa boleh di
lantas hendak meninggalkan roemah harap POMER akan mempoenjai tjab
nja. Iboe jang mendoekoeng anaknja
jang masih baji keloear dahoeloe dan

Philips

mengherankan”.
Ketahoeilah.
bahoea ini serie Gou-

Tjabang POMER
Pembantoe menoelis:
Pada malam Djoem'at tg 11 jl. dahon ringin dan asam tidak tahan be
lam
kantoor dari PCB (Poesat Coopesarnja angin teroes rioeh.
Di Doekoeh
Padokan tie Boemipoetera) di Soekaboemi soe

seboeah

lampoe

tentang

—

15

Nov.

Lagoe gramofoon

sore
”

156,25 m.
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Adres jang terkenat mendjoral
Perabotan

Panai

dapoer

dan

toilet bak

dan

Kramerijen, Hemden dan Pijama's etc, etc.

MN

seerei

. Idalam San itoe kite mengingati
keadaan dalam tempat masing2 perta

Sakit MEPALA

1 ukdepng..O

Ima kali haroes mengingati adat-istia- |

dat didesa itoe. Djika pekerdjaan kita
Ididjalankan setjara demikian, tentoelah orang
ka mendapat

sang Dewa:
djalankan

djika

li merasa, bahwa merekeberoentoengan dari

pekerdjaan kita di
mn tidak mengingati

tentoe
dekar sekali akan ha
siloja, Kemo
D agar soepaja peker
|djaan kita
asi) jg baik maka ha'roeslah kita
ntjari orang jg soedah
Ibertahoen2 berpengalaman,
dimana
Ihal ini,

orang itoe menetapkan tempat dan pe
'kerdjaan apa jg lajak diossahakan di
sitoe. Pembentoekan nijverheidscommissie boeat Bali dibawah pimpinan
Resident atau salah satoe B B. ambte|
naar jg ditoendjoek
oleh
beliau de

“heidsetg
:

PA

&

3

ngan nijverbeideconculent

Doenia

Dari

lebar
Ku “enoetoep)
mmork dengang djalan propaganda dan pene
Hanan s5 .Apert
e
v
4
fn
bai
e
We
:
rangan tentan baktechuiek (tjara mem

apa jg saja terangkan pandjang

ini saja dapat mengambil con-

elusie:
le Adalah baiknje, djika di Bali di
adakan bagian bagian
nijverbeid jg
tertentoe, oentoek mengh: langkan gen
tjetan economie, jg mengantjam ke-

reg Moenoeng,

kwaliteit

Ganeca.

a

Krebdong

dan

Oost—

Ngoedjoeng, dengan desa Soembermiri
sebagai kedoedoekannja,
Dilepas tidak dengan hormat dari
djabatannja sebagai mantri poiitie di

dalam houtvesterij
Iskandar.

bongkar) tentoe akan datang masanja pada keboedajaan Bali sendiri,
orang |
2e Adalah baikuja, djika
oentoek pembikinan tertoed,
peda bahwa mereka paudsi sekali tentang
orang
Bali
(vijveren)
mendapat
per
'itoe.
Saja
berkejakinan,
bahwa
dengan
export, telah memberi pedoman, di-|
Ketaatan

Boschwezen

Tw bosehopzichter t Warto diserahi

hidoepan orang Bali akan memberi pekerdjaan didalam ressort Segorogoe
kemoengkinan, bahwa pekerdjaan ki uceng dengan kedoedoekannja desa
ta akan berhasil
menueroet jg kita Segorogoenoeng. Boschopzichter t M
Koestijo diserabi pekerdjaan didalam
maksoedkan.

5

Lezing toean Ir

Pt

sebagai be

diijfstcchnisch dan bedi ijfseconomisch
adviseur, dan sebagai anggota orang2
jg soedah berpengalaman tentang peng

Poerwodadi

toean

hoeboengan

dengan

ba k,jg dibikin dilain tempat didaerah
menoeroet

dapat

apa

jg

kita bentang

dibikinnja oleh. diri sendiri.

4e Bedrijfstechaische dan bediijis
economie voorlichting haro sydi
kan pada bagian bagian
nijve
jg akau dikerdjakan.
5e Kemoedian oentoek memberi
do
rongan pada

pendoedoek, haroes

ri pengetahoean

setempat

Tjara, bagaimans

pekerdjaan

dibe

setempat.

itoe ha

roes didjalankan, sebsiknja ditetapkan
dengan roendingau dari Balische vij
verheidscommissie, jg dibentoek oen

toek keperloean itoe.
6e Kemoedian agar soepaja bagian

sedikit. Penerangan dan organisatie nja.
Dengan ini saja soedahi lezing saja
jang perloe tentoe berfaedah sekali
bah
dalam bagian nijverheid ini. Welvaart, Saja mentjoba mensendjoekkan
kemadjoean,

jang

dioesahakan

oleh

pandai2 besi, tentoe dalam tiap tiap
sanoebari pendoedoek masih melekat,
a0j0e
pe- lagar soepaja dapatlah mereka seperti
—. Isediakala membikin
b.rang2oja sen
diri, Saja lantas ingat pada keris keris
jang indah permai, dimana tentoe
F
kepada export arti d-lam djiwa tiap tiap pendoedoek
emberian bentoek ji ng aesthe Bali mempoenjai ingatan membangoen
kan kembali bijverheid
hampir dikoeboer ini,

1

jang

dan tjara

aik-baiknja, tentoe da

jang

demikian

wa dalam

hal nijverheid

dan

kunst

Saja ta melebihi dalam keterangan
ini jg menoeroet
pemandangan saja

pekerdjaan jg moengkin ditjapai, teta
pi didalamnja tersembornjilah kesoe
kan pada waktoe jad. Nijverheid dan
kunstnijverbeid adalah hanja satoe ba
gian dari semoea soember penghidoe
pan pendoedoek, barangkali sebagian
ketjil sahadja. Tetapi
boeat kehidoe

pan volksgemeenscbap

rang barang

dapatlah

ba

ketjil itoe berharga jang

besar sekali.
(Applaus ramai),

tentoe ta”

tg

12

malam

Mr JJ D Werkman

13 Nuvember

beberapa sdr

Nana

Ce

|kinnja dari itoe. Tiap tiap tahoen Bali|

mi

raan dan memperbaiki

“fdan langsoeng hidoepuja, sehingga da
pat kedoedoekan serta arti tinggi ada
tawi bahwa pada tanggal nja.
oyember telah dilangsuengkan pe
— 9 —
ngoeboerannja teean Mr JD Werkman
Pidato tentang TB C.

pada djam 4.30 sore dari Militaire
Hospitaal di tempat koeboeran , Laan
hof“,
—

0 —

Didalam openbare vergadering dsri
Congres verbond Inlandscbe ouderwij
zors vereenigingen, ja'ni ,Persatoean
Goeroe“jg akan diadakan besok Selasa

Toean HC Zentgraaf
Dari Soerabaja diberitakan oleh Ane
ta, bahwa toean HC Zentgraaf pada

didalam opeubare vergaderirg ii toe
an Dr Soekiman, arts di Djokjskarta,

tanggal
13 November telah
Amerika,
:

akan berpidato tentang penjakit TBC.
Toean Dr Soekim:n jg spesial mem

tiba

dari

tg 16 November jad.di Bandoeng,maka

peladjari
Toean

Resident

Tibadi Timor-Diliy
Dari Koepang diberitakan oleh Ane
ta, bahwa toean Resident Bosch jang
pada tg 12 Nov bertolak menoesijoe
ke Timor-Dilly dan jang di irivgkan
oleh

overste toean Vorst, toecan assis

tent resident Koster dan kapten toean

Epke

dengan

menoempang

kapal

Dipindahkan ke Malang

pertama

Linck
en

Dan

selandjoetnja

lamapja

Ja

Kl-ermaker

MOEDAHAM

dari af leeling

infanteriegeschut

di

toekang

(Selain penerangan dan propaganda jg 'Controleur pada
saja

ada keloepaan dalam

dan djadjahan

Banjak

December

poedjian

se

1930 ada

W

Van

kader

der Meer,
adspirant

jg tsb diatas,

ta'loeknja.

jg menoeroet pendapatan

saja moengkin didjalankan. Tentoenja|
BB Indonesiers
masih banjak sekali oesaba jg dapat
) | mewoedjoedkan fjita2 kita, selain apa Diangkat mendjadi wedana pada Alg
ig saja seboetkan diatas. Apa jg telah Politie di Betawi R Ijok Mhd Siradz
dapat dikerdjakan menoervet pendapa sekarang beliau mendjadi districthoofd
iltan saja, saja telah kemoekakan: te- Leuwiliang (reg dan res Bogor).
tapi bagaimana moestinja itoe di
Diangkat mendjadi districthoofd Leu
ne |kerdjakan, saja beloem terangkan ke-

-|pada toean2. Dan inilah amat penting
sekali adanja.
Djika pekerdjaan

(w. #hasil jg Mama

ak:

kita mengharap
maka haroeslah

Oger Freres

wiliang, t R Djoekardim sekarang be
liau mendjadi onderdistricthoofd dida

lam res Bogor.

men
9 cam

dari

langganan2

dari pangkat Ini. Amtenaar dan laen2
publiek djoega jang soedah boektikan
saja poenja potongan dan pekerdjaan
Harga maakloon menoeroet djaman.

|technisch tentang ini, djoega perloe dengan perdjandjian bahwa beliau itoe
'akan ditempatkan diresidentie Riouw
mereka diberikan tyontob2 jg baik,

Sedikit

ditoko

Petodjo Binatoe No, 13 Gang I Batavia-Ceatrum

warna, orang2

dan

pegawai

ex

letnan jg

Centrasl Comite

boelan

f 4.925.191,31

Molloma

oentoek

pegewai negeri jg mempoenjai penja
kit tsb dan 1g seharoesnja didalam 3
bl. mereka ini bisa semboeh dari pe

seorang

dipindahkan

mitraillears

njelidiki dengan soeuggoeh soenggoeh
bahwa
penjakit tsb sangat soekar se
kali oentoek diobati dan lama sekali
baiknja. Telah dilakoekan penjelidi
kan kepada seorang jg beloem lama
mempoenjai
penjakit itoe dan orang
ini bisa semboeh didalam 9 bl lama
vja.

ke Tarakan

|) —

W

TBC di sa

ia telah me

djadi,

Toecan AE Batten, seorang Kapten
telah dipiadahkan dari garnizmensba
taljon Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo
detachement di Lomgnawan
ke bataljon ke 8 di Malang

Toean

penj.kit

njakitnja, maka hal ini tidak bisa ter

—
0 —

Dipindahkan

tevtang

natorium di Patjet, muka

Bosch

f 1.362.700 99, dan pendapatannja

#Bali ada barapan atas pekerdjaan ini. kedoeanja doeloe mendjadi

| programma,

kedoedoekan

dalam masjarakat.

joet diberitakan oleh Tan

Pendapatan
Centrale
Comite Penganggoeran
selama boelan Januari
sampai
tanggal
30 October
ada

.

bagi saja bahwa orang? GH

menjebabkan

per

jalah seboeah

taman peladjaran
dau batjaan, jang
memakai dasar Kekloeargaan,
serta
bersetoedjoean mengeka!lkan persauda

| dapat saja katakan 2 jang kunstzinnig itoe dapat di
Angkatan Controleur
ng dan bata (panuen|b rap pembikinan jang baik sekali,| Diangkat mendjadi controleur BBt
hei baikData
dipakai sendiri, maoe
CO Buis, sekarang beliau mendjadi ads
in bata2 jg kering | ae
osentoek di export, Saja tidak| pirantcontroleur pada kader jg tsb di
kuustvijver
dengan tjara jg apat loepakan kepada
dengan perdjandjian, bahwa be
Sifat dari materiaal 'heid dalam hal ini di Marokko jang| 'atas,
liau
akan
ditempatkan ,didalam prov
oeag waktoe moesim mendapat kemadjoean — besar seDjawa
Timoer.
a" oesah cbawatir, bah kali, Pemberian dan perasaan oentoek|
an dari bagian nijver dan
warna dari orang2 Bali itoelah | Diangkat mendjadi controleur BB t
mbawa

disitoe soeatoe

,GANECA“

telah meniug

penganggoeran

r |mengeloearkan koelit lebih dari 80,0 :0| :
rik.g, Boeat mengerat koelit itoe dari
aa
Ne
pan ini, seja badannja dilakoekan oleh orang2 Bali
nga kemoekakan sedikit, pekerdja jang beragama Islam. Tentang menger
apa jg moengkin, dimana dapat djakan koelit selandjoetnja, membikin |
.. menimbodlkan nijverheid babaroe di gambar2 diatasnja, memakai perbia
dan matjaw2

Pada

toean

Pendapatan

dapat kemoengkinan akan dipakainja,
tetapi La
koelit jang soedah ter
g
besar sekali.
badavoji mereka soeka, ter
Dari permoelaan binggal sekarang lepus dari
anja membentangkan bal sifat2 boekti gambar2 wsjang kadang2 hbi

san emas

oleh

Tjimahi ke bataljon ke 7 di Tarakan,

vijverheid ini dapat boeah

2 dan tjara bagaimana meng

Mr JD Werkman
Meninggal doenia

njjverheid oentoek kemadjoeannja di »GS Merel“, dimana beliau pada tg
Bali adalah lapang pekerdjaan jg loe 13 November pada djam 8 malam telah
as sekali.
tiba di Timor-Dilly

ikaran. Apakah pekerdjaan itoe akan
soedah menghasilkan jg baik, itoe saja serah

Leerbewerking (oesaha koe
lit).
Metadata
Bali sekarang menda
Ipat ikat pinggangnja, sandalnja dsb.nja dari apa javg didatangkan dari
loear negeri. Mengerat dengan djalan
a1k,
serta ba Haha
koelit2 sapi bagi
n Nan itoe, jang datang| ita” soetji terhadap
, dengan mengingati| 'orang Hindoe Bali ta? disoekai sekali,

»KARTIKA" soeatoe perkuempoelan
Badminton. PBR (Gerakan Istri) dllnja.
Baroe baroe ini telah poela didirikan

GANECA poen telah poela he
ganan
4 (ampat) boeah madjalla
kan distas.
3e Mendirikan museum
oempama gal doenia setelah beliau menderita anggautarja.
Madjoelah ra'jat Tjloering d
bagian dari Bali museum, dimana di sakit jang sangat lamanja. Buliau ada
sn
bergu
pgkat
opsir
dari
Justitie
di
dah-msedahaniah
GANECA
soeboer
pertoendjoekkan barang barang fang|
Bali

bagian nijverheid itoe dapat madjoe
teroes, baroeslah dipeladjari dan dia
toer adanja persediaan bahan bahan,
7e Kemoedian oentoek mengoesaha
dari
loear negeri. Dengan
dipakai sendiri tentoe dengan sendiri tangkan
kan
tetaprja kwaliteit dari barang ba
djatoehpja
dari
soember
penghasilin
| nja akan hapoes. Inilah akan mendja
metaalbedrijf di rang nijverheid boeat export, maka
dikan kemenangan jang positief dari ini, maka semoea
Death tetapi dengan tjara begitoe Bali menanggoeng roegi jang boekan pendjocalan serta certificaat ada baik

dapat poela mendjolma soember peng
Kidetnan bsharoe boeat pertenoenau
Bali, dan tiaptiap soember penghbi| doepan dalam arti jang seloeasZuja
1 memberi kemoeng
terha-|

Toean

barang barang jg

Tjloering (Blambangan) satoe tem-

pat jg djaoeh letaknja dengan doenia
ramai. Meskipoen begitoe pendoedoek
nja soedah poela roep12nja tahoe akan
rasa kemadjoean. Beberapa perkoem
poelan telah didirikan disana, mitsalnja:

hkimpoenan

naf,

mana kemadjuean dari nijverheid ini |djulan demikian, bahwa pekerdjaan
| dapat ditjari. Tecbniek dari ertenve Setjara itoe pertama akan sampai ke
| nan tersebar di Bali dan berdiri atas pada pemakaian genteng2 boeat atap
| tingkatan jang tinggi sekali, Berdinan roemah, keramiek boeat perhiasan pa
“blah besar kaoem wanita masih men da tahoen achir tentoe mendjelma
|.
jadi djempolan
toekang tenoen, aardewerkkunst, dimana nampuklah
“3 semoeanja lebih dari 60.000 benang: keoelatan orang Bali tentang mengoe
pertenoenan @joemblahnja. Pemasoe- kir demikian poela export-artikelen
kan dari tjat-proeede's j ing baik akan dapat diharapkan. Disamping penera
dipakai oentoek keperlvuean sendiri ngan dan propaganda ada perloenja
“baraog ini ada wahsl sekali, tetapi poela tentang ini menoendjoekkan ba
| Gjika ditilik dari nafsoe kepada pem- rang2nja jg dibikin ditempat lain,
(pandai besi).
bikinan 'oentoek export, adalah baik- Yzerbewerking
ja poel
djika dalam hal ini djoega| Tentang peugerdjaan bahau besiisi
dipoelau Bali amat moendoer sekali.
perbaikan.
:
gan loepa, bahwa djika di Keris2 jang baik baik dari zaman
ja
n propaganda dan voorlichting dahoeloe memboektikan bahwa tentang
dalam hal ini boeat beberapa tahoen Ia kepandaian besi orang Bali soeduh
marj1, tentoe dapat mengobarkan ke amat djaoeh sekali. Puda beberapa
tjintaau mereka kembali kepada ba tempat masih kelihatan bekas2 dari
1... jg diboetoebi oleh adatoja sendiri kesenian itoe, tetapi kebanjakan vij“dan poela mengetahoei 'jara bagaimana verheid itoe soedah mati.
Perkakas landbouw, pisau, tjang
memegang
benang. Kedoedoekan jg
amat rendah dari pertenoenan oentoek koel deb-nja sekarang semoeanja dida

»Mamak" menoelis :

ODOL

MOEPDAHAM

| Dalam perkara ini soedah

Pertjakapan
Tg.

12 November

didepan

tt |fary. Angan2 ini menjebabkan bersa
Ne: toenja orang dari barbagai2 kebangsa| |

telah dilakoekan pertjakapan.c
Trudes Teves, Goebernoer
b

, dari berbagai2 lapisan

derland daripada Gerak
Dr, P.H. Ritter jr, '

Toedjoeannja —

Adapoen

Gerakan Rotary itoe terj

Gjoeang terhebat
oentoengan, seboeah

sosial dan

dari borbagai2 agama, soepaja mereka
mengerti jang satoe pada jang lainnja
dan bersikap sebagai sahabat terha
dap pahamnja masing2,

lahir di Amerika, di Chicago, seboeabj

kota, dimana orang dengan

banjak

sekali jang ditjapai oleh Gerakan Ro

—

hebat ber

Radja2

mendjadi

Almarhoem

anggota

baginda

Radja

Albert,

jg bersemjajah
Radja Belgia jang sekarang ini,
kc
rsen
' bojan ,, keselamatan diri sendiriadalah (sangatlah besar perhatiannja dan ke
jaug

Tata
$
Mae. Isoekaannja kepada asas ini, sehingga
sebaliknja sembojan , Awal berkenan mendjadi anggota kehorma-

paling oetama'".

Tetapi

bagi Oemoem, diatas kepentingan sen| tan

dari

perkoempoelan

diri“ itoelah pokok sembojannja orang j Brussel.

ini

tjab.

Radja Victor Emanuel hingga kini
moela2 mendirikan Gerakan Ro
tary, jaitoe seorang acbli hoekoem| masih djadi anggota terhormat dari
(advocaat) moeda bernama Paul Harris. pada tjab, Roma: Poetera Mahkota
Dengan djalan jang sah ia mentjari Soeloeng ja'ni prins Umberto dari Italia mendjadi anggota terhormat dari
djalan oentoek Lan
Na

jang

orang

tjab. Cuneo,

dari berbagai-bagai peroesahaan

diana
hn
aa
bata, Perika
tan itoe mendjadi parkoempoelan

Rotary.

Ii

Dengan

aa

kejakinan

aln

Orang

Ts

besar

President

tegoeh, bahwa)

Albert

besar

djoega.

Lebrun

mendjadi

manoesia
ini didjadikan didoenia anggota terhormat daripada tjabang
oentoek berboeat kebadjikan kepada Parijs, dan kroonprins Gustaaf Adolf

sesamanja, baik langsoeng maoepo:n dari Zweden mendjadi anggota terhor
tidak langsoeng, maka berbasillah mat dari pada tjabang Stockholm.
Minister Loear Negeri jg baharoe,
Paul Harris mengoempoelkan kawan?
jani
Z.Exc, Mr.J.A N.Patyn,dahoeloe
didalam satoe lingkoengan, Mereka
oe kepada jg lain beladjar tahoe mendjadi anggota tjab. Den Haag, ke
kenal

mengenal,

moedian mendjadi anggota di Brussel,
dan sekarang
mendjadi anggota ter

erti

rengerti, oentoek mentjapai bahagia,
3E.4

engdidalam
ee
-x

an,

bormat daripada kedoea tjab itoe.

kalangan
4

peroesabaan, pekerdjaau.j

5

2

dient verrijkt zich).

Didalam

Tahoen

Iahirnja

th 1905

lahirlah

perkoem

sendiri, dengan

moesjawaratan

sendirinja bisa kentara. Dengan sendi

rivja maksoed

toedjoeaunja

Rotary,

Distrik. jg dineri Be-

landa dinamakan Lauddag.
Semoea tjab. negeri Belanda meroe

nampak

oleh kekentaraan atau oleh barang hal
jang lainnja, dan dengan sendirinja
poela ia terkeloear dari barisan Rotary.
Soedah mendjadi tabi'at perkuem
poelan

85 K.M.
|.

sedjam

Remuk hydraulsch
Veer roda

depan

jang

koempoelan itce.

pakan

nomor

sotatoe distrik,

59.

jaitoe distrik,

Jg mendjadi badan perantaraan an
tara satoe distrik dengan Rotary Iu
ternational di Chigago ialah seorng

bahwa disitoe ditanam

djoega

didalam
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serta, dan tidak lama, didalam

kapal

terasa oedara persatoean jg koekoeh,
jang tidak bisa dilakoekan dengan ka
ta kata.

Ketika kita soedah mendekati kota
New York, kita mempoenjai perasaan
datang didoenia baharoe sebagai sa
toe pamili. Dan dengan perasaan de
mikianlah

poela

kita disamboet

oleh

antara

Perkara ini dimadjoekan dengan dja

sesoeatoe golongan dari soeatoe peroe
sahaan atau pekerdjaan. Inilah sebab

nja, maka 'perkoempoelan ini tidak
meloeas dengan tjepat (tergesa-gesa),

sehingga

perasaan pertjaja mempertja

jai tidak poela lekas2 hanjoet. Ada
poen kenal mengenal satoe sama lain
didalam rapat minggoeannja, adalah
salah satoe toedjoean jang terkemoe
ka bagi perkoempoelan
Rotary ini,

Tentaug kenal mengenal ini, hendak

district Indonesia

trik Nederland.

rangkan nawmanja beberapa

pemimpin

dari kabinet jang doeloean jang
3oedah ditetapkan hendak diboenoehnja
atau hendak dioesir ke lain negeri.

loean. Apa hasil dari
peperiksaan2
tsb, tentoe akan diketahoei -achirnya,

mana

semoea

bersama2, maka kita semoea

merasa bahwa djika tidak terdorong
oleh rasa ketinggian boedi pekerti,
nistjaja tidaklah bisa ada ketoemboe

dengan

dis

dah pernah djvega dilangsoengkan
Ostende, di

ini di Nice,

itoe diseloeroeh Canada dan Amerika lipoeti oleh
Selatan, kemoedian dinegeri Inggeris, | nasional jg
dan achirnja diseloeroeh benoea Ero

Kita

terangkan,

bahwa

di amier Abdul Aziz jang dikatakan me
itoe
Weenen, dan
dalam th mimpin balatentara tsb, orang
Programmanja sangat loe sebetoelnja sekarang ini berada di
seroepaitoe, senantiasa di Rijad (Nidjid).
Inilah bantahan
pemerintah
tenoedara persahabatan inter
tang dikirimnja balatentara, tetapi
sangat menjedjoekkan.

Peringatan

seperampat

abad

Peringatan Rotary seperempat

-

abad

beberapa orang dari kabinet jg

doe-

SYRIE,
Sjech

Joesoep Jasin di Demascus

Reuter

baroe2 ini ada kabarkan,bah

wa raadsheer radja Ibn Saoed jg ber
nama Sjech Joesoef ada menocedjoe
dari Demascus ke Irak. Ss, k. Arab
javg baroe sampai menjatakan, bihwa

betoel t. Sjech Joesoef Jasin ada

da-

tang ke Demascus setjara ziarah jang
off ciel, sehingga ia ftelah disamboct

Kelihatan

jg Pemerintah Ib Saoed

selamanja tidak maoe bekerdja atau
bertindak dengan setjara gembar-gem

bor. Dan

kebanjakan didapati berita

tentang pekerdjaan2 dan gerakan2 jg
mcelia dan berharga
dari radja Ibn
Saoced terlebih doeloe dilain sk dari

pada sk officieelnja, Tentang kabar di
boenoehnja

t Joesoef,

beluem

ada ka

Syrie bersedia akan masvek

di Per

barnja di ssk Arab,
satoean bangsa

tentang didirikan 5 benteng
ditapal
watas Ibn Saoed tidak dibantah kabu
ran ini,
IRAK,

telah dilangsoengkan didalam th 80
Dalam kalangan internasional atjap dikota Chicago. Orang2 Inggeris sa
“
Resia terboeka
kali, oleh Gerakan Rotary dilakoekan ma memborong seboeah kapal, dengan
Doeloean kita ada kabarkan, bahwa
pekerdjaan jang baik oentoek memper maua banjak sekali
kaoem Rotary
sewafatnja t. Bekar Sidki chef dari
selesaikan kepentingan2 nasional jang | Eropah wmenjeberang ke Amerika.
Kira2 orang2 dari 20 bangsa ikoet generale staf Irak jang doeloean jang
berlawan Jawanan.

tah dan publiek. Beberapa perdjamoe
an besar boeat kehormatan besar boe
at kehormatan oetoesan
Ibn Saoed
tsb. telah
dilangsoengkan.
Tentang

Arab

Kelihatan jg maksoed diterima dari
ziarahnja oetoesan radja Ibn Saoed ke
Syrie ialah tentang pembitjaraan akan
masoeknja Syrie diperikatan Persatoo
an Nasional Arab (Al-Hilfoel-Arabi)
Sedikit hari lagi tentoe disiarkan offi
cieelnja.

PALESTINA
Memboikot

perdagangan bangsa
Jahoedi

Di Tripoli Sjaam,orang2 Arab telah

moelai mendjalankan

poetoesan

cong

res mereka di Syrie baroe2 ini jai
toe akan memboikot semoea perdaga

oleh pemerintah Syrie dengan off.ciel
dan kehormat:n besar dari pemerin- ngan bangsa

Kewadjiban Goebernoer
Pekerdjaan2 jang mendjadi kewadji
ban seseorang Goebernoer sangat ba TRANSJOERDAN.
ajak matjamnja dan tjoraknja serta
Membantah kabaran
memakan banjak waktoe, Ia haroes se
dikitnja satoe kali mengoendjoengi
Disk. pemerintah Ibu Saoed kita
Permoesjawaratun Internasional. Dan dapati keterangan sebagai berikoet:
pada djabatannja adalah terikat,saat be Berhoeboeng dengan kabaran2 jang
ladjar jg berat sebeloemnja ia mendja disiarkan di ss, k. tempo achir ini jg
bat goebernoer, jaitoe didalam soea maksoednja, bahwa pemerintah
Ibn
toe pertemoean seroepa sidang Assem Saoed ada kirim balatentara
ditapal
watas Tranejoerdan dengan pimpinan
bly.
Didalam Permoesjawaratan Interna amier Abdul Aziz bin Moesa'ied. Kasionol, datanglah kaoem Rotariaan da rena kabaran tsb. tidak benar dan ti
ri bermatjam2 bangsa, Sebahagian be dak ada asaluja, maka kita bantah ka

diselveroeh Amerika Sjarikat, soedah as, Tetapi,

ah.
Nee
" Angan2 sederhana, ja'oi angan? per
sahubatan ini achirnja beroleh
peng
hargaan internasional.

soerat2 jang mene

berboenji

ngan do'anja, setelah

nja orang mengambil pengertian jang sar dilakoekan di Awerika. Tetapi soe baran tsb.

Igene.”. 5"
Sg
Setelah labirnja,ja'ni di Chicago,
tjita2 Rotary ini moela2 mendjalar

tiek antaranja ada

orang mendoega jgt. Bekar Sidki ada
tjampoer tangan dalam pemboenoeban

kan mengirim seorang wakil didalam |
perkoempoelan ini, oentoek mendjaga,

soepaja didalam perkoempoelan itoe
ada terpengaroeh oleh kepentingannja

telah terboenoeh mati, telah didapatkan padanja harta jang besar, maka
pada sekarang ini telah didapatkan
lagi dilemari besinja soerat2 diploma-

cago, dar ketika seorang pendeta Ing
geris memboeka permoesjawaratan de

per diadakan perhoeboengan sabanjak2nja

lan Classifi-catie-systeem. Dari tiap2
peroesahaan atau pekerdjaan diboleh

4 versnelling dengan synchronis
tidak bergantoengan satoe sama lain - dan memakai
veiligheidglas disekitarnja.

N.V. Automobiel Mij. FIAT — JAVA

han jg demikian besarnja.
tanamkan dalam hati sanoebarinja ang
Demikianlah antara lain lain jg di
gota perasaan persaudaraan jang tidak jg diberi pangkat goebernoer.
pertjakapkan
oleh toean 'Treves dide
dipaksa, diwana orang bisa berkata
Semoea tjabang di Indonesia me pan microfoonnja Phohi.
teroes-terang, dengan tiada oesah ta roepakan satoe district sendiri dan jg
koet takoet bahwa apa jang dikatakan mendjadi goebernoernja ialah t. dr. P.
itoe akan ditaroeh dalam misan f-im yan Hulstein di Bogor:
bangan) oleh seseorang saingannja
Soedah barang 'tentoe sedapat2nja

atau siapapoen

dan ,,CABRIOLET«
kira-kira 20 K. M. tiap 1 liter

perkoempoelan Rotary dari New Yerk. Penjelidikan2 ini dioeroes #peciaal oleh
Kesopanan penerimaan orang Ame satoe comite jg terpilih dari beberapa
tan bagi sesoeatoe distrik pertemoean rika sangatlah bertjabhja, Dan
ketika minister Irak jg sekarang. Dengan
satoe sama lain didalam sesoeatoe Per 12.000 oraug berkoempoel dikota Chi adanja boekti2 dari soerat2 resia tsb

, menerima", djadi mengoe

kepentingan

»SEDAN“

boeat gadis-gadis jg berboeroeh, dan
koeat poela bantoeannja dalam mendirikun pendirian pendirian anak2

Intercity-mee
ting (pertemoean bagi lebih dari satoe
Jang?mementingkan diri
kota). Disitoe kaoem Rotariaan mentjari
perhoeboengan dengan sdr. sdr.
Barangsiapa mendjadi anggota per
nja.
Tiap tiap th, diadakan kesempa
koempoelan Rotary, dengan
moela2
bermaksoed

bentoeknja dan caroserienja:

kianlah kaoem Rotariaan di Amsterdam mendirikan peroemahan (tehuis)

poelan jang pertama, di Chicago.
Anggauta2nja berkoempoel didalam dan ikoet mengoeroes orang orang jg
kantor2nja satoe sama lain, Rapat2 soedah tinggi oesianja serta anak anak
dilangsoengkan ini hari dikantor jang pakir dan miskin.
Terhadap kepada pemberantasan pe
satoe dan besok atau loesa dikantor
jang lainnja poela, berganti2 tempat, nganggoeran, maka kaoem Rotariaan
berkeliling. Orang djoega boleh s-boet Nederland telah mendirikan misalnja
kan: djalan berpoetar, djalan ratatie: werkkampen (tempat2 pekerdjaan) ba
dari sitoelah sebabnja perkoempoelan gi pemoeda2 jg tiada bermata pentjahariannja.
itoe dinamakan Rotary-Club.
Augan-angan jang mendjadi pokok
Pertemoean minggoean.
ialah ,, memberi” boekan ,, menerima”,
walaupoen perhoeboengan peroesahaan
Perkoempoelan ini mengadakan per
disahkan berdasar kepada perkenalan temoeannj. seminggoe sekali didalam
persahabatan.
rapatnja jg diseboetkan

tamakan

Kereta

Ag

Pendirian '
keboedajaan dan ilmoe pengetahoean.
Pa
2
» Awal bagi oemoem diatas kepen
Walaupoen
moela moela'
tingan sendiri“ adalah anggaran da kandoeng niat Rotary, oentoek'1
sarnja jg pertama. Adapoen jg kedoea langkah keloear, tetapi dengan sendiri
ialah: ,barang siapa berboeat amal, Dja perk. ini melakoekan berbagai2
ia membikin kaja dirinja sendiri (wie pekerdjaan oentoek pergaoelan. Demi

Kereta ketjil dengan mempoenjai sifat2nja kereta! besar.
jang paling rendah harganja di Indonesia, dan bisa didapat 2 matjam

Jahoedi,

Orang2 Arab

bertindak sekarang
ini akan memoe
toeskan perhoeboengan dagang antara
bangsa Jahoedi, ja'ni mereka
tidak

maoe membeli atau mendjceal barang
ziarah jang officiel ini di sk, Ibn Sa jg didjoealkan oleh bangsa Jahoedi,
oed tidak diseboetkan apa apa baik- Boeat pergerakan boikot ini telah di
poen tentang berangkatnja ataau sam atoer atoeran jg keras bagi pelangga
psinja.
ran boikot ini.

»BA

KO

TO

(Firma
di Passar Senen
di mana
Toean,
harga

2

A GEMOEK"

Oeij Boen

169, Batavia-Centrum.

Hak)
—

Telf, Welt. 5678.

kita selaloe ada sediaken segala roepa barang keperloean
Njonja

dan

anak2

dari

Saki

sngetahoei,

kwaliteit

paling

baek

dengen

paling renda.

Serenta afd-eling kleermakerij 100 pCt menjenangken pada publiek,
Hormat

Oeij Boen

kita

Hak eig.
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