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GERAKAN PETITIE-SOETARDJO | Perka
baran
Jang bertalian dengan gerakan peti
Soetardjo disampaikan
berita

seperti berikoet :
Pada tanggal 21

November

1937

— (djadi kemaren) di Gedong Pertemoean

ndonesia, Kramat 158, Djakarta, telah

diadakan pertemoean Centraal Comite
Petitie Soetardjo dengau wakil wakil
'perkoempoelan politik oentoek membi
tjarzkan pergerakan Centraal Comite
Petitie Soetardjo.
Jang badir wakil wakil perkoempoelan Persatoean Arab Indonesia (tt. A Bajasut, A. Assagaf,
H. Algadri,

H MA,

Hoesin

Alatas),

kembali

lang, bahwa dikota itoe telah diadakan

dari

penjerangan

'oedara.

dari

:

Ini demonstratie beroepa melempar

|bom jg terbakar

Tentang

dan djoega dari sem

Didalam
Augsburg,

tanah2

makin

koempoelan

Politik

Ka—

tholiek Indonesia (t Kasimo),
Gerindo (tt. AK Gani, I. Asmarabadi, Wikava, Mr Amir Sjarifoeddin).
' Persetoedjoean atas oesoel petitie telah dinjatakan oleh: Pasoendan,
P.A.L, P.P.K.L., P.M, sedangkan oleh
wakil Gerindo dinjatakan setoedjoe
atas bagian jang meminta imperiale

nasional-sosialisten

tempat

itoe,

bahwa

Djerman

Godaan

dalam tempoh 6 tahoen akan
mendapat kembali tanah-tanah
djadjahan jang doeloe mendjadi
hak

Kabarnja itoe demonstratie

miliknja.

menda

Malang.

son. ini disebabkan oleh penolak pi
hak kaoem sosialisten oentoek beker-

poekoel 8 malam, bertempat di

| Jang bertalian

dengan

P.S.L.I. di (Virginia Barat) ada 2 orang mati, 53

sampaikan berita: P.S.L.I. tidak ikoet
| dalam gerakan petitie Soetardjo, dari orang loeka parah, dan 20 orang loe
ka ringan disebabkan ketjelakaan ke
itoe tidak mengirimkan wakil.
reta api 19 K.M. sebelah Barat dari
Jang mengenai doenia Penjadar ki- Bluefields, Semoea mobil-sakit fambu

partai terse lance) jang segera
pat bentjana itoe.
pengetahoean kita Penja
—
0

ta merasa heran, bahwa

dikirim

boet tidak mengirimkan wakil, padahal

dar itoe menjetoedjoei petitie Soetardjo.

Toean Salim hadir disitoe boekan se

Paberik

ketem

—

Goodyear

djalan teroes

bagai wakil Penjadar melainkan seba
gai lid dari Centraal Comite. Atau...

Dari New York diberitakan oleh
Reuter, bahwa Goodyear Company

'soerat ondangan tidak sampai dita
. ngan 2 apa
Jang mengenai P.R.I,

memperma' loemkan : tg 22 November
jl semoea paberik diboeka lagi boeat
mereka jang soeka kembali dari mogoknja, walaupoen zaman ini ialah za
man mogok.
Sementara itoe kaoem mogok pabe
rik nomer1 sama meninggalkan ge
doeng
paberik, sedang beberapa pengoeroes
perkoempoelan perkoempoe
lan sekerdja berdaja oepaja memboe

(Partai

Ra'jat Indonesia)

dapat disa

djikan berita: P.R.I. soedah menerima
ondangan, tetapi ditolak, karena seba

gai organisasi P.R.I, soedah tidak ada,

Tetapi soenggoebpoen demikian kaoem bekas PRI berdiri dibelakang gera

kan petitie-Soetardjo. Itoelah sebabnja
mereka tidak menjatoekan diri dalam
Parindra sebagaimana moela moela djoek kaoem mogok soepaja djoega pa
dipoetoeskan dalam pertemoean peng- berik nomor II ditinggalkan poela ohabisannja karena Parindra melarang
anggotanja ikoet tjawpoer tangan dalam gerakan petitie Soetardjo. Djadi
sebagai groep jang mempoenjaihaloean

leh kaoem

Rijkskanselier

Adolf

Hitler

Lebih djaoeh ia menerangkan':
»Kita haroes tetap memper
tabankan permintaan kita, dan

sehingga

Pembitjaraan berdjalan dengan penoeh
semangat dan kegembiraan, dan rasa

pada

persatocan berkobar kobar dan selaloe
mendjadi sendi dan dasar permoesja
waratan, Dan atas ketjakapan dan kebi
djaksanaan toean 5, Joedawinata
selakoe ketoea, maka konferensi itoe
berdjalan dengan teratoer dan beres.

Dari Berlin Transocean mewartakan,

bahwa Daranyi dan Kanya telah tiba.
Kedoea

seloeroeh

ler jg baharoe
gaden.

negeri

Hongaria

Kabarnja

kembali

mereka

dari Berchtes-

akan

melakoekan

pembitjaraan oeroesan politik pada tg
22 Nov, tetapi hingga kini beloemlah

Pa

Idiketahoei

Sesoedah Hitler menjinggoeng
sedikit perkara plan 4 tahoen,
maka ia berkata:

pembesar

itoe diterima berkoendjoeng oleh Hit-

tentang soal jang akan

Ibitjarakan itoe.

|

Png

Angin

Adapoen

tofan.

dak djoega diharapkan, bahwa
djadjahan bisa kembali.
Jang
paling perloe bagi
Djerman, ialah soepaja Djer

keboen tembakau didaerah Solo telah
diamoek oleh angin tofan jang hebat
sekali. Angin tofan ini amat kentjang

man mendjadi koeat, soepaja
dengan succes bisa minta kem
balinja tanah djadjahar.

Sekarang negeri-negeri loea

ran tidak begitoe soeka mengoe
roes soeal ini, tetapi dalam

tempo

setahoen

mereka akan

terbiasa dalam perkara ini:
dalam tempo 3 tahoen mereka

akan insjaf bahwa haroes
diperboeat sesoeatoe, dan dida
lam tempo 6 tahoen mereka
akan jakin tentang perloe
nja melakoekan
praktis.

Kebenaran

tindakan jang

keadaan (waar-

heid jang terpenting) adalah:
Djerman sekarang mempoenjai
tentara baroe jang koeat: Djer

man

soedal lepas dari peren

dahan

deradjat,

lepas

inferioriteitscomplex".

dari

I. Verslag secretariaat::
a. P.G B.school telah beroesia
15
tahoen.
b. P.G.B, mempoenjai 26 sekolah,
terdiri atas 20 HIS.: 2 Schakelschool,
3Mulo dan 1 Standaardschool,

jbl. beberapa keboen

tembakau jang disambar oleh gledek
bingga hantjoer dan djoega ada 24
goedang2 tembakau jg roesak poekak
oleh karenanja. Keroegian jang ditim
boelkan oleh angin tofan ini beloem

ngoendjoengi
sekolah
sekolah
ada 3082 anak,
e. Tahoen cursus jang laloe
f. Jang

Kk

Bagaimana samboetan kita ?
Besok akan kita Bian
! 1
s0
Yj sm#

langgauta

college

van

gedelageerden

dan toean Margono Djojohadikoesoemo, inspektoer Volkscredietwezen be
loem antara lamanja ini telah mengoen
djoengi textielbedrijven.
——
(9 we

loear biasa, maka

oentoek menjoesoen

perlosasan Raad v. Justitie

dengan

substituut

di Betawi

officier v. Justitie

ke 3 jg loear biasa dan hal ini mema
kan tempo 1 th. atau koerang lagi.

subsidie:
school.

Djember.

Dari Djember diberitakan oleh Aneta, bahwa kemaren sore telah
tim
boel angin tofan jang bebat lagi dida

erah Djember, Goedang2 jg

pengadjaran

letaknja

telefoon

tofan jang
hebat sekali, ada seorang
jang mati dan seorang
djoega jang
loeka berat
dan seorang poela jang

——

ada

Darsono

telah menga

mengenai

karangan jang

onderwijs oentoek isi orgaan

P,G B. ,,Tridaja”,
IV, Reglement pensioen oentoek goe
roe sekolah2 P GB.

diserahkan

pada

gosroe goeroe itoe sendiri soepaja mem

oleh karenanja,

loeka enteng. Didaerah Djokja
orang anak anak jang mati.

1 Standaard-

tiap2 boelan memboeat

pa roemah2
kp. beberapa keboen ke
boen tembakau telah roesak djoega.
Oleh karena angin tofan terseboet amat

kawat

mendapat

3 il.L,S, dan

1. Toean

poedji telah roesak oleh karena angin
tofan itoedan djoega jg roesak bebera

lebatnja maka kawat

jang

dakan lezing
tentang
Opvoedkunde
verslag lengkap menjoesoel,
Ill. Toean toean Darsono dan Parto
koesoemo
menjediakan
diri oentoek

disebelah barat daja didaerah Rambi-

—O9
Y

meneroeskan

diberitakan, akan tetapi keroegian ini ke—Mulo dll. 107 anak.
g. Sekolah sekolah jang
soedah tentoe besar sekali.
Didaerah

PGB

dapat diploma ada 220 anak.

Pembitjaraan dengan Negeri
lawan Sepoer,
Belanda
politik jang tertentoe bekas kaoem
49 orang mati.
Tentang pindjaman
P.R.I. tetap bersatoe. Tetapi setjara
Transocean mewartakan
dari San
Perantjis.
organisasi soedah tidak ada, dari itoe Sebastians, bahwa disana telah terdja
5 orang jg loeka hebat.
tidak dapat mengirimkan wakil dalam di ketjelakaan sepoer hebat, dimana
Dari
Den Haag
diberitakan oleh
Gedoeng tembakau jg disebelahnja
pertemoean terseboet.
doea kereta api barang telah beradoe Anip-Aneta, bahwa menoeroet berita kedjadian ini telah terlempar oleh ka
Dengan lahirnja Gerindo, bekas ka
jang termaktoeb didalam ,Het Vader rena angin ini dan djoega beberapa
oem PRI itoe petjah mendjadi doea, satoe sama lain, dalam mana kebetoelan land”, telah dilakoekan pembitjaraan
ada banjak sekali orang orang tangka
goedang2 tembakau telah roesak. jg
sebagian menaroh sympathie pada Pa pan perang akan diangkoet ketempat antara minister van Financien Peran- roesax djoega keboen tembakau.
rindra
(karena poetoesan jang asal
tjis dengan beberapa bankier-bankier
Lebih landjoet diberitakan dari Ma
tawanan di Andalusie.
.
jaitoe menjatoekan diri dengan Parin
di
Negeri Belanda tentang memberi lang, bahwa
Jang didelam kereta api barang
Malang terdjadi djoe
dra) dan sebagian lagi menaroh sym| (goederentrein) ada 49 orang jg mati kan pindjaman jang berdjoemlah 150 ga angin tofan,di hingga
kawat telepon
pathie- pada Gerindo, karena PRI di
ter
sedang lebih dari 100 orang menda miljoen francs dengan rente 4'/2 sam- terhalang dan beberapa pohon2
anggap lebih dekat pada Gerindo da
pai 5pCt oentoek membajar pindja- lempar oleh karenanja dan tidak ada
pat
loeka
loeka,
ri pada Parindra jaitoe menilik sepak
man Perantjis kepada Inggeris.
seorangpoen
jg tjelaka.
—
9 —
terdjang kedoea partai itoe dalam
—
O —
Textielbedrijven
Lebih landjoet diberitakan
oleh
praktijknja. Poetoesan jang boelat be
Perloeasan soesoenan Raad v. Justitie Aneta dari Semarang, bahwa, oleh ka
loem diambil, karena menoenggoe poe
Dari Enschede diberitakan oleh Anip
Berhoeboeng dengan keadaan2 jg rena didaerah Solo timboel angin
toesan Parindra terhadap petitie Soe Aneta, bahwa toean Soejono, bekas

tardjo.

c, Djoemlah
goeroe
goeroe
pa
sekolah sekolah PGB 113 orang,
d, Djoemlah
anak anak jang me

da

Keboen2 jaug disebelah Timoer laoet didaerah Kalisat dan maatschappij
tembakau di Besoeki dengan 1 tempat
tembakau telah disambar
gledek,
hingga terbakar dan roboh.
Hal ini ada seorang jang mati dan

Sepcer

poetoesan jang

ialah:

sekali dan disertai oleh hoedjan jang
lebat. Didaerah tsb ada 3 goedang2

terbalang

O—

poetoesan

dapat dioemoemkan

Di daerah
Solo.
Dari Semarang diberitakan oleh Ane
ta, bahwa menoeroet sk ,Loc“
pada

tg 21 November

Toean S.Joedawinata
Vour
zitter Hoofdbestuur P.G,B.

di

»Plan ini tidaklah bererti
bahwa Djerman soedah tidak
bergantoengan sana-sini dalam
oeroesan ekonominja, sebab ti

mogok.
—

Blitar,

—90 —

doenia tidak dapat lagi meno
laknja.
Hal ini memang wendjadi
beban jang soekar, tetapi baha
gian
jang tersoekar soedah

liwat".

KE XVIII

Perhoeboengan Djerman —
Hofbaria

haroeslah poela kita tereaktereakan permintaan kita itoe
bertambah
lama bertambah
njaring,

ceni

ha jang roesak.
Orang orang disana sedang hiboek
mentjari djalan, mengoesir binatang2
itoe dari sitoe.
Sekarang orang orang disana mem
berantas itoe binatang dengan djalan
memasang
petasan
dll. perkakas jg
dapat berbuenji.

Radja Leopold, bahwa ia tidak

Gedong Pertemoean Indonesia, Kra- bahwa Moitessier, Kepala daripada
mat 158, Djakarta, oentoek menentoe Polisi Rahsia di Perantjis memperma'
kan tjara memperkoeatkan gerakan loemkan, ia telah menangkap seorang
bernama Jean Moreau de Ia Mouse,
petitie-Soetardjo.
Sekian berita dari Centraal-Comite ! jaitoe seorang direktoer paberik tenoen,
Disini kita dapat tambahkan, bahwa: jg kabarnja mendjadi biang keladinja
dari pihak Centraal Comite jang hadir dalam penjimpanan2 alat2 dalam per
tt. Soetardjo, mr, Sartono, Kasimo, | kara perkoempoelan Ragoulard,
—a D2
Alatas, Atik Soeardi, H.A, Salim,
Kereta api terbalik.
'ELK. Sinsoe, Datoe Temenggoeng,
dan Mr. Hendromartono.
5
Reuter mengawatkan dari Bluefields

,Gondang Tapen"

didaerah

djadian terlaloe hebat sehingga kl. 10

bisa berhasil dalam menjoesoen
kati
net. Kabarnja, kegagalan oeggha Jan-

Dari Parijs diberitakan oleh Revter |

letaknja

ini menderita godaan banteng banteng,
begitoelah toelis ,,Ind. Crts.
Ini grombolan banteng jg terdiri
dari 30 banteng telah meroesak beberapa pohonan jg ada di onderneming.
Pada waktoe achir achir ini itoe ke

pat perhatian jang besar dari publiek

kepada

banteng

Di Oaderneming

jang

10

antara Hoofdbestuur P.G.B. dengan
goeroe-goeroe dari sekolah-sekolah P.
G.B., jang dikoendjoengi djoega oleh
oetoesan2 tjabang.
Jang hadir koerang lebih 100 orang.

—O—

di

nummer

2620

lam Saptoe dimoelai djam 8 malam,
telah
dilangsoengkan
konferensi

ini disoesahkan oleh

sa'at ini lebih keras daripada jg soedab.

maka fitler telah

meramalkan,

WI,

Kadi-

Pembantoe kita di Pekalongan menoelis :
Pada tg. 19 boelan ini, djatoh ma-

beberapa dokter dokter jg pandai, oleh
karena keadaan Mahatma Gandhi pada

di

WI.

Konferensi Pertama

lama makin keras, hingga bloed

Hal jg demikian

boenji dalam loopgraaf.

dja bersama2 dengan Partij Roomsch
Katholiek, ja'ni bekas premier Henri
Jaspar, jang didalam rentjana Janson
akan diserahi djabatan memegang De
conferentie. Waki! Parindra beloem da partement Justisi.
—9g —
pat mementoekan sikap, sebab menoenggoe poetoesan conferentie partai|
Perkara perkoempoelan Rahsia
nja jang akan diadakan pada tanggal
di Perantjis
12 December 1937.
—... Pertemoean jang kedoea kali akan
Ketoeanja tertangkap.
— diadakan pada tanggal 19 December

sepandjang

4 telefoon

KONGRES P.G.B. JANG
pada DI PEKALONGAN

ruknja makin lama makin naik poela,

oepatjara
pesta
di
bagi memperingati

—.O
—
Parindra (tt. M.H Thamrin , ar
Soedjono, Soewandi): Pasoendan|
Pemerintah Belgia krisis teroes
(tt. L. Djajadiningrat, Ir, Djoeanda,
Menoeroet berita Reuter dari BrusIL Wiraatmedjaj, PersatoeanMinahassa ft. dr. Tumbelaka), Per- sel, Janson telah memberi tahoekan

PT,

man

WI.

Laan

Gandhi

Dari Calcuta diberitakan oleh Reuter,
bahwa penjakitnja Mahatma Gandhi

oesia jang ke 15 tahoen daripada
gerakan

penjakitnja

Lebih keras dari
jang soedah.

djadjahannja.

Pertjobaan penjerangan dari
oedara di Malang
Mendapat perhatian dari publiek
Anip-Aneta mengabarkan dari Mademonstratie

Hitler—

Dalam tempo 6 tahoen
Djerman mendapat

-»Makin lama makin mempoe.
njai bangoenan jang terang

N

tie

Hoofdred.

Losse

262

1440
1810

Roemah

Batavia - Centrum

Tahoenke 5

redactie

Administratie

KANTOOR $.

Senen 107,

TABRANI

boeat ontwerpnja, jang kemoedian akan

dikirimkan pada hoofdbestuur P GB.
V. HB, haroes memboeat insturctie
oentoek segenap sekolah sekolah P.G,
B. jaitoe dalam garis jang besar besar sahadja.
VI. PGB, mengangkat t. Darsono

(Hoofdacte) goeroe P G B, Pekalongan
didjadikan Schoolopziener dengan ke

doedoekan di

Tentara

Pekalongan.

India

dapat

soepsidi

dari

Inggeris
Reuter mengabarkan dari - London
bahwa pemerintah Inggeris telah me

ngambil poetoesan, oentoek memberi
soepsidi kepada pemerintah India sen
toek mengoeatkan tentaranja.
Kabarnja itoe soepsidi telah disjahkan oleh
menerima

parlement dan India akan
600.000 pond Sterling oen

toek membeli alat perang.

Hingga sekarang pemerintah Ingge
ris masih
tetap sadja tanggoeng dja

2 wab boeat
India,

itoe

kekoeatan
aa GI

militair

TES

ae

5

&

|

Kk,

"—

$

tahoe siapa

djagonja.

Sehabisnja | GERAKAN

pidato belian Toean Drs. Soebroto me

Ia IN

18)

ea

rang

Sesi

1 (SL

Ona

sywpathie

dari

hadlirin.

entraal

:

Comite meminta

Teroes diadakan rondyrasg.Seorang | ma'loematnja seperti berikoet:

|

— dari
beambte vischveiling atas nama
Iteman sekerdjanja akan masoek djadi

'

Pada tg. 21 Nov,

,

disiarkan

"

Bataviaasc

Genootscehap,

'Toean Mr. Harold Butler, secr

direktoer International Ark

1937 di .Gedong|

|Centraal

II.

etelah
|litiK Centraal
Oentoek membitjarakan
pergera
ENG
|
£
Ba tidak ada
nat jang
Soo berbi.
datoo kan
Core
itie Soetardjo,
alan aga aa
2 AN
Jang hedir wakil wakil perkoempoe
g diperbanjak terima kasih atas kebai|'du (Persatoean Arab Indo-

1.
IV,

pidato tentang

beidi
isatie
Pekan
yan het :

2

AGAKAN DergatarR ah,ee
.
|
FGles
' 3 kitoan paman San

Koninklijk| pwitoenas TE

tamaOb

Djajadini
Ir Djoeanda, I. Wira-||
Sendia)
Na t, EN
ion

en Kelana

Ditjopet dan

Tak ye

NA

Di Pasar Senen kema ren malam kem|

—.

Af.

bali satoe badjingan telah | aa bak, Samboengan

kekedjamannja. Setelah djaoeh DPR
seorang pedagang boeboer . s

Ba an

IKT

nesia, (t Kasimo:) Gerindo,

Iga tee K3

jang

Lijsten

)

:

Amir Sjarifoeddin).

dari derma lijst CPK h pny

diterima

kembali

denganjlah

on

wan,

dinjatakan

nee

oleh:

memberi

Vooropleiding paling sedikitnja

:

kesempatan

oentoek

menijapai

5

8
landjoet

tu

dan haroes soedah faham

Mulo

1

.
haroes dimadjoekan

cursist
:

boeat mendjadi
Soerat-permintaan
:
sebeloem tg. 20 December 1937.
aa
lebih

2 ha

HI

bahasa Indonesia.
5
,
2
Cursus diberikan dengan pertjoema.
Lamanja cursus 1 tahoen.

Keterangan

Pn
diminta

boleh

pada

Hoofd-

redacteur sk. ini di kantoor SP EMANDANGAN

(tt.

me

:

Gani, I Asmarabadi, Wikana, Mr

AK

Ha

Tn

Ma

tjita-tjita itoeTa denganOa atoeran:

VI.

wang (s3, (t.dr Tumbelaka) Perkoem poell
Perhitoengan
deria Comitepenerimaan
PenolongKor — ian Politik Katholiek Ind o-

"1

Bataviaasch Genootschap

.

ji

Ken

vV. Cursus akan dimoelai tg, 1 Januari 1938.

Gn
Na A
Na - (tt . Kan
as
DalOrIIP,
106 Igjono, Soewandi): Pasoen dan, (L.

e

Bean

I. Jang dapat diterima hanja 4 pemoeda.

po-

hem

gal 26 November j.a.d.

ng

mendjadi
an

»PEMANDANGAN“

Comite Petitie Soetardjo dell

berhoetbah atas efdee|VSau wakil wakil perkoempoelan

3.0

, pada tangawi
ia kelak
“di Betmaka
dakan

———

-

Sport-Redacteur dan Stads-Reporter ?

vember in ilkannja pengoeroes roemah piatoe boeat (HP 812: (EA. Bajasut, Panagta H.Il

tanggal 22

|. goe pada

oek dalam BVMBM.

7

memanas

2g

Janggauta, dan pada malam itoe ada |Pertemoean Indonesia, Kramat 158/...ll|
Harold : Butler,
toean Mr.
' Sa Pidatonja
Ikoerang lebih 50 anggauta baroe jang Djakarta, telah diadakan pertemoean
—
OTR
May pel ga Tta
0000 Dentoek

i

ata

Siapa
ingin
Pes
Pa

ne 20 1

Tisu

,

NA GAk ah pinta jang banjak dapat)

ws

BFITIE-SOETARDJO

—E

PN ema
aa

Kabar

pena te

Bestuur Penoeloeng

Bahaja|Malam

kebakaran Batavia

Pasoendan,

5

:

peringatan

jang menarik per
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kan oleh kaoem pelarian, jg seperem
|pat 'miljoen ada didalam daerah itoe.
Asap jang memboeboeng keatas da

ri paberik Tionghoa jang terbakar, dan

20 Nsv, Domei.

sore,

asap dari soesoenan mensioe jang diba
kar dalam daerah jang didoedoeki oleh

Hoofdkwatier ten

tara Djepang memperma'loemkan bah
pasoekau

pasoekan

Djepang

Djepang, bisa tertampak dari sini.

jg menj

Ioempoer sesoedahnja

merampas

Kashing,

mereka

soeatoe tempat di

Imana djalan2 kereta api banjak ber
temoe disitoe, letaknja 80 K.M, sebe
lah Barat Daja Shanghai.
Oeroesan

0

P, Saeroen

isan terseboet sebenarnja asalujs

Djepang

sserat-kabar, maka

Shanghai,

Douane

Shanghai, 21 Nov —!Reuter.
Berita tentang douane dari Tientsin
sebagai kita beritakan kemaren doe-

ng dalam“,

saja seba

Tiongkok tidak maoe menjerah
begitoe sadja

ingin memberi

an tentang so'al perhoeboeta (inilah jang dimaksoedkan

| Nanking, 21 Nov (Reuter). Di
itoe ,,seboeah pers—dan adver dalam Ma'loemat Opisil terhadap pada
ureau“ jang tidak diseboet na pemindahan Pemerintah, ada diterang
apja) dengan Aneta.
kan, bahwa Tiongkok tidak akan bisa
itoe kini tidak ada, dipaksa
Aan
dengan tawaran
apapoen
n selandjoetnjapoen tidak moengkin djoega soeka mengikoeti begitoe sadja |
— ada, Masing2 berdiri dalam lapangan kepada sjarat2 perdamaian jang sangat
Tah
Da
nja sendiri-sendiri.
"merendahkan, jaitoe jang hendak di
sebagai
Arta
ai
mengen
jg
an
Doega'
—
lakoekan oleh Djepang dengan djalan
tas tidak oesah dikoeatirkan.
| Ibergerak kearah Barat ini.
Na-

Tentang pendirian Persbureau

naal oentoek mengabdi kepada pers

keterangan, bawa
Djepang tidaklah

ng perloe, se- bisa disesoeaikan dengan
kasadaran
kebangsaan, kehormatan dan perhatian

iranja

hoen jaug laloe
joro

mendjadi keadilan internasional, ja'ni damai,

dering pemoeda-pepeladjar bangsa kita di Gang

8

Di tambah lagi
penjerahan kepada

Shanghai
:

dalam

bahaja

makan

Shanghai

bergerak

teroes

21 NovfTransocean),

Menoeroet berita berita jang diterima
di Shanghai pasoekan2 Djepang teroes

toean Tisna dalam loe, diseboet sebagai berita tergesa?
en“, tetapi karena disiarkanpja sleh pihak jg mempoenjai tanggoeng
landjoet oleh toean Wisnoe da djawab.
5

boeah pena
ini

atoeran

kelaparan

21 Nov. Reuter.

bergerak

di

kedoea

belah

tepinja

danau Taihu.
Disajap sebelah Oetara dimedan ini,

lasjkar Tionghoa terkoeat oleh barisan

divisi jg masih segar, dan berharap
bisa mempertempatkan garisnja jang

memboedjoer dari Kiangyin ke Woosi.
Menoeroet berita-berita dari Nanking
sekarang ada 12 divisi Tionghoa jang

dipoesatkan didalam medan perang ini.
Benteng

benteng

pang
Tgl. 21 November pihak

Djepang

mendoedoeki benteng benteng
pada
Yang Tzs jang ada di Fooshan, sete

sa kita sendiri beloem

dapat

kan, ada lain bangsa mendiri

| dan njata disebelah ini dan itoe

djoega faedahnja, saja rasa perloe
ya disebelah boeroeknja

haroes di

5
Het
akoei baiknja.
' Katanya, bisa mengakoei djasa lain
g

termasoek

itoe

djoega sifat jg |

ik. Djikalau ini benar, sebeloem kita
membentoek sendiri apakah tidak

bih baik pada barang jg ada, men-|
ri djoega baiknja disebelah boeroek

2

Katana Wana
£
| “Tetapi, makoed saja dengan ini hanja
: nja ?

memberi keterangan bahwa perhoeboengan Arta dan Aneta soenggoebh tidak |
ada- Sekarang tidak dan hari kemoe-

dian kiranja djoega ta" akan ada. Ini
pokokrja

maksoed saja menerangkan

- Tentang

pendirian Persbureau Na-

tionaal saja tjotjnk dengan pendapatan)
Tisna dan t. Wisnoe, memang perloe.
'Oentoek sekarang lebih perloe poela...

“ daadnja, boekan woorde nnja !

:

:

8.

Auto's contra delman.
| Pada hari Sabtoe malam (malam

Minggoe) tanggal 20-21 Nov. 1937,
9.30 di oedjoeng djalanan Tanah
West, telah terdjadi tabrakan
a mobilp

boeah
Mobil
da fdjalan

akan

di stuur oleh seorang Belan
dari

Koningeplein Noord

delman

datang dari Harmo

menoedjoe

Seboeah

B. 2718, dengan

kedjalan Harmonie,

Teringat

waktoe

kita

Djerman dan Itali,
Sesoedahnja dilakoekan beberapa pe
njelidikan dengan soenggoeh telah di
njatakan oleh Gaimusho, bahwa poli
tiekja Franco itoe bersesoeaian sekali
dengan politiekrja pemerintah Djepang, politiek mana jg hendak mela
wan Komintern sekoeat2nja,
Itali dan Djerman telah mengesah
kan pemerintah Manchukuo dan bal
pertalian antiini memperkoeatkan

dan djoega menggem

Komintern-bloc

parkan

internasional.

keadaan

:

regiem

Dari Parijs diberitakan oleh Trans
dan djoega menoeroet ,Le
ocean
Jour“ kemarin doeloe pada petang ha
didalam

ri menerangkan

communigue

haar hondje begeleid“ jang artinja ki
ra2: ,Njonja madjikan itoe mengiring
kan andjingnja. Djadi disini sebaliknja.

Roepa-roepanja
nia

dalam hal ini doe-

mendekati

akan terbalik betoel2.

Di Soerabaja

menoeroet pembantoe

ini sk. tg. 18 November jbl. diwarta
kan

di

Plampitan

dengan

politis

seketika

—

Disitoe

kedoedoekan

Tionghoa

me

ditempat

Djoegatoean didalam sedikit waktoe bisa disemboehkan dari penjakit wasir, diika sadja toean
memakei ANUSOL. Ini obat bekerdjanja tjspat dan sampoerna, dari

sebab itoe ia sampei dipoedjikan oleh thabib-thabib,
'

71

" P 3

beroesaha

keras membasmi

pelatjoeran.

Pengropjokan dilakoekan dimana
poeloehan pelatjoer pelatjoer jg dike
palai oleh seorang perempoean koelit
poetih telah ditangkap.
Soerabaja—Betawi djaseh

djeraknja,

tentang nasibnja perkara2 jang nasio tetapi sama sama kota besar dan
lah dilakoekan penghoedjanan bom jg nal, bahwa regional Spanjol ini seia banjak poela ,the butterfiy of the
bebat sekali oleh pesawat2 terbang loe akan sertai oleh prinsiep2 dari street“ pating gloejoer.
Marine Djepang.
Roomseh Katholiek Kerk. (Geredja
Orang banjak oemoemnja berpenda Roomsch Katholiek).
Tetapi disini djaoeh bedanja,
patan, bahwa dalam beberapa hari lamenerangLebih landjoet Franco
Entah mata kita jang terbalik, wakgi, pintoe perintang disoengai
Yang kan, bahwa Spanjol akan mendjadi ke
toe
kita ditengah malam, tadi malam
Tze dekat Kiangyin akan bisa dihem radjaan Katholiek, baik sociaal atau
boeskan 'oleh Djepang.
poen cultureel oleh karena Spanjol masih ngoekoer djalanan ... diploksok
sesoenggoebnja adalah Katholiek sana terdapat politie agent, diploksok
jang
Sementara itoe pihak Tionghoa mem
akan sini setali tiga wang, menangkap koe
bikin perintang lagi diatas Bei Ching dan maka dari sebab itoe Spanjol
ek,
tetap
Kabtoli
kiang,
poe., tetapi achirnja boekan koepoe
Disebelah Selatan Danau Taihu pi
nja jang dapat ditangkap, tetapi poli
2 Djepang bergerak menoedjoe Woo- Itali
tie agent itoe jang kedjirat kena di
ing,
:

baik zakat harta benda ataupoen zakat
fitrah, itoe tentoelah saudara2 se
terseboet kedoea kendaraan itoe men
moea
telak ma'loem dan mafhoem ada
djadi tabrakan.
.
Ketjelakaan orang ta'ada, ketjoeali nja, Maka dalam bi. Ramadlan ini, di
'ibadat
kedoea kendaraan terseboet masing2 samping kita mendjalankan
berpoeasa,
adalah
sebaik2nja
sa'at
poe
mendapat keroesakan, kemoedian ta'
lama polisi datang membikin pemerik la oentoek berzakat itoe,
Dan semoeanja
itoe wadjib kita
saan.
:
bagi akan kepada fakir miskin, anak
|
anak jatim dan lain2 golongan lagi,
Komite zakat fitrah
Idengan tjara jang seadil2nja,
Dalam hal itoe, maka kita dari Ma
Ladjuah Afleeling.P SII Djakarta
minta kita moegatkan seroeannja seba djelis Sjari'at wa'l'Ibadat PSII sang
goep dan bersedia menolong dan men
gai berikoet:
djadi perantaraan saudara2 oentoek
Assalamoe'alaikoem w.w,
Bahwa kita Oemmat Islam diwadjib menerima dan kemoedian membagi
kan pada tiap tiap th. membajar zakat, bagikan zakat saudara itoe kepada
fibak jang berhak meverimanja.
dengan

di

berdaja

Fraveo

pemerintahan

0

langkah

Italia mengikoeti

Moskou,

21

—

Nov

Djerman

tangkap

,..

Seteroesnja

(Reuter)

Diperma'loemkan, bahwa. Pemerin
Tidak semoea,
tah Italia, sebagai hasil permoesjawa tjoealinja.
ratan diplomatiek dengan Roesland se
kantor kantornja
karang menoetoep
Itali jg ada

| Maka sesoedah

tgl. 20 Ramadian

ini

mengedarkan

kitapoen

akan

zakat

pa beras
dengan

fitrah,

baik masih

ataupoen
oeang

soedah

seharga

di Roeslan.

ANAK

A
Ma

Masoekkanlah !

ADVERTENTIE

lijst
beroe

ditoekar

beras fitrah

itoe.
Demikianlah

soepaja

saudara2

ma”

loem, adanja.
Moga moga

ALLAH

$Soeb-hanahoe

wa
“Ta'ala menerima 'amal-'ibadat
saudara2 semoea. Amin, . .
Wassalam
Madjelis Sjari'at wa'l'Ibadat P.S.LI,
H. Oesman (Ketoea) Sabni (Pen.)
Mengetahoei :

Ladjnah Afdeeling PSII Djakarta

Soemadhi (Ket.) Abd, Ridwan (Pen.)
N.B. Zakat dan fitrah barap diserah
kan kepada sub-comite kita saudara

, lenjap

io! tentoeada terke-

penerimaan zakat itoe, dan pada ma
lam takbiran waktoenjalah
kita mene
rima

..

ditempat gelap.

nie akan menoedjoe ke Tanah-Abang.
Kira-kira

sekolah

bawah pohon kentjoer. Goeroe mendictee dari boekoe ,de omgekeerde
ini
oepaja mentjari kesalahan dan hal
wereld” demikian : , De meesteres heeft
oleh
g
ditolon
dau
telah diperlindoengi

kongsol

disini oentoek membersihkan doega'an|

| jang dilemparkan boekan pada tem-

DOENIA TERBALIK !

Lebih landjoet Hirota menerangkan

Katholiek

didoedoeki Dje

Oleh karena sekarang penghidoepan roepakan segi tiga dengan Hayon-Hai
pi djikalau hanja doeloe dipan
perloe, sekarang dipandang per ekonomie Galam district district perta ning sebagai basis, serta dengan poen
hari kemoedian. . . dipandang uian disekitar Shanghai terhenti sema tjak beberapa KM. sebelah Barat Daja
dja, kita tidak madjoe selang- ta mata, maka kini di Shanghai orang dari Nanzing.

perkataan sadja satoe persak dapat dibentoek. Djika-

bahwa
menoeroet ,Asahi Shimbun”,
minister Oeroesan Loear Negeri ja'ni
Hirota telah mengoemoemkan didalam
sidang Kabinet Djepang berniat akan
Nasional
mengsahkaun pemerintahan
:
Spanjol.
bahwa

darat disebelah oetara Teloek Han
Chow, sekarang moelai bergerak me
|noedjoe Nanking melaloei djalan jang
'penoeb

Dari Tokio diberitakan oleh Reuter

1 SJAWAL 1356
4 regels f0.50
Pembajaran

Mena

Kontan

KANTIJIL

Boeat

dan

hari

Senen

Selasa

22523

November

ni

malem Haa aa

MATRYZEN,

1937

ATYPEN..

TEEKENINGEN & ONT WERPEN,

Sawah Besar

malem

»THE

DEVIL

(ILMOE JANG

DOLL”

MENJEROEPAI

—

SIHIR)

BARRYMORE
MAUREEN

SENEN

119. TEL.

WL. Pn —

Adres jang terkenal Pattern
Perabotan dapoer dan toilet bak dan
Mi braadovens.
Kramerijen, Hemden. dan Pijama's etc. etc.
dengan harga pantas.

DENGAN

LIONEL

PASAR

O' SULLIVAN
FRANK

LAWTON

Film

Metro-Goldwyn-Mayer jang mengherankan dengan pendapatan jang paling baroe.
Memperlihatkan bagaimana koeasanja ilmoe kepandaian .....
hingga sesoeatoe machloek dapet didjadikan sebesar boneka.
sedang kesehatannja tidak terganggoe dan dapat poela disoeroehkan memenoehi maksoed hati.

mn C. AUBREY SMITH
JUNE LANG
MICHAEL WHALEN

CESAR ROMERO
CONSTANCE COLLIER
DOUGLAS SCOTT

:

Directed by JOHN FORD,
Academy Award Winner

Darryi F. Tanuck in Charge of Production

8

Sa

Man

|

soedah

toean

Apa

1

ngan

Dalam
Betawi

sedia

kartjis

visite kaartjes compleet de-

bagoes

dan

soedah
klaar,
franco
diroemah.
kota bisa pesan sama looper toean. Dari loear
hanja dikaboelkan kalau wang dengan peran-

taraan postwissel soedah kita trima.

Drukkerij ,, PEMANDANGAN“

jang

—

tanggoeng

moestadjab

Ssedah

Tida berbahaja
Bisa

didapet

maski

terhadep

Koelit

0,55

per kaleng besar,

dititsma ELLINGER & Co.
SOERABAIA

ee

BATAVIA-CENTRUM

eeeasin

Ha
|

terbit

Be

bagi koelit jang paling aloes
Af

mn Ama

Isinja lebih rame, hebat, seroe sedang
gambarnja lebih sempoerna lagi harga
ngceroeng ongkos f 0,17
Lekas pesan pada 'Adm. Pemandangan Batavia-C.

Boentet

dimana-mana

AN

Flash Gordon jang ke2

Poeder

di

IA

ama

Ke

aa

an

SP

aa

KLEERMAKER
LIE KIOEN BOEN
PANARAGANWEG
Sebelah

Firma

TAN

17E
TEK

HOO

BUITENZORG

Harga pantes Potongan
baik dan netjes.
Coupeur

Klas

1

000000051 N0LLLL
LL KI LLOLLLLO

FIAT
MODEL
5 0 0

!

tida kenal

soedah terkenal seloeroeh Hindia-Nederland
ENAK DIPAKENJA
BAGOES MODELNJA
PANTES HARGANJA

75

Hond

EN

SCHOENEN

Schoenenfabriek
Senen

Roode

Pee

FOENGS

TJAN

KOEAT

NAH

CONCURRENT

KWALITEIT
Siapa

HI ITA

Gangsoean”

Lebaran?

envelopnja jang

HJ

dan

Dengan kirim wang f 1.50 (Satoe
dan W/ roepiah) toean dapat 100

lembar

YAI NY

Keringet

Hari Raja soedah dekat!

penting

Kabar

LL

DR. RADOS

M.LAGLEN

ah

Isinja bergoena sekali bagaimana tjara2
nja laki rabi Harga f 0,40
franco roemah pembeli: f 0,46
Bisa dapat pada Administratie Pemandangan.

Sehhheht berbbhboerrahhbeeL

TI

and VICTOR

£
1

Boekoe tjeritera
»KAPENGKOEHAN ISTRI SOENDA"

3

| TEMPLE

terbit

200000210 VOVLLLLOLoLLooLo

starring SHIR LEY

Baroe

»TJAN

Telf. 3313 Welt.

FOENG”

-—

v

Batavia-Centrum

|
Kereta

Remnja
Veer

Kereta ketjil dengan mempoenjai sifat2nja kereta besar.
jang paling rendah harganja di Indonesia, dan bisa didapat 2 matjam
bentoeknja dan caroserienja:
»SEDAN“ dan ,,CABRIOLET«
85 K. M. sedjam
kira-kira 20 K. M. tiap 1 liter
hydraulisch

roda

depan

4 versnelling

jang tidak

bergantoengan

veiligheidglas

N. V. Automobiel

satoe

sama

dengan
lain — dan

synchronis
memakai

disekitarnja.

Mij. FIAT — JAVA

Koningsplein Zuid No. 2 — Telefoon wan WI. 286 Atelier WI. 285 Batavia-Centrum

:

ADMINISTRATIE

FONDS

. Semen 107 Batavia C, Tel. 1810 Wi,
HARGA

Abonnes
lamanja
paling sedikit 6
boelan jang
meninggal,
asal tidak

menoenggak dapat uitkeering , .. f 25—

LANGGANAN

t Indonesia satoe kwarta
al
Loear Indonesia

NN

,

NN,

Pengadoean

ran, dan

PEMBAJARAN DI MOEKA
henti haroes diachir kwartaal.
cile abonnes

di

terhadap

liwat

djam

2738

sore

Kwitang
IN

Tarief

"Se "

Senen
.. L | Aa n

Duitsch
Oleh D. KOESOEMA

NINGRAT

22

November

1937

2. Toean Soemarta

Kartawangsa. di

Tjiwidey dengan 14
3. Nge Dit Sin,
djalaja, dengan 14
4. Toean Wong

toestel.
di Padasoeka Matoestel.
.Wan
Soei, desa

pengiriman

advertentie

4,30

WI.

Domi

korani

Betawi.

tentang

oeroesan

pada tel, No.
14

No.

momkaga

advertentie, keterangan
administratie,

Lembaran
Sah GIGI

pada

kedoea

9

Sakit KEPALA

ko

setelah

Sakit KOEPING ..@

Djeroek Tjiparaj dengan 14
negeri,
|di Afrika Selatan, memberi ketegoe Slokan
r
a
toestel,
'
jang sabar dan bisa menoenggoe
han pada pemerintaan Duitsch itoe,
5. Toean Ngo Tjit Tong, Tjiparaj
tika jg baik oentoek
menjampaikan| Antara lain ada dikemoekakan, bah

Japan ada terkenal sebagai

dengen 14 toestel
6. Toean Nge Lit Hoe, Madjalaja,
dengan 14 toestel.
7. Toean HA. Soemitra, Andirkimoediau hari. Apa jg ia kerdjakan di Batoe jg dilemparkan
ke kepalanja doel, Bodjongloa dengen
14 toestel.
pikirkan, dipertimbangkan dan dite (Duitsebland bisa berbalik kembali ke
8, Toean Tan Tit Ang, Padasoeka
tapkan lebih doeloe, dengan soesoenan kepala sendiri. Djikalau alasan ini di
Madjalajya dengan 14 toestel.

maksoednja atau memoeaskan dendam |wa bangsa Duitsch itoe tidak poenja
hatinja. Ia tidak akan terboeroe naf| kepandaian akan mendjadjah dan mesoe.dan begitoe, akan "menjesal dike& |ngoeasai djadjahan itoe dengan betoel.

jg pasti, systematisch dan program|goenakan oentoek merampas djadjahan
matiseb,
dari semoea negeri pendjadjab, barang
Dalam waktoe belakangan ini, orang kali besok djoega tidak ada daerah
land

djoega

Nazi

bekerdja

Duitsehdjadjahan lagi,

Djoega

alasan

9, Toesan Thet Fit Nio, Kamasan
Bandjaran, dengan 14 toestel,

,hak

Boeat pabriek
sereh:

menentoekan nasib diri sendiri“ tidok

demikian,

menoenggoe ketika jg baik dan : satoe mempoenjai dasar jg tegoeh. Hak ini
kali berdjalan, tidak akan
mengasoh tjoema dihargakan dalam lingkoengan

1.

Toean

ditengah

2.

lengka.
Toean Soemawikarta,

djalan,

|Duitsch, akan

tetapi tidak dibitjarakan

Kita lebih pertjsja akan Duitsch- dalam lingkoengan Inggeris, Franscb,
land dalam waktoe jang dekat meme Italiaan atau Japan. Djika semoea negang kendali pimpitan diplomatiek geri diperlakoekan sebagai Duitschlaud
benoea

Europa daripada Italie, jg dari Inistjaja Kugeland

sekarang tidak mem

permoelaan kaoem Fascist berkoeasa, poenjai soal Arab dan soal Wasiris,
| keliatan terlaloe bernapsoe dan memi
Dalam ramainja orang membitjarakoel kewadjiban lebih dari kekoeatan kan soal djadjahan Duitsch sewaktoe

Enok,

minjak

Tendjolaja

Tjitja-

desa

Wa-

ngoen Tjililin.
“Bbeat bikin batoebata dan genteng

pada

Toean

Hanadi

Tjitjalengka,

di Tjikasoengka,

Perbandingan pendapatan pasarbedryf RR

Bandoeng.
ini, ada semingkin banjak kedengaran
Oct,
1936 sebesar f 5.466,77.
djoega soeara setoedjoe dengan sesoel,
1937
f
5.823,82. Raming hanja
oentoek mengembalikan beberapa bagi

nja sendiri.
Sebenarnja ada 1 hal jg tidak bisa
disangkal lagi, bahwa baik Italie, ma

Oct,

f 5.-

oepoen Duitschlaud, atau lebih tegas an dari daerah djadjahan Duitsch doe 71,86.
lagi, bahwa baik kaoem
Fascist, ma loe, Soeara ini kebanjakan dari Kage
Oeroesan-0ercesan dessa.
oepoen kaocem Nazi, tjoema bisa tam land: dan meskipsen tidak dioendjoek
pil kemoeka dan berkoeasa dalam ma bagian2 mana, akan tetapi kita boleh
Sidang gecommiteerden telah me
sing2 negerinja itoe, oleh karena ne pastikan, bahwa bagian2 itoe boekau ngoeatkan poetoesan
dessa Tjisalak,
gerinja mesti menderita perbosatan ti jg dikoeasai oleh . . . . Engeland.
district Tjililin, tg 29 October
1937,
dak adil dari negeri2 lain.
Oesoel mengadakan persetoedjoean oentoek membikin djembatan Tjiladja,
Hal ini ada paling njata dalam'per antara semoea fihak jg bersangkostan jang memakan ongkos f 550.
kara Duitschland, sebagai: negeri jg compromis, sekarang banjak dikemoe
Poetoesan dessa Padalarang Tjimahi

dipandang kalah perang. Kehinaan da |kakan dalam pers Europa. Inilah ada
| lam oeroesan pulitiek, oleh Duitsch sepatoetnja, kalau orang soeka memland itoe tidak begitoe dirasakan dari perbatikan,
bahwa soal Timoer Djapada gentjetan dalam oeroesan finan oeh ada
djaoeh lebih penting bagi

| cieel dau economisch.
Sebagaimana

orang

Duitscbland disoeroeh
keroegian peperangan
lan beberapa milliard
geri2 lain merampas
djadjahannja. Hoetang
saban taboen mesti

| Europa, dari pada barganja beberapa
setelah riboe H.A. tanah “Afrika Timoer atau

tahoe,

bajar ongkos
dan pembetoe
mark, maka ne
djoega semoea
peperanganitoe
dibajar, dan

Duitscbland telah membajar

beberapa angsoeran, akan
moedian, setelah kekajaan

perloe seklali

Barat

segenap doeni..

Perdjoangan

di

Tiongkok

ini ada

Penetapan

0

dm

standaardproductie
Karet.

Dengan besluit Direkteur Ec. Zaken
vlto Okt “37 telah ditetapkan.

ba

jar angsoeran itoe dengan roeps ba
rang. maka buleh dikata semoea ne

ngoen perasaan kebangsaan Timoer,
Sampai sekarang ini doenia Barat

ke,ihatan

| geri Crediteur

menoetoep pintoe, tia
barang?
da maoe beli atau terima
Duitsch
itoe.
Selama
Duitschland
terkoetoeng sajapnja, semoea perboca
tan tidak adil itoe, diterima sadja de

beloem insjaf atau barangka

standaardproductie

dari

ondernemin-

boedjoek Japan itoe dengan djalan di
plomatiek, soepaja djangan menggang-

tah Nazi itoe berdiri tegak dan meno

goe kemerdekaan dan hak dipertoean
ca'i bangsa Tionghoa jg mana sebe
nar2uja adalab, djangan mengganggoe

lak sesoeatoe atoeran jang ditimbang

meng
telah

kan

diberikan

oogstvergunningen

me

a. productie-klasse, dalam mana rub
berondernemingen jg berkepentingan
akan dibagi2 menoeroet keadaan dan

5
Tata

penolak,

dikemoekakan

o angat kembali,
djadi matang,

tepat

jang

poela

mengenai

Ditimpa pintoe.
Seorang anak

patah

tangannja.

Baroe baroe ini seorang anak Iaki-laki jang baroe beroemoer I,k.
ketika

bermain-main

di

depan salah satoe pintoe di Pondok
gemeente Medan, setahoe bagaimana
sebabnja, tiba-tiba seboeah beroti dari

vergunning

Boeat berikan tanda waktoe
pada
orang orang jang berpoeasa,
seperti
orang tahoe, beberapa mesdjid
telah
sedia bom jang dipasang tiap2 sore,
Begitoe djoega masdjid Demak ada
mempoenjai persediaan bom sematjaim

bom

bom,

dengan

Djoega

saudagar

Radoenin,

Hoekoem

pendja

Ini Radoenin

kanpem

soedah poela melakoe

boenocehan

pada pengga

wai Rantau Serik, 'Loeboeklinggau, seketika dia dalam
pelarian.—
Kemaren sore djam 2,30 siang hari
Sabtoe

tgl

13 Nov

'37,

Radoenin

keti

kesoedahan jang ia
Tionghoa

P lg, waktoe

jang

te

lah lever itoe bom bom padanja telah
dikenakan proces-verbial kata M H.
Baroe

nama

ra. Rapat Loeboeklinggau 3
th. jang melarikan
diri dari tangsi
Veldpolitie Loeboeklinggau dengan pre
mi f 250.— circulaire 1 Januari 1935
dari Resident
van
Palembang.—

ka akan merampok
ditalang
Sawah
marga Tg. Nijng Tebingtinggi

baroe ini itoe perkara

telah

dia minta wang

f 15.—

pada nama Djeminas dengan perlawan
doea mengantjam dengan 2 pisau be
lati, mendadak serangan ini ditangkis

oleh Djem inas, dan berteriak minta
toeloeng teroes datang Tji Ani pk. de
penghoeloe Prawirodirdjo
didenda pgan-linggis dikepala Radoenin samf 25, sedang
saudagar jang
lever pai loeka.—
Penghoeni Rimba" ini dji
itoe bom bom padanja didenda f 10.diperiksa oleh Landgerecht di Demak.
Poetoasannja

Landrechter

adjunct

Pentjoerian

besar

| Barang

di Soerabaja

permata

ber-

harga
f1700. digondol|
pendjahat. Djongos toe
roet
hilang,
Pada
tg 18 ,Nj Go Lee Tjwan di

Krambangan
telah

Westerkade di Soerabaja

dapatkan

pengalaman

jg sangat

toeh pingsan,—
Dalam ini perkelahian datang nama
Ahad bantoe dan mengikoet ini Radoenin.
Salah satoe diantaranja teroes ' Rap

port pada pasirah Lemapi

dan

Tg,

Ning

diteroeskan pada HPB Tebingting

gi Pig. jg Radoenin soedah ditangkap.
Djam 5,30 sore t. Detachementscom
mandant berserta Mantri politie dau
2 motorfiets serta

1 posthuiscomman-

tidak enak. Ialah ketika ia boeka Ia dant le kl. dengan 6 politis agent be
tji medja boeat berias dalam kamarnja, rangkat dengan auto ke kp, Sawah.
ia telah dapat kenjataan, bahwa iapoe
nja barang2 permata telah hilang, ka
ta MH.

Itoe talang tempat menangkap Radoenin ada 6 KM masoek hoetan pk.
8 malam baroe ini persakiran dibawa
ke Sawah dengan diikat senioea
ba

Barang2
terseboet disimpan dalam
satoe
peti, jg terkoentji dan ini peti
ditaro dalam salah satoe latji dari medja berias itoe jg djoega ada terkoentji. Sementara
koentji2nja disimpan
dalam kantong djasnja iapoenja soeami, jg antara tg 16 dan 18 jl. ada di

soekan dalam auto dan itoe malam
djoega percis pk. 10,30 sampai di T.
Tinggi dan dibawa ke Hospitaal akan
diobati loeka2nja,—
Menoeroet perkataan dari
ini Ra
doenin diatidak dimakan pelor seka

Duitsch

tangan

sianak

jang

sedang

0

Art.

4

Djika s-veorang ondernemer karet
kebetoelan sedang bermain disi dari 2e groep anggap, bahwa pada

toe, toelis Pe De,
Karena itoe, sianak

O

tanda poessa zonder

Barang2 jg bilang itoe adalah tiga
djadi dari djoemlah pohon2 jg dapat ditakik,
gelang
mas, tjintjin mas, sepasang an dannja sama tali dan dipikoel sampai
dan sebentar djoega lantas dilipat (dikalikan) dengan satoe
ting mas dan sepasang giwang, djoega didoesoen Sawah, beserta
kira2 100
factor, jg per klasse dun pergroep me dari
mas, jang sama sekali berharga orang jg ikoet.
njatakan djoemlah pohon hectare.
f 1700,
Radoenin teroes diblok dan dima

soal djadjahan

dan

pa
-aa

4 tahoen,

kepentingan dan kedoedoekan dari me

maka

di Engeland

“IDjadinja dengan satoe kali poekoel si

koelitnja.

b. rata2 djoewlah pohov karet per
hectare dari rubberonderneming jang
reka itoe di Timoer Djaseh.
tersangkoet.
Telah doea kali Japan itoe dapat di
economie
dan
financien
memperbaiki
c. Djoemlah pohon jang dapat dita
sendiri, ia minta kembali daerah2 dja boedjoek, soepaja djangan memetik kik (disadap) dari rubberonderneming
djahan doeloe, teroetama jg letaknja 'bosah kemenangan perang di Tivng jang tersangkoet.
:
kok, maka sekarang orang boleh saug
dibenoea Afrika,
Art... 2
Soal djadjahan Dnitsch itoe djoes sikan: apakah “ketiga kalinja Japan
Sesoeatoe
pohon
karet akan dinjata
troe mendjadi tambah penting, diwak 'itoe dapat diboedjoek, soepaja loepa|
toe kegentingan Barat dan 'Timoer kan segala pengorbanan ongkos, dji| kan dapat disadap, djika keliling ba
wa dan
bekoeatan kebangsaan
seka tang (stamomtrek), 1 meter atas tavah
hampir sampai pada poentjaknja,
Sangat boleh disangsikan, apakah rang ini, meloeloe oentoek keocentne sekoerang2 ada 43 cm.
Engeland, dan Afrika Selatan
ckoe ngan Europa dan Amerika Serikat itoe
Art. 3
Dan dimana semoea orang menanti | Standaardproductie
soesnja, bisa tetap pegang
sikap me
dari sesoeatoe
nolak terbadap 2oal djadjahan Duitsch ikan acbirnja soal Timoer Djaoeh itoe, onderneming groep ke 2 bisa didapat

dirobek seanteronja, hoetang2 perang
tidak diakoe sah poela, dan oentoek

leh kaoem

bom

poenja

gen groep kedoea, atas dasar mana a- lantas diverbaal.

li sengadja poera2 tidak maove insjaf noeroet art II dari ondernemingsrubakan kepentingan
dari kemenangan ber uitvoer-verorJening.
Japan di Tiongkok itoe. Negeri2 EuArt. 1
ropa dan Amerika Serikat roepanja
Dalam penetapan standaardprodue
hendak meneroeskan pertjobaan mem tie akan diperhatikan:

ngan pasrab. Akan tetapi sakarang:
setelah berkoeasa enam th, pemeren

itoe.
Semoea alasan, jg

Me

pendjahat soedah bisa gondol barang2
Telah loeloes dalam oedjian varple
ger CBZ Semarang tt.: Antonus, Moe berharga f 1715—,
Berbareng dengan itoe pentjoerian
bammad
Slamet,
Abdoel Moechtar,
terdjadi, djongosnja Nj Go jg sam
Kasidjan, Soekarman dan Kawari.
pai sebegitoe djace ada tinggal da
Jang loeloes sebagai
verpleegster
lam roemahnja,
ternjata soedah hi
ialah nona:
Mauwana,
Aminah B, |
lang tidak kelihatan mata hidoeng
Narkem, Painem, Soerati dan Triwareh
nja, hingga doega'an jg paling de
kat adalah, itoe pentjoerian pasti di
lakoekan oleh itoe djongos,
Perkara2
rampok
Radi, begitoelah
namanja itoe djo
Dari Bogor diberitakan oleh Aneta, ngos jg tidak ajoedjoer, sekarang tidak
bahwa didengar kabar, pemeriksaan? ketakoean tempat tinggalnja tapi politie
perkara perampokan oleh Landraad jg sementara itoe soedah dikasi taoe,
Bogor vcca!-sementara waktoe dibikin lantas ambil tindakan2 jg perloe boeat
lambat, berhoeboeng dengan
boelan pegang batang lehernja itue pendjahat,
Poeasa.
CE
—O —
Djoemlah
perkara, sementara ini
Pelarian Radoenin tertangkap
dengan tjepat bertambah banjak, antara mana sebahagiffemditeroeskan ke
Dari Tebing Tinggi pembanpada landraad,
toe menoelis:
9
Goebernemen telah menjiarkan “Ba
rang siapa dapat menangkap "pelarian

tg 16 Augustus '37, oentoek membeli
Poetoesan dessa Rahajoe, Tjimabi, tg
10 Aug. 37 oentoek mendirikan seko- Simpan
lahan dessa.
—.

Semarang

mempoenjai arti lebih loeas dari pada — Pertama: Mentjaboet besluit dari itoe. Tapi belakangan ada ternjata,
perang Japan—Tiongkok belaka. Arti Juni /37 psatjaboetan mana berlakoe bahwa adjunct penghoeloe Prawirodir
djo dari mesdjid Demak jang telah se
itoe boleh djadi sekaji ada lebih besar moelai 1 Juli '37.
Kedoea: Menetapkan peratoeran diakan itoe bom bom tidak
mempoe
lagi dari pada doeloe perang Jap n—
itoe
Rus, jg mana dikata ada djadi pemba jang dibiwah ini tentang perhitoengan njai vergunning boeat simpan

djoega

nja tidak adil, menggentjet dan
Verdag dari Versailles
hina,

maka

djadi aman, damai dan sebati 'erhadap segenap doenia Timoer.

tetapi ke
oeang na

tionaal habis, dan ia tjoema bisa

Barat. Oentoek sementara ini,

CBZ

penghitoengan,

imenoeroet

dari standaardproductie

art. diatas

ia poenja on

apes itoe, patah tangannja jang kanan. derneming terdjadi kekeliroean, maka
rang memang soedah waktoe dia 'ter
Ketika itoe djoega anak tsb lalse ia dapat memadjoekan verzet dediangkoet kercemah sakit boeat dira ngan perantaraan licentiehouder B, pa gantoeng pada satoe gantoengan djas tangkap .—
Betoel itoe waktoe loeka dimana
wat.
da Dir. Hc, Zaken
serta dengan me- dalam kamarnja,
20)
pipi
sebelah atas ada loeka parah dan
Njonja
Go
menjatakan
jg
itoe
pen
madjoekan boekti2nja.
tjoerian
tentoe dilakoekan antara tg. sewaktoe didjait 3 djaroem soedah pa
—
9 ——
R.R,

Bandoeng.

Pembantoe menoelis:
Sidang College van Gecommiteerden
tanggal 16 ini boelan telah menge
loearkan izinan-izinan seperti dibawah|
ini :
Boeat weveryen. (tenoen) pada:
1, Tocan Lan Biang Hin, Tjimahi,

pintoe tsb djatoeh sendiriannja dengan dengan 14 toestel,

Toean

Direktoer

Harold

daripada

Butler

Internationale

Arbeidsbureau, toean
Harold Butler
tg 26 November dihadapan afdeeling

16 dan 18 jl sebab pada tg 16 jl ia tah.
Itoe malam djoega djam 11 Radoenin
masi lihat peti terseboet, sementara
pada tg 18 jl ia dapatkan jg itoe ba dimasoekkan digevangenis Tebing ting
gi tinggal menoenggoe pemeriksaan.
rang2 soedah terbang.
Selainnja
itoe poen dari kamar ti
Ini Radoenin soedah djalan 4 th.

dari Kon, Bat, Ge doernja doea saudara lelakinja Nj Go dalam pelarian dan seriv.gkali
oleh politie, baroe se
mengadakan
pidato jg djoega ada tinggal di itoe roemah, dikepoeng
Internationale
Arbeids Orga: telah ditimpa satoe djas flsnel dan se karang dia akan merasai bahagiannja
Ipasang
sepatoe Barlets, seharga 15 — lagi.
5 1

Sociale Economi
nootschap akan
tentang
Inisatie,

At
kang
—Ia

3

F

telah alamkan, bahwa

bisa menceloeng dengen
TE
rn

£

.

KEMATIAN

Mg

$:

KANTOOR

PENA

3.29
.
terbit
1
gerak boemi
djeraknja 148 KM
djoeroesan

ng

B3

!
||
|

. Nu

kamat Tinggi telah mengoeatkan von
nisnja Raad

p?
es tetIaahendak
roilto-mortale.”

poelang ke

leloe-|

asa oentoek menerangi dan menghi-

doepi segala isi alam, sementara mega
dan mendoeng tiada menggoempal di

awan-awan tjakerawala, sedang angin

sedjoek njaman bertioep menjegar

kan badan, terdengarlah halilintar me

njambar-njambar kekanan kiri pada
hari jg terang tjoeatja itoe,
Memang
sebagai bagai petir
j
/
petir jgj, menjambar

terang hari, begitoelah toelisan
Belanda ,Mataram”,

dalam Volksraad, antaranja t. Thamrin
c.8. dan Dr, Soetomo. Lebih-lebih
mereka
jang
masih bersikap Non-

Cooperatief. :

:

hapoesnja

jang

Digoel

pernah

dipandang

oish O.N. sebagai orang jang minta
poedji, pitjik pemandangan dan mem

boeta toeli, sebab mereka ini membela
nasib orang jg ada di Digsel.

kan

kita orang pers poetib, karangan

itoe kita tjetak dengan tinta mas dan
kita masoekkan dalam

archief spesial

tentang keadaan dari zaman doeloe,
karena pengarangnja mengingat bah
wa kebanjakan orang masih koerang

mengetahosi keadaan Padang,
Ketjoeali itoe, pemandangan sekitar
Padang amat banjak, dihiasi dengan

gambar2, jang sangat bergoena djoega
kepada
orang
jang ingin mengoen-

djoengi Padang.

—i)

—

. Peroemahan perempoean
Semarang

di

Indonesische Vrouwentehuis di Sems
rang tidak lama lagi akan melangsoeng

kan rapatnja,

dimana

kan

pemboekaan , vrouwen

oepatjara

akan

dilakoe

Kata O.N, dalam toelisannja : Ze
betreuren uit ,humanisti- jang penoeh dengan njamoek malaria
sche“ overwegingen en ,valseh 'dan jang tiap kali orang bisa diserang

medeleven"
met
hun volk, orang Kaja2, jang baroe baroe inipoen
met hun
,natie“, hetlot der terdjadi atas diri orang boesangan.
bannelingen”.
(spasi dari kita,|
Oesaha permintaan hapoesnja Digoel

toe akan

diadjar

memboeat

pa menambah keterangan, bahwa bang
sa Indonesia kekoerangan critische zin.

Indonesia

dalam

abad 20 ini masih terdapat poela jang

Kepala pendjahat.

wet

jang

ada

dalam

itoe kazerne,

achirpja tertangkap djoega,
terlaloe terbelakang benar ketjerdasan
Oepahnja ini pendjahat oentoek me
Selain itoepoen memberi ,instruk »ja, Tingkatan ketjerdasannja masih
rat,
ke Militair Hospitisl ia dikirim
si“ pada pemimpin pergerakan dan dari abad2 jang silam. Soedah tidak
karena
moekanja bengkak bengkak.
pers nasional dalam mengeritik peme
rentah,

sesoeai dengan abad
leiders en jour ganti jang
sepadan

(Indonesische

nalisten!!

Ieest

en

volgt

20! Perloe di
dengan kema-

goed ziju djoean zaman! Sebab kalau tidak, bi
sa ,salto-mortale“ pendapat dan Fpeng
lihatannja, melihat kemadjoean masja
pada pemerentah dipandangaja af- rakat pada waktoe sekarang ini.
brekend, memetjah.
Apabila orang dari Zaman Tengah
Dalam kalimat harmpir penghabisan atau zaman jang lebih toea lagi tak
O. N. menambah poela keritik kepada bisa toeroet
merasakan penderitaan
Dr. Soetomo jg dalam Kongres Per orang jang diboeang itoe, tak mengagoeroean Nasional pernah mengandjoer pa. Orang akan ma'loem!| Tetapi abad
kan soepaja anak2 kita beladjar ke- sekarang boekan lagi zaman poerbalosar negeri, Japan dan Turki, karena kala. Orang jang tak oesah berperasa
ongkos beladjar di Indonesia amat an pasionalistis Indonesia sedixitpoen
mahal.
bisa merasakan penderitaan mereka
Demikian katanja: , Twee vliegen itoe.
wenschte bij, (Dr. Soetomo) daarmee
Orang tak perloe 'sehaloean dan se
in een klap te slaan. Te blinken in faham dengan mereka jang diboeang
instructie, opdat gij
derf zult storten!!)

niet in het ver
Semoea keritik

een aureool

van nationalisme.

Regeering

te intimideeren,

En de

door

dreigen met een eventueele
yan Inheemsche intellectneelen

itoe

oentoek

membela

te ON tentoe mengetahoei
exodus
Sekian doeloe!
naar-

Besok

nasib

mereka,

hal ini!!

kita teroeskan!

Vergadering

bakaran

“Verlop ke Europa,
Tocan Kapten K Murenbeeld di
garnizoen

Tarakan

pada

tg 16 Aug.

1938 oleh karena toean terseboet be
kerdja di Indonesia ini lamanja 6 ta
hoen diperkenankan oentoek pergi
perlop ke Europa lamanja 8 boelan.
Gg Ta

Dipekerdja kan pada Bankatin
.

..

winning

Pada tg 1 December jad. ini toean
Baharoel Akram jang dahoeloe men|
djadi daggelder akan dipekerdjakan

pada Benkatinwinning op maandgeld,
2

pada Zelfbestuur
Soerakarta.
- Toean Soetamsi Sastrosoedjito, Gou
vernements Indische arts pada Dienst
der Volksgezondheid jang pada masa
ini masih ditempatkan di Gouverne
ment Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting di Soerabaja pada tg 30 Ncv
Ijad. ini akan dipekerdjakan pada Zelf
bestuur

Soerakarta.
an

Gempa

YG)

bvemi di Djokja.

Aneta mengabarkan
bahwa kemarin doeloe

dari Djokja,
malam djam

Comite

Penolong

Sekolah-sekolah

Parabe

Seroean

Comite

Dengan perantaraan pers ini, kami
Comite memintak dengan hormat kepada toean2 dan Njonja njonja, segala perkoempoelan perkoempoelan Poe

"37

secretaris oleh toean

M

hari lebaran diatoeh pada tg.

5 dan 6 Dec, depan, ditambah poela
tidak moedahnja perdjalanan segala
pihak Oetoesan ke Kongfesitoe, maka
setelah

masak-masak

Kongres

rasa

tjinta kepada

anakanak

kita jg.

sedang meratap tangis jg beratoes banjaknja itoe, jang soedah kehilangan
tempat beladjar, kehilangan perkakas
oeniosk menempoehkemadjoean doenia
dan aehirat !
Ringankanlah
beban
kesoesahan2
saudara saudara kita
goeroe goeroe,

Pemimpin2

disana jang sedang pe-

Samboetlah seroean kami ini dengan
segala rasa kasihan dan rasa kemanoe
siaan jang sedjati !
Sebeloeom dan sesoedahnja kami Co
mite mengharap soepaja Toehan akan
memberi balasan kerahiaman tt. dan

sdr-sdr sekalian !
7
NB.
Derma jang dikirimkan boleh pada:
Dt Bandaro Poetih handelaar Kroekoet
Bat-0. AH Hayat
7 Batavia CO.

Gang

—

Provinciaal

g no

Insja ALLAH !
Sdr. Kamran

mendjalani

Kongres PSII
Detara.

Ea

Selebes-

Madjelis Pers PSII menoelis:
Sebagaimana lebih doeloe telah kita
kabarkan, berlangsoengnja Provinciaal

hoekoeman

Soedah beberapa boelan jg telah
liwat ini, ada opdracht dari pihak jg
berwadjib oentoek membeslah orgaan

Pemoeda PSII jg bernama
Pemoeda“

,Sendjata

No. 45 th ini,

Pembeslahan

itoe dilakoekan karena

didalamnja terdapat karangan beroepa
»Penjamboet halaman” jg dianggap oleh jg berwadjib melanggar keten-

toean didalam artikel 153 bis daripada
Wetboek van Sirafrecht.
Perkara

itos

pada

tg. 27 Oct. jbl.

difTjilatjap, sedang

jang dihadapkan jalansdr. Kamran,

LT,

tama

dan

moeda"

PSII sebagai

terda'wa per

pengemoedi

,Sendjata

itoe,

dan

sdr.

Lid Kwartier-Besar
ngarangnja.

Pembelaan

di

SIAP

dalam

sebagai

appcl

atau

minta

gratie, melainkan

itoe waktoe djoega memoetoeskan akan

mendjalani

hoekoeman,

Kini mereka berdoea berada di boei
Soekamiskin (Bandoeng). Kita doa'kan:
Moadah
moedahan tjobaan daripada
ALLAH
jang seketjil itoe mendjadi

sebab

tambah

tauhidnja,

koeat tegoehnja iman

jang

kekoeatan

iman

Djadi
soesoenan
jaitoe toean toean :

Azza

wa

Djalla.

Kaocem PSII mendapat oedjian.
Dari LA. PSII Toli Toli kita diha
rapkan soepaja
kabaran
jang

mengoemoemkan per
menjangkoet
dengan

kedjadian

Kring

sebagai

PSII

atas

beberapa

berikoet:

Bamboepoela di

daerah Toli Toli diterima kabar bahwa
pada tanggal 28 September jang baroe
laloe dikampoeng itoe datang toean
wd. Radja Toli Toli dan t. Marsaole
Dampoi sambil mengoempoeikan orang
kampoeng, jang diantaranja ada djoega

Kongres PSII daerah Selebes-Oetara lid hd PSII.
ditetapkan dari tg 19-25 Dec. 1937.
Setelah mereka berkoempoel itoe,
Tapi dengan mengingat soekarnja per beberapa anggauta PSI! ialah sdr-sdr
hoeboengan kapal antara Djawa de Latadjoedi, Latidjang dan Manzarib,

Segala IKalemahan' Badan

PERTOELOENGAN BESAR DENGAN,

|:

ANGGOER

Dapet

Leon,

BRANAK

TJAP HYGIAE

Da. LIE TJWAN KIAT Aara

sekarang

Commissarissen pada tiap tiap tempat
dikota Djakarta ini.—
Hamzah

9 Voorzitter,

2

Comite

Hayat

Gg

Lontar

M. St. Gamaroeddin

Kroekoet Secretaris, 3 Dt. Bandarol
Poetih (Handelaar) Penningmeester,
4 H. Rasjid Effendi Unilaan, 5 M.
Kamil Djamil Sawah Besar, 6 Azi-

zchan

Sawah Besar,

todjo,

8

Dt,

7 Rasjidin

Batoeah

-nan

Pe-

man

Haitami,

Senen,

KAPOETJATAN DADA DOETRI
- POETAI
SIAPKEN TENAGA PADA PRAMPOEAN
JANG TIDA BISA HAMIL.

Poetih

Petodjo, 9 Arifin Petodjo, 10 St.
Sinaro
Tanah
Abang,
11 Abdul
Razak Tanah Abang,
12 Abd, Latief Gang Banten, 13 Marhoesin Ahimad (ig, Paal Poetin, 14 H. Soelei15 Sjariaf

Oesman Gg. Boengoer 42, 16 Oemar
Ali Pasar Merah, 17 Ibrahim Madjid
Gg. Boengoer Djawa 5, 18 Abdul Ka-

dan

tauhid itoe mendjadi sandaran bagi
'amal-badah
kita terhadap kepada

@amaroeddin.

beberapa

pe

perkara itoe

Jang hadir 20 orang.—
Poetoesan:
1) Vergadering setoedjoe voorl. Co
mite ditetapkan sadja vaste Comite,

tidak diboebarkan. Ditambah

Pe

Poernomo,

dilakoekan oleh sdr. S.M, Kartosoewirjo, Vice-Pres: Dewan PSII. Kepoe
toesannja landraad ialah 2 bo€lan pen
djara atas masing2 saudara itoe.
Kedoea sdr. itoe tidak memandjatkan

Dari

na

1937

kedjadiannja dari tg 30 Dee.
sampai 4 Januari 1938.

anggautanja,

P.S. LI.

oleh

terseboet dioendoerkan bakal

kedjadian

—x

DOENIA
TN

Kontar

ditimbang

kini dipastikan bahwa

dapatlah

LT,

Lid

Ke

dengan segala orang2 jang dioendang
diroemah Pertemoean
Moeslimin di
Def. vd. Bosch 16! Batavia 6 moelai
djam 9.15 malam.—
Vergadering dipimpin
oleh voorzitter toean Amir Hamzah Hayat dan

sedang

bantoe dengan segala tenaga akan pe
kerdjaan Comite ini, Toendjoekkanlah

Agama

vergadering

ngan Toli-Toli (tempat Kongres itoe,)

telahdisidangkan

tg 20-21 Nov

telah dilangsoengkan

dengan gosokkan obat gosok gigi ODOL
jang celah termasjhoer dikoeliling doenia.

tra dan Poetri, Pandoe pandoe soeka
lah dengan ichlas menjokong, mem-

Minangkabau

Pada malam Minggoe

1 Amir

| Diperbantoekan

ma

12,15

pk.

ditoetoep

las kasihan t.t. sdr2. seoeraoemnja.

—9g —

'soedah beberapa tahoen j.l, oleh pihak
Tjobalari dari tahanan.
pers dan kaoem pergerakan, poela
Djeding alias Oempin itoe kepala
vooriemand, diede gemak- fihak Belanda jang loeloes hati dila- pedjabat jang tersangkoet dalam be
ken vanhet moderneleren koekan. Oesaha jang bertahoen tshoen berapa perkara
pemboenoehan didae
kent, dan hem tedwingen oentoek membela nasib orang boea- rah Pasar Rebo dan Tjimanggis, dari
ozich te vestigenin eenwil- ngan itoe pada saat ini menempoeh sebab perkaranja tambah hari tambah
“dernis. Dengan ironisch dan ieed- gelombang reaksi jang beroepa kara- keterangan tentang kedjahatannja jg
| vermaak ditambah poela: Zij heb- ngan O.N. itoe.
:
tinggal gelap tapikini dapat di djelas
bendeisoleering van debe
Toelisan itoe reaksioner sereaksioner- kan, oentoek satoe perkara, dari Be
“schaafde wereld zelf gewild, reaksionernja, mengingat keadaan ki- waringgevangenis ini kepala pendja
z6GU ikzeggen.
Dus hoeven ta sekarang dalam abad 20, Orang
dibawa ke kazerne polisi Veld
zeniet bekiaagd te worden. membatja karangan itoe timboel per- hat
politie Tjelilitan oetoek diperiksa,
(Spasi kita).
tanjaan dalam dadanja: berapa procent
Kemarin ini kepala pendjahat tjoba
Dalam pada itoe ia memoedji de darah Indonesia dan Ikemanoesiaan
merat
dari itoe tahanan dengan poera
ngan sepintas laloe ti. H.A. Salim dan jang mengalir diocerat O.N, itoe?
poera peroetnja sakit minta di idjiaSangadji jang melepaskan asas NonSambil menanja itoe orang akan kan pergi ke WC. Tapi ia laloe Jari,
Cooperatie dengan partainja , Penja belas kasihan djoega, karena dalam
dengan dikedjar oleh hamba hamba
dar“. Tetapi sebaliknja poela tak loe
kebangoenan

ini

noeh rasa tjinta dan rasa kemanoesia
ilmos pe
Kabarnja, , Vrouwen Tehuis“ itoe an, sedang menoempahkan
ngetahoeannja
kepada
anak
anak
itoe
sekalian akan mendjadi arbeidsbemidsekarang terkatoeng2 menantikan bedeling.

haastis denkbaar

alam

Rapat

lam dengan selamat dan vergadering
bersemangat dan gembira!

pajoeng

dil. pekerdjaan tangan.

IL P.). Selandjoetnja: Geenzwaar

derstraf

koempoelan2.—

tidoer

masoek

sebeloemnja

—

gigi

mengoe

diserahkan

a) T, Azizchan

dalam almari kentjana jang bertaboer Tehuis“ itoe dan djoega akan diadakan
kan moetoe manikam, dan last but pemilihan bestuur,
Kabarnja jg akan dipilih mendjadi
not least...melipat gandakan” honorarium penoelisnja, jang ,setia" itoe, yoorzitster ialah njonja Soejadi, ketoea
:
Sebab disamping pers nasional dan ah- »Boedi Wanosdyo“.
Perempoean2
jg
akan
dirawat
disi|li pergerakan jang minta akan hapoes
nja Digoel, terdengar dengoengan me
netapkan
adanja
interneeringskamp

Kalau sisa? makanan ketinggalan di atas
dan di tjelah? gigi, maka 'ia mendjadr
bahaja pengroesak gigi. Bahaja ine moelanja
lenderan, jang . menjarang
meroepakan
moeka gigi dan dengan begitoe mendjadikan roesaknja gigi. Di waktoe tidoer
ia bakerdja keras sekali. Dari sebab itoe
sisa? makanan dan karatan? itoe haroes
dihilangkan — sebab selainnjas itoe ia
poen mengasih pemandangan djelek kepada

menerim

akan

itoe

tt.

soepaja

h

jg sebagai momok gandaroewo!
" Toelisan itoe apabila keloear dari
»Soer, HdbiI”, jg memoeat toelisan penoelis Belanda tak berapa heran
tentang Digoel, boeah pena pemban orang membatjanja, sebab redaksi pers
toenja, seorang Irdonesia, t. Oeri:- poetih selaloe takoet ,, momok nasiopan Notoamidjojo.
nal“ pada siang hari, dan perloe mem
Toelisan itoe berhoeboeng dengan bela kedoedoekan mereka,
terbongkarnja perkoempoelan rahasia
Tetapi sekali ini keloear dari bangsa
didaerah Blitar, ,Serekat Gagak Ireng". Indonesia jang hidoep dalam abad 20.
Dan memberi saran (suggestie) soepaja
Pendapatan itoe oleh pers poetih
Digoel tetap diadakan. Menganggap, tentoe mendapat samboetan dengan
bahwa adanja Digoel itoe soeatoe ke gembira, sebab kelosar dari ,Inheembaroesan. Mentjela segala sikap pemim sche zijde“, Wadjib poela mereka mepin-pemimpin nasional diloear dan di Injalin karangan seroepa itoe! Andai-

Thamrin

ada| roe

van Justisi, di mana

Dischorst dari Gerindo
roes hal ini kepada Andalas Club
Rapat Gerindo tjabang Medan tgl. Djakarta, Singgalang club Bandoeng.
b) Mengadakan Sub Comite bg. Per
14 Nov telah mendjatoehkan schorOleh Indonesia Poetera
dli, dan dicadidaatkan tocan?2
mainan
sing kepada toean Amir Daulaij, ang
Azizchan, 2 t. Bg, Adlie Abdullah, 3
gota dan bendahari Gerindo.
t. Abd. Razak, 4t. Arifin, 5 t. Firmr aa
het naar expansie strevende Japan,
daus,
en het opkomende Mohammedaansche
Padang Gids
Toean2 ini diserahkan akan menga
'Turkije, Zulks is mijus inziens af te
Kita telah menerima boekoe ,Pa- dakan matjam matjam tontonan dan
keuren. Het eindresultaat kan, onder|
(het weinig kritische publiek, slechts dang Gida“ dari penerbitoja, jani t. permainan2 jang mendatangkan hasil,
zija, verwijdering van geregeerde en Nasroen AS, Dari nama boekoe itoe, pendapatan bersih diserahkan kepada
Regeering.
Isindirectook kita soedah bisa dengan moedah me Comite.—
c) Dipoetoeskan tidak akan meminta
gezagsondermijning,
(spatie narik kesimpoelau, bahwa boekoe itoe
derma dari Parebc itoe, melainlijst
mentjeriterakan
bal
keadaan
padang,
Fak Kiba)
,
"3
kan mesti ditjitak Isadja disini 300
— ON. roepanja orang pessimist benar! iboe kota Soematera Barat.
Bahkan, boekan hanja keadaan pa lembar, dan dibagi bagikan kepada se
'Seorang Indonesia jang takoet kepada
da
zaman sekarang, melainkan djoega gala Commissarissen dan segala pernationalisme ! Nationalisme dipandang

dikoetip dari sk. Belanda lain, jaitoe

minta

Akibatnja?

a
perkara toentoetan Sitsen & Lauzada djabatannja itoe dengan segala kesoe
kepada Gemeente Tegal, jang dari Te tjian hati karena Allah semata mata.
gal tidak diterima karena soedah ver
2) Daja Oepaja.
jaring, sekarang dimenangkan cigenar
Meminta bantosan kepada segala
:
2
nja.
Perkoempoelan2 Socias!, mengadakan
mengenai f6,500, jang pera ngan voetbal, boksen, muziek
'Toentostan
soedah poela di penoehi,
LL.
vj —

wah ha

— Sementara batara Soerja memantjar

Golongan

Ja — kalau tocan maoe tidoer tida gosok
bersih doeloe toean poenja gigi.

man bekerdja, meskipoen beliau2 itoe
tidak hadir. Hanjalah Comite berse

| jang silam. Faham
dalam 0...

kan sinarnja dengan bebas dan

dalam s.k.

gemeente

Tovanpoenja gigi?

Dari Semarang diberitakan oleh A- kejakinan mengambil beliau2 akan
te
neta, bahwa menoeroet , Loc”, Mah

Seorang : Indonesia

pada

her Mr. Cornelis dan
21 Aziz Tandjoeng Prioek Commissarissen,
Bebahagian djoega dari tocan2 jang
tersoboet
tidak dapat hadir Ian
ini
taran ada balangan, maka Comite ber

Tegal.

Ia

jg

rim Gg, Kwitang Wetan 15 no, 3, 19
ke- Ahmad Saleh Mr. Cornelis, 20 M. Ta-

9

Sitsen Lauzada lawan

| Hi
4

mean an Penny

jang terhebat,

post Babadan,

Oetara-Selatan,
—

aga aPn 2 EN MME mL PPAPANNE AE LAN apa

| Bisa dapet beli pada tiap Kamar Obat dan Agenten: Roemah
Jupiter, Pasar Baroe Welt. Filiaal PROBITAS, Tjikeumeuhweg,

tenzorg,

Roemah

Obat
Bui-

Obat Djin Sen Tony, 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.

ing sadja dan tidak ikep Tapi alangkah terkedjoetoja se
a itoe oeang: menoeroet genap barisan Pemoeda itoe, tatkala
clah kamoe keloear sa pada tg. 6 October j.l, datang pela
eperm€n mengoempoel rangan dari ninik mamak karena me
goena dikampoeng: akan reka ini tidak sepakat (sekata).
g dikoempoel oleh PSI! | Pihak kekoeasaan karena ninik mawak tidak sepakat, tidak poela mem
:
bolehkannja.
antjaman dari toean wd, Radja
Demikianlah berita pelarangan itoe,

ongatakan :

se

jang

| ,Latidjang doeloe kita pertjaja, tapi | bahwa

— #sekarang g kita tidak pertjaja

|

soenggoeh moesjkil

dan

adjaib

dengan vonnis pihak ninik ms
mak itoe soedah tjoekoep memberi pe

lagi oleh

karena soedah masoek PSI! jang koe- larangan atas terdjadinja Conferentie
Hg
barisan Pemoeda PSII,

Demikianlah

satoe-duea kedjadian

go itoe, jang lainnja seroepa
o Imasih ada, hanja rasanja

memboekakan djalan jg lain, soepaja
berlangsoeng teroes Conferentie itoe jg

kita tjantoemkan disini, karena baki:

— Ikatnja

dapat

kekoeasaan

“Tidaklah pihak

itoe poen
ta' perloe

ujata njata tidak ada bermaksoed soe
jatoe jg tidak diharapkan oleh pihak

sama sadja.

ggoeh tidak sedap nasib sauda

itoe?

ninik mamak

dara kitakaoem PSII di bagian

Kita seroekan kepada barisan Pemoe

-doesoen jang ketjil di daerah

da

at sajang, ialah apa sebab dan

Joeasan kepada kita, dimana dan bila
mana poen djoega, djika soenggoeh2

Barat

daerah Soematera

di

PSII

li itoe. Hanja jang kita mera- teroetama: ,, Allah tetap memberi kele

Bison

1

Ikan

Rasanja

an

Mr, Bedjat Exg!

ma!

3

My

8 — Image

datum postmerk 7
kennisma

dioetjap

kepada anggauta-anggauta

kalau

memang PSII

PSII.

|.

Memang ada-ada

sadja

itoe

-

x

8 bisan

PSII jang masih mesti dialami, Wal'lahoe @'lam bissawab !

Telah
moelai
bekerdja.

Rebo

goenoeng

jang

telah

telah

lalaoe

mengeloearkan

Ira Barat) sebagai

Dalam 60.000000 bangsa Indone-

dibawah ini :.

bagi

ibos

rata.

membeli

b aroe

dan

tidak akan saja terima. Ber@sok kamoe
akan dimasoekkan boei lagi |“

tapi

Milk

Arrowroot

ngitoengnja, ja

tap diketahc

“ BANG BEDJAT,
.twd Radja dan t Mar-

oeap

pada djam 10.30, dan 10 meniet ke
moedian itoe goenoeng mengeloearkan
oeap, begitoelah keta Anip Aneta dari
Bandoeng.

epoelau Sematang,

—

| Lagenda dapat maki-makian

d tsb jg mengatakan:

,Party

soek. PSII djahat hanja soeka

Kd

smpoel2kan oeang,

dan soedah

rangannja kedjadian kedjaha
memboenoeh Controleur dengan

“polisi, PSII biar bitjara apa
tidak pertjaja“. Dan ketika |

pir t wd Radja itoe menem
epada sdr Lagenda.”

t.

baik

anzaribi mendapat boedjoekan

Marsaol& Dampol demikian :
goena kau masoek PSII, lebih

kau keloear sadja“, Kemoedian

rang hoofdpenggawa sawah (Boe-

rahima)

berkata:

,Perkp. PSII saja

| rasa tidak bergoena bagi kamoe, sebab

djara | boelan lamanja, dengan

Iskoe

jang begitoe roepa, jang soenggoehnja
ta' disengadja dan ta'dapat dikatakan

bersalah.

. Conferentie

Pemoeda

PSII

di

larang
:
Selandjoetnja — dari
Coramissaris
IPBPMI, Soematera-Barat sdr. Hamzah

dan

Ia mengakoe, bahwa ia disoeroeh
oleh seorang ambtenar Inggeris mr.

ada

Haris jang bekerdja sama2t. Andrews.

Doedgeknja pemboenoehan itoe begini:

Pemerintah hendak membeli beberapa
tanah kepoenjaan familie Al-Chajjad.

Palestina
Roemah Komissaris Tinggi dihoedjani
peloeroe
Dikabarkan

ahli

dari Demascus,

pemberontakan

menggerebak

gi

toean

bahwa
teluh

Palestina

roemah Komissaris Ting

Sis Arther Waushope,

dan

melepaskan beberapa tembakan, jang
dibalas djoega oleh polisi polisi pen
djaga roemah terseboet, Apa achirnja
dari
pertempoeran ini tidak ada ka

nozh

toean

Soeroeban

ambtenar

dari

kalikong t. Haris, pemerintah menjoe
roeh t. Andrews akan menjelidiki os
roesan
t. Haris, jg mana achirnja t.
Haris oepahkar itoe orang Armenian

banjaknja

5

riboe pondsterling oen

toek
memboenoeh t. Andrews, Kare
na takoet diketahoei halnja, t, Haris
lantas
memboenoeh 'dirinja pada be
sok
harinja itoe pemboenoehan. Beginilah pembantoe kita Abd.'menoelis,

sa

Lelang

di roemah

Mr. W. J. Albers

Djoemahat

26 Nov.

Lelang di roemah toean K, F. G.
R. v. Winckelman di Dr. Kredietw. 12
oleh Weltevreden

. Lelang di roemah
toean O. Th,
Spiering Kramat 35 oleh Woeltevreden
Saptoe

Lelang

27

perceel

Nov.

di Venduiocaal oleh

Mr. S. Hong Tjoen,

Lelang perceel di Vendulokaal oleh
Not. D. JM. de Hondt.

Lelang dftoemah toean Ch. J. SipSawoblaan

Strysw.

68 oleh Ed. Franzen.

str, 26 oleh

toean S H Verryk
Hooper.

Inggeris.

Sx. Arab di Beyroeth, ialah
Alif
Ba“, ,Anuabar dan Al-Insjaa“, mene
rangkan keterangan2 tentang terboe-

kanja resia pemboenoehan

t Andrews,

demikianlah :
Pembesar2 Mandaat telah boeka resia

pemboenoehan t. Andrews dengan per
antaraan detictive-detictivenja, dan

idari

orang

orang

Inggeris,

semoea

abli Palestina memprotes keras,
toepoen

semoea

perkoempoelan

dan comite comite

na dilain

lain

'bahwa Inggeris

begi

Di

Betawi

Selasa

23

Nov.

Islam

negeri,

Dikabarkan,

mengambil

tindakan

roes wakaf2 kaoem Moeslimin sebagai
voorzitter dari Comite Wakaf Oemoem.
Sebetoelnja, pangkat moefti dan pang
kat pengoeroes wakaf, kaoem MoesliPalestina sendiri

kan nama2 itoe kepada

jang

memberi-

It. Moeslimin

Amien Al-Hoesaini, karena oeroesan2
litoe memang berhoeboengan
dengan

| kepentingun kaoem Moeslimin sendiri.
Djadi, pangkat t. M. Amien jang
dipetjat oleh 'Inggerts tidak berarti
apa apa,
tah",

vreden,

Lelang diroemah

begitoelah

kata

ek,

,Al-Fa

toean A. Westhoft

Tjikini 24, oleh John Pryce.

SE
MEN
E
RE

TOKO

Palestina di tangan

Inggeris
Sebeloem terdjadinja incident2 jang
hebat
Moefti Besar
t. Moehammad
Amien Al-Hoesaini ialah jang mengoe

min

Lelang diroemah toean A.A. Hollanders, di Kediriweg 1, oleh Welte-

pembelaan Palesti-

keras dioeroesan ini, jaitoe siapa siapa
jang merintangi angkatan comite baroe

Oeang2 Wakaf

Harga
Blik f 0.80, f 0 en f0.10. Sedia kleur DADOE, POETI
—— Bisa dapet beli « 1 koeliling
tempat. Monster gratis.

25 Nov.

Lelang di roemah toean R, J. Roskott, T. Abang Heuvel 126 oleh John
Pryce

kema

seorang

s.k. Mesir, toelis pembantoe kita Abd,

C.

Kemis

Lelang diroemah

Iran jang kita dapat batja disalah satoe

BATAVIA

harga jang tinggi, mr, Haris telah te
rima sogokan banjaknja 10 riboe pondst
Ketika pemerintab dapat tahoe kong

Andrews.

(dari fihak Inggeris, orang itoe akan
#mendapat hoekoeman, Beginilah kaba

ML
PI

badan.

Harga tawaran itoe diserahkan oleh Mampangweg 31 oleh Weltevreden
pemerintah ditanah t. Haris, dan soe
Lelang commissie Berenrechtsl, 20
paja harga pembelian itoe mendapat oleh Feniks

telah diangkat seorang
matera-Barat seloeroehnja pada boelan jlimin, dan
Rebo, 24 Nov,
October 1937 ini akan mengadakan Inggeris sebagai voorzitter dari Comite
Conferentie. Persediaan jang dihadjat Wakaf ialah toean Kikridge dengan
Lelang commissis
di Madoeraweg
kan soedah tersedia serba genap leng pembantoe2nja. Tentang angkatan itoe 22a oleh Krynen,

— KETJANTIKAN dan KESEHATAN
KOELIT MOEKA TERBANTOE

menjegar:

mengoeatkan

.

Lelang diroemah toean J. E. Remtelah tangkap pemboenoebnja,
ialah
seorang Armenian,
dan ia telah me- mers,Lembangweg 12, oleh John Pryce.
Djamil diberi kabar jang demikian : ngakoe dosanja dengan teroes terang.
Lelang diroemah njonja A. &. RoSekarang,
Inggeris
mentjampoeri meyn. v. Heutzboulv. 13 pav. oleh Wel
Soedah dipoetoeskan bahwa Pemoe
Ida PSII (SIAP dan PMI) daerah Soe "wakaf wakaf kepoenjaan kacem Moestevreden.

2

ini

Importeurs? JACOBERG

tika itoe hoekoeman atasnja soedah di
lebihi, maka boekoeman dari 14 hari

karena tidak hadbirnja mendjadi satoe
boelan (30 hari).
Alhasil sdr, Rasjid itoe masoek pen

beli

MILKARROWROOT
kan

itoe

Sdr. Rasjid laloe berdjalan ke Boekit-Tinggi oentoek datang kepada toe
an Controleur akan mengadoekan hal
barnja. Tjoema polisi telah dapatkan
tersebuet.
1 bom,jang ditaro disamping roemah
Tosan Controleur berkata:
| Komissaris Agoeng. Roemah itoe me
»Tidak apa apa, beresok masoekkan
(jlah oeangmoe itoe ke kantor post"! roepakan seperti satoe benteng jang
Perkataan kepala negeri jang menjoe tegoeh jang didjagai oleh serdadoe2
(Abd.)
roeb dia datang di kantor Ass. De- dan meriam meriam.
mang tidak dikaboeikannja, maka ke Seorang Armenian, ialah pemboe-

g kan tjoemanj

satoe

ia

#9

| Pada hari Kemis tg. 21 Oct, 1937
apa termasoek djoega bangsa2 jg Iseorang daripada anggauta SIAP Kt
3 liar, temp. Dajak, Papoca, KoeMerapak sedang mengerdjakan sawah
dan Badoej? I pikir tentoe volksnja, tiba tiba datang seoraug opas ke
| teller ta' aa
ngenemoei mereka pala negeri oentoek memanggil sdr,
s0
itoe (Rasjid) sengadja oentoek dibawa
ba Pa' Bedjat voorstel soepaja (kekantor kepala negeri terseboet.
nandangan“
mengadakan weekSetelah pergi sdr. itoe, maka kepala
ada gambar2nja, oemp: seperti negeri itoe soedah meminta kepada
8
kw: niet mahal, ten
saudara Rasjid akan oecang belasting
“of Pemandangan” idan oeang serojo, Maka
Rasjid kare
i kabar2 perang Japan Ina merasa takoet, laloe memberikan
joema batja kabar sadja. oeang semoeanja,
ada gambar2nja 1 of 2, alarg- | Kepala negeri berkata:
, Bertsok
bachoes! So iong! Au Revoir jawang mesti ke kantor Ass. Demang
Yours
Joentoek dihoekoem, karena rodi-moe
beloem dibajar,“
|
|
PA' OEDAK.
. Sdr, Rasjid menjahoet:
,Angkoe!
na minta adjar kenal, ditriina
oleh bang plusnji Bedjat dengan Ini oeang rodi saja itoe.“
Kepala negeri berkata poela: ,Kasoeara boelat, of unaniem.
rena rodi-moe jang ketiga soedah teSekarang bang Bedjat ndjawab:
laat betoel, dan kwartaal jang ke IV
“1,
Sajang, bang Bedjat nggak kenal
#
sama njonja itoe, dan soedah tentoe soedah datang poela, maka sekarang

di

« dengan senang sebab biskoewit

TAP jaitoe di Koto-Merapak (Soemate jang tingginja 500 meter, ini terdjadi

:

kalengnja

poela

kaleng

di Pasoeroean, bahwa goenoeng Krakatau telah moelai lagi bekerdja. Pahari

dalam

Sekarang

lagi

Pemimpin dari vulcanologisch onderzoek telah menelefoon, dari wakil post
da

,

dari

masih

Krakatau

goenoeng

Keadaan

Koto-Merapak mendapat
you with your wi
name ,Pa' Oe fe (N
tjobaan
dak",I
“p.
i answer I poenja pertan“2g
jajaan
an di | Dept. Pemoeda PSII mengabarkan
ini. En bij voorbaat, kamsia!
'|kepada kita soepaja menjiarkan perka
| Apakah Nj Soewarni (Istri Sedar obaran dari
salah satoe tjabangnja SI
)

Sehingga biskoewit jang pengha-

— 0—

di doenia

soeka Sekali biskoe-

wit Arnott's Milk Arrowroot.

andjoerkan, sekalipoen manoesia ben
dak mengalang dan merintanginja.
Amin.

| 8 SIAP

boekan beragama Islam (anti:

Anak-anak

azasnja HAK-OKE LIAH jg kita andjoer

soenggoeh2 boesoek atau djahat, tidak
perice orang diboedjoek2 soepaja keloear. Tjoekoep perasaannja masing
(masing orang memaks: keloearnja itoe!

ari Trasilanden bang Bedjat teri
ma soerat begini:
Le
RN
Trasilanden

itoe

.BA

(Firma
di Passar#Senen

di mana
Toean,
harga

V.B.O.
Saptoe,

20

Nov, '37,

Hercules — Oliveo

3 —0,

Deca Park.
UMSSETNH.
951
di Petak Sinkian
di

Minggoe, 21 Nov. 37,
S.V.LA
— BV.C
.,
6—1.
di B, V.C, veld.

IB.V.C, dengan Knape toeroet main

jang baroe sadja
land).

poelang

dari

EN

A GEMOEK"

Oeij Boen

169, Batavia-Centrum.

Hak)
—

Telf, Weit. 5678.

kita selaloe ada
Njonja

paling

dan

sediaken segala roepa barang keperloean
anak2 dari kwaliteit paling baek dengen

renda.

Serenta afdeeling kleermakerij 100 PCt menjenangken pada publiek
,
Hormat

Oeij Boen

kita

Hak

eig.

Hol-

san My

1 perloenja segalanja

engan

me

aan

Mmestammsaseggr:

Papa

enwesnoaeemrnayama—

ntoapenapenee Onur PeMPrENan KEANAnNanan ANN LaL ndapa Nan

“aman

tentang |

deren

Pro

an Prana

import

di Djepoen

Oleh

Oleh

penjerboean Djepoen k

penjerboean

ja,|poen, amat naik harga.

mengoerangkan keperloean2n
D:

pe

Dalam enam

ke Indonesia, teroetama barang2 textiel, 632 djoeta roepiah. Dalam tem-|
n/po itoe, Indonesia mengeloearkan ba
nlrang ke Djepoen dengar harga 24.5
e,|djoeta roepiah. Sebab itoe, tidak ketjil

itoe masih didja

lain,

dan

ke Dje:

eri|boelan pertama dari tahoen 1937, har
ajga barang Djepoen jang dimasoekkan

Oleh ongkos2 besar oentoek
dan armada terpaksalah
nege
lapangan2

Djepoen ke Indonesia

dafbarang

mengeloearan barang Indonesia

Tiongkok, terpaksalah
ngatoer baik2 perekonom
soepaja keperloean2 bs
dapat dipenoehi seberapa dapat

Persindo

al

memenoel hi|pengartiannja

: segala daja oepaja oentoek

keperloean2 itoe, haroes dipergoenakan
nja dengan pandai dan rapi. Maka
diantara atoeran2 jg amat penting jg
Giadakan oentoek hal itoe, haroes djoe

djika pengeloearan ba
ke Djepoen
berdjoemlah 30.1

rang

djoeta roepiah 1936. Barang2 export
jang teroetamaialah goela (7.2 djoe
ta roepiah),

getah

(6.9

djoeta roe-

dan lain lain ma
ga dihitoeng atoeran2 jg melarang atau 'piah), stookolie
tjam minjak tanah (5.5 djoeta roepiah)
membatas pemasoekan barang.
dan djagoeng (3.2 djoeta roepiah).
Getah dan minjaktanahia

prof, J.v. Gelderen, seorang ahli eko- lah doga barang barang, jang Djepoen

soekan, dapat diramalkan kemoendoe
ran dalam export ke Djepoen, Karena
goela jang diim

Tetapi

oleh perangnja dengan

Tiong

kok, terpaksalah Djepoen hanja mema
soekkan barang? bahan dan barang2

jg tercetama perloe oentoek perang ini.

sentoek

Seolah-olah

makanan bagi hewan bersajap

(pluimvee).
Hingga sekarang, banjalah Djepoen
membeli djagoeng dari Indonesia.

Ada

harinja,

Sebab itoe ia mengadakan atoeran2 pengharapan besar, jg Djepoen akan ti
lecentie, soepaja pemasoekan barang dak membatasi pemasoekan djagoeng
Dan kalau seandainja pembatasan
dapat diatoer. Hal itoe tak dapat an
atoer

dengan

atoeran2

licentie sadjas

itoe toch

diadakan

cleh

Djepoen,

mang

ma

banjak dja
maka tidakberkoerang, karena ia mesti mempro- lah salah kalau Nederland memasoek
duceer lebih koerang oleh sebab ia kan djagoeng itoe dari Indonesia dari
perloe makin banjak serdadoe jg haroes pada dari Argentinia.
-Kesimpoelan
prof. var Gelderen
ditariknja daripada doenia peroesaba
annja. Maka oleh kemoendoerannja ialah Indonesia tidak oesah koeatir
exportnja, importnja akan berkoerang boeat sementara ini, Posisinja goela
djoega,
karena Djepoen mesti djaga tidak tentoe, Kalau seandainja Djepoen
baik2
seberapa boleh ada imbangan tidak akan memasoekkan lagi getah,
antara import dan exportnja, soepaja moestahil roepanja keadaan demikian
handelsbalansnja (neratja perdagangan maka hal itoe tidak perloe mengoea
tirkan, karena getah itoe dapat didjoe
nja) seberapa dapat sama timbang.
pasar London,
Dan djika
Djepoen negeri satoe2nja, jg mem al dalam
:

biasa membeli

rang

dari

Djepoen

dari pada

me

kan, jang Djepoen akan beroesaha se
dapat2nja, soepaja pengeloearanbarang
barang textiel Indonesia akan tidak
moendoer, Kalau seandainja regeering

ngeloearkan barang ke Djeposen.
Dan sebaliknja, pengeloearan barang
Indonesia ke banjak negeri lain, biasa
nja @djaoeh lebih banjak dffipada pe Djepoen
masoekan

barang

ke Indonesia

dari

tidak

menghitoerg dengan

tjoekoep kepentingan2

Indonesia,

ma

ka neratja perdagangan (handelsba
5
djoemlah pemasoe lans) antara Indonesia dan Djepoen
dari Djepoen ke-lndonesia, 75.2 akan diperdjelekkan lagi. Dalam hal

negeri tersebset.
Ditahoen 1936,

kan
djoeta roepiah Pengeloearan dari In itoe, gouvernement Indonesia bisa ma
donesia kejDjepoen ditahoen itoe, ha |djoekan desakan Tokio, soepaja keada

.nja 30.1. djoeta roepiah.

Oleh kenaikan harga2, dan toeroen
nja harga mata oeang roepiah (depreciatie van gulden), maka pengeloearan

an jang koerang baik itoe,
dan diperbaiki,
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Sedjoekkanlah

amat

Soedah tentoe, export Djepoen akan goeng, dan djika perloe,

poenjai handelsbalans jg baik terhadap perloe, Nederland bisa menolong da
pada Indonesia. Ertinja, Indonesia lam soal djagoeng.
Achirnja prof, van Gelderen
kata
memasoekkan
lebih banjak ba-

ini didinginkan

Boldoot, jang menjedjoekkan koelit. Boekankah
toean telah dengar nasihat jang baik bagai orang
dalam negeri jang panas hawanja:

Keadaar sekarang, tak boleh dipan ka gampang Nederland menolong In
dang sebagai larangan import seka donesia dalam hal itoe. Nederland me
liannja.

baroe

goempal, demikianlah sedjoeknja Eau de Colognees boeatan Boldoot itoe. Minjak wangi ini mendjadikan orang segar badannja, soekatjika hatinja,
senang akan pekerdjaannja. Biarlah panas sekali

PARA

daripada

MA

sebahagian

porteer o:eh Djepoen, di exporteer poe
import birang Indonesia
ke Djepoen : la ke Tiongkok. Soedah tentoe, export
Disamping atoeran2 tentang devie- ke Tiongkok ini tak dapat diteroeskan
zen, kata prof. v. Gelderen, ada djooga lagi, Berapa goela, dilever oleh Djekemerdekaan pemasoekan barang de poen pada Tiongkok, tidak bekend,
Djagoeng dipergoenakan di Djepoen
ngan 'jsekei pemasoekan di Djepoen. |

|

deren memberi penerangannja tentang
pengertian larangan dan pembatasan

Boeat goela, walaupoen barang itoe
tidak terhitoeng dalam larangan pema

NAN

interview itoe, prof. v. Gel-

Sedjoek!
Sedjoek!
Emak sedjoeknja!

lebih lagi dari doea — karena

aa

Dalam

perloe

|ja sekarang dalam perang,

Ne
ON AAAen ai
NAN
MEA Kan

nomi jg tentoe tidak asing pada pem
batja di Indonesia. Dalam pemilihan
oemoem jg achir, t.v. Gelderen terpilih
mendjadi
anggota Tweede Kamer
sebagai wakil SDAP,
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loean kesehatan badan, koerang tidoer diperloeaskan dan di Bandoeng dan
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Ini baroe ketahoean,

lam

telah

Keinsafan
kepada

Congres PGI
Tidak

terhadap

#sueudan, sedang PGAS

organisatie.

ke 28!

koerang dari

100 orang cong

rs #sten dari segala g»longan (groepsbondenj | berkoempoel
ber

di

Boekan sadja dari Djawa,
Soematera

Bandoeng!

poen

dari

banjak jg hadlir.

Conggeres PGI ini kali adalah jang

p ling

besar begitoelah

orang

pemim

pin PGI berkata kepada kita.
Kita pertjaja, sebab kita dapat me'

dan OKSB di

Memang

da hakim.

Beberapa saksi

djalankan

hauja
seorang

dapat
oetoe

roes diterangkan

disini, ialah tentang

memboeat verslag congres, Doeloe ver
slagen itoe diperboeat oleh Tste Secr,
sesoedah verg (dipondokan), dan diba
'gikan kepada congresisten esok barivja
Dalam congres jbl Verslagen itoe di
perboeat hari itoe djoega, Sehingga di
dilam tempo 5 menit sehabis verg
congresisten telah dapat menerima ver

diantara

toean,

Oeang

Didalam congres PGI malam

resnja. Tidak sedikit psela

anggauta

PGI jg datang menghadliri
congres
nja dengan ,ongkos sendiri",

Kita borgiraug, bahwa ditengah te-

ngah wasjarakat kita, didapati soeatoe
orgavisasi bangsa kita jang beranggauta berpoeloehan riboe jang dapat

hidoep dengan langsoeng sehingga te
lab dapat merajakan oesianjs seperam
p:t abad!
— Soenggoeh, patoet ditjontoh oleh organisasi jang lain.
23
Perajaanjgsederhana.
Eenvond, kesederhanaan roepa.
nja dipegang tepoeh oleh PGI. Orang
jg tahoe keadaan, dan jg mengetahoei
apa

artinja

sederhana,

pathie kepada PGI.

akan lebih sym

Soenggoehpoen sederhana tetapi per
hatian ada begitoe besar. PGI boleh

0

10 sen

mendjadi

f 5.

oesoel dari satoe tjb. jg sedikilnja da
pat menoesoek hstivja lain groep. De itos, akan tetapi ia telah mamberi oe
ngan tjepat, wakil tjb. jg memadjoe- acg jang berdjoemlah f 5 dan memin
kan oesoel itoe menfj.bvet voorstelnja ta kembalinja oeang terseboet. Urang
itoe. Sikap ini telah disamboet dengan jaog mendjoeal mangga itoe mendja

“Apajg dikerdjakan
dan groepsbonden

lebih

PGI

Kita telah

dipertegoehkan?

sangat bergembira

dinamai

,salaris actie“

Bagaimana

dennja

PGI

beractie

dengan

kedalam,

groepsbon
jg maksoed

kan dengan

boekti boekti :

han

riboe.

OKSB mempoenjai
levenaverzekering jang dinamai OL My OKSB de
ngan banknja jang terpisah.
PGAS ada baukuja sendiri.

PNS ada mempvenjai Kas Pertclo
ngan, Centrale Bauk dan Studiefonds.
VOB telah menoedjoe poela kepada
Studiefonds,
sadja.

Ini dilahat

Soenggoeh banjak

jang

jg besar2nja

mendjadi

werkprogram PGI dengan groepsbon
dennja jg semata mata oentoek mem
bela nasib anggotanja dan
membela

dapat
boeah

seboeah
ikatan
persatoean jg tegoeh?

tidak dapat

dapatkan

pertolongan

tentang tjaranja mendirikan
,Islamfonds“, karena dengan adanja pertolo
ngan dari Prijajis tentoe tertjapai.“
Begitoelah soerat jang keterima oleh
kita. Riaog hati kita membatja ini,
memang doenia pergaoslan di ludone

sia dengan tidak ada pertolongan
ri BB ambtenaren

soesah

da

dilakoekan

nja.
Djikalau kita membatja dengan

be

toel soeratnja beliau, tampaklah
oleh
kita, bahwa seorang BB ambtenaar
djoega mengikoet
sewmoeanja kesoesa
han ra'jatnja jang dipimpin
olehnja.

ra'jat Indovesia,

memberi
oeang lima roepiah kepada
orang jg mendjoeal mangga telah me

BB, ambtenaren ! Memang sekarang
|saatnja oentoek kaoem BB,
mengeta
Agama Allah.
hoei seloek beloeknja

nanti2

daripada itoe orang jg

oeang kembalinja akan tetapi

taboe kewadjibannja,

Agama

sebagai

poetera

Islam.

orang pendjoeal mangga itoe beloem
datang, Oleh karena itoe sipendjoeal

Bnekan sadja mengetahoei, tetapi
sedapat dapatrja dipraktijkkan, BB

ke kantor politie Perapatan.

melihat kemadjoean ra'jatnja, dan jg.
hidoepnja itoe, dekat pada Islam,
Islam tidak memperbedakan
pang
kat dan deradjat,

| ditjaharinja akan tetapi sia-sia belaka ambtenaren itoe dianggap oleh ra'jat
dimana2 ia mentjahari sipendjoeal ter bapanja, seorang jang tahoe, bagaima
seboet tidak ketemoe djoega, laloe ia na moesti bergaoel dengan ra'jat jang
meraportkan
kepada politie, Politie beragama Islam,
Senang sekali, kita melihat kaoem
laloe membeslag mangga dan keran
djang sipendjoeal itoe dan dibawanja BB ambtenaren jang soeka dan maoe

atau se

berboeah

——

Pertemoean

Lebaran.

PPB Afd. BataviaCentrum I.
: Memensehi poetoesan ledenvergadering PPB Afi. Bitavia-CI 4 Nov.
1937, oleh Rapat Bsstuur tanggal 17

Nov. '87,

telah dibentoek soeatoe ba

Islam
boelan

menjoeroeh
poeasa,

koet dengan

orang

berpoeasa,

waktoe

karena

ta

adanja ajat dalam Al Ou

ran.
Boekan

sadja

itoe,

tetapi,

tjaranja

menolong ra'jat Islam, dari tempat
,Pertemoesn Lebaran” jg jang penoeh kesoesahan, sampai da-

de-

Oo —

mmg

Aksi

boykot

Satoe

toko,

Amin !

wa: 1 jing terbanjak dihinggapi pe
bangga, PGI haroes bergirang, sebab njaxit
jang berbahaja itoe ialah,kaoem
dengan besarnja perhatian itoe men- goeroe, 2 mereka jang dirawat disadjadi boekti bahwa PGI adalah soeatoe natoriapoen kebanjakan kaoem goeroe,
organisasi jg mendapat perhatian, men 3 penjakit tbc jang paling ringan ba
dapat penghargaan, mendapat ketjin 'roes mendapat pengrawatan sedikitnja
taan dari segala golongan (lapisan)rajat
9 boelan: 4 sedang pemerintah hanja
Penglihatan sepan dj ang memberikan verlofnja 3 boelan kepada
ambtenaren jg mendapat penjakit ini
Congres.
Congres PGI jg ke 25 ini telah ber dengan vol salaris, Dan apabila sakit (Zetsel jang tertahan hari Saptoe)
(tentoe beloem
djalan dengan baik. Doea malam PGI nja beloem semboeh
Tangsi2 Militer diperloeaskan
bercongres di HIS Pasoendan, telsh semboeh !) verlofnja dipandjangkan 3
Berhoeboeng dengan perloeasan mi
mendapat koendjoengan jg sampai be bl lagi dengan setengah gadjih. Apa
sar.
bila 3 bl jing kedoea ini beloem djoe liter, maka tangsi-tangsi militerpoen
(tentoe beloem semboeh diperloeaskan.
. Peil congres tinggi dari congres jg ga semboeh
Kampement artillerie di Betawi di
soedah laloe, Ini disebabkan, pertama: sebab sedikitnja haroes mendapat pe

Tiga

di

disirami

toko

na-

djis.

Oo

—&

Boeat mendjadi aspiran kontrolir
Menoeroet kepoetoesan Minister van
Kolonien telah ditoendjoekkan
toean
cl.B, Elderiug oentoek pergi ke Indo-

Aksi boykot masih tetap sadja me- nesia, soepaja disini bisalah diangkat
madjarela di kota ini. Beberapa toko mendjadi aspiran kontelir B B.
Tionghoa telsh mendjadi korban dari
ini aksi boykot, karena itoe toko ma
sih tetap sadja mendjoeal barang ba

rang jang

Djepang.
Begitoelah

dikeloearkan
kemarin

oleh

malam

negeri

disebos

saia

Op mw

Goeroe Besar Sekolah Doktor
Tinggi

Berita opisil menjatakap, bahwa de
ngan Besluit Goebernemen, boeat se

mentara waktoe diserahi pekerdjaan
Goeroe Besar dalam oogbeelkunde pa
da sekolah Doktor Tinggi di Betawi,
nadjis,
6
Ini toko mendjoeal barangy2 jg di toean professor Dr, GF Rochat.
perboeat dari pada koelit,.dan ini to
meh eka

ah toko, jg letaknja di Toko Tiga,
jalah firma Woe Tjoe telah disirami

&
v

Es

Oemoem soedah tahoe, bahwa poe
tera BB, meskipoen bagaimana djoega

OVO telah ada keinginannja akan dan Comite
menjatoekan dirinja kepada PGI. Ada terdiri dari t.t, Dt Mangkoeto Sati,
barapan besar, sebentar lagi akan ter H. Latumeten, R. Goenawin, Achir lam tempat jang penoeh bahagia dan
kesenangan.
gaboeng kepada PGI.
Soetan Indra, dan R Awigoeno.
Djika adanja soeara ini dari kaoem
NSB hendaknya menjatoekan dirinja
Pada 18 dijalan 19 boelan ini Comi
kepada PNS. Dengan actie jg menjen te terseboet telah beremboek memboe BB sendiri, tentoelah suggestie jang
diri dan bertjerai berai, tidak akan at rantjangan tjara bagaimana pera kita keloearkan itoe d-pat berhasil.
Kaocem BB ambtenaren bekerdja ber
membawa hasil jg baik.
jaan itoe akan diatoer,
sama
sama dengan
ra'jat Islam, ten
PGB jg tadivja telah mendjadi ang
Pertemoean
lebaran itoe akan di
gota PGI akan lebih msedah poela me langsoengkan pada petang Sabtoe ma toelah dapat diadakan f»nds Islam
njatoekan dirinja kembali kepada PG lam Minggoe 11 djalan 12 Dec .1937 jang kita seroekan.
Segala poedji kita balikkan kepada
oentvek kepentingannja persatoean di dimoelai pk. 8 malam, tempatnja di
antara golongar goeroe, jg memang R.P.M, Stovisweg 4a, teroentoek bagi Allah.
Oentoek ra'jat Islam kita haroes be
menghadapi nasib jg sama.
Anggota P.PB. Afd. BiC. 1, anak dan kerdja.
Moedah2an suggestie kita ini men iateringa dan t.t. jang divendang.
REALIST.
dapat perbatian dari jg berkepentingan
Ck tbah ,Hari Raja Aidilfitri“ ten
toe tidak ketinggalan, akan diperde
Achiroe'lkalam.
ko masih sadja mendjoeal band koelit
ngarkan djoega.
. Sebagai penoetoep, tidak loepa kita
Perajaan
ioi akan dihiboerkan de boeatan Djepang, Pada pagi hari baroe
oetjapkan diperbanjak terima kasih, ngan Muziek, Tari dan Pentjak dll. lah toean roemah mengetahoei, bahwa
kepada mereka jg telah membantoe ke
Kalau keoeangan meiz'inkan, ,Tari iapoenja toko soedah disirami dengan
wadjiban kita sebagai wakil Peman Serimpi" jg termasjhoer itoe akan di nadjis, dan dengan segera dibikin ber
dangan
selama congres PGI di pertoendjoekkan poela,
sih. Apakah ini toko masih tetap men
Bandoeng.
Minoeman dan santapan tetoe tidak djoeal barang Djepang apa tidak kita
Kita ikoet do'akan, moeda2han se ketinggalan,
beloem dapat mengetahoeinja

kepentingan ra'jat foempamanja ten
tang perbaikan onderwijs).
Rapat terboeka.
Ini kali PGI mengadakan rapat ter gala oesaha FGl dapat
boeka dengan lezingnja dr Soeki man ngan baik.

jang terkeval,
tentang penjakit tbc.
Dengan djelas dr 8 menerangkan bah

itoe, kita

mendiamkan soal ini jang amat berfaedah sekali oentoek diketahoei oleh
sidang pembatja.
Beliau menoelis begini dan kita akan
oemoemkan jang perloe boeat di oemoemkan sadja.
»Toean Realist jang terhormat,
Bersama ini saja kirimkan sehelai soe
rat, dan pengharapan saja, dengan ada

wab bahwa ia tidak mempoenjai oe
ang oentoek
mengembalikan oeang
kembali
itoe, tetapi ia akan menoe
karkan oeang lima
roepiah itoe di
waroeng bangsa Tionghoa.

Kemcedian

meli

tera BB. maka

nja iai, Toean

—

10 sen kepada seorang toekang djoe
al mangga. Si pembeli ini tidak mem
bajar”10 sen kepada toekang pendjoeal

perta

ma diantara voorstellen didapati satoe

ditiroe oleh groepsbonden jg lain

HKSB telah mempoenjai “bank dan
sannja seorang sadja. Beberapa tjabang 'studiefonds jg telah berkapitaal poeloe

| ada jg mengirimkan wakilnja 10 sam
pai 20 orang oentoek meramaikaa cong

telah didengar, dan

Svedara.

PGL-ers berdoejoen doejoen ke Bau nja tidak lain hanjalah oentoek mem. doeng. Berpoeioeh poeloeh tjabang P. bela kepentingannja anggotanja sema
G.I. dan groepsbondennja jg beloem ta mata, baiklah disini ditoendjoekpseas roepanja apabila
| mengirimkan wakilnja

kepa

satoe groep dengan lain groep ada ter
Kemarin pada hari Djoema'at di
Dilihat oemoemnja cougres dari dapat perbedaan kepentingan. Tetapi Gang Sentiong adalah seorang lelaki
groepsbonden inipoen berdjalan deng berbedaan kepentingan ivi tidaklah dari pendoedoek gang terseboet mem
an baik, Vari congres PNS sada jg ha menjinggoeng kepada kokohnja persa beli 10 boeah mangga jang harganja
gedoeng Himpoenan

ta jubileum,berhoeboeng dengan oesia
hat persatoean dan ketegoehan organja PGI telah geuap seperampat abad !
Werkprogram PGI dengan groeps| nisasi PGI.
Peperampat abad!
bondenrja boleh dibagi atas 3 bagian
Tetapi .. . helaas, tidak semoea go
Soenggoeh boekan tempo jg sedikit pertama: tentang actie onderwijs (ia longan dapat menjatoekan dirinja ke
bagi soeatoe organisasi bangsa kita. lah apa2 jg menoedjoe perbaikan pe pada badan PGI. Kita taboe, disamDengan ini dapat dioekoer bagaimana 'ngadjaran). kedoea: actie keloear (ter ping
PGI itoe ada organisasi FGB,
ketegoehan organisasi PGI jang dapat oetama jg berhoeboengan dengan per NSB (Normaal:cbolieren Bond jg ber
berdiri dengan Jangsoeng dan dapat baikan nasib), ketiga: actie kedalam zetel di Djokjakarta) dau vakorganisasi
hidoep soeboer, jg disebabkan oleh (jaitoe jg berhoeboergan dengan or- jg baroe lahir ialah OVO (Onderwijkeinsafan anggauta2nja.
ganisati didalam).
zers Vak Organisatie) ialah vakbond
»Keinsafan“ dan kesetiaan, adalah!
Actie onderwij3 dan actie jg berhoe dari goeroe2 keloearan HIK.
soeatoe factor jang dapat menegoehkan boengan dengan uasib' kedoeanja acKita hormati semoea organisasi goe
soeatoe organisasi.
: tie keloear, sebab berbasilnja actie ini roe jz tsb, kita hargai sikap mereka
. Kebavnjakan organisasi bangsa kita haroes ada perhoeboengan
atau per jg membela kejakinan dan pendirian
(organisasi apa sadja), mati ditengah roendingan dengan pemerintah.Jg be vja masing masing, tetapi... djika
tengah perdjalanan. Djarang sekali jg hoeboengan dengan nasib PGI telah kita disiui boleh memadjoekan perta
dapat bidoep mentjapai oesia jg ber mengadakan acsie jg spec'aal, jaitoe njaan, apa tidak lebih baik apabila
aan
tahoen, Apabila ditjari se dengan icbtiar dan daja oepajanja jg diantara semoea golongan goeroe di
babuja, kita akan dapati, bahwa tidak
ada keinsafan dan kesetiaan dari ang
uta anggautanja,

kas gem.

hoekoeman lagi.
—

tepok
tangan jg sanwat rioeh oleh
njaksikan sendiri, soenggoeh ada dilue slagnja jg telah ditjitak (dironeo)
congres.
ar didoegaan kita, bahwa
congres P. Ini soeatoe kemadjoean! Patoet poela
. Persatoean dapatkah
G.l. akan begitoe besar.

Kebesaran dan keramaian congres
ini, disebabkan poela oleh adanja pes

oeang

hakim telah 'memoetoeskan kepadanja
boekoeman 6 bl. dengan vosrwaardelijk 2 taboen dan djoega ia mesti mem
bajar ocang jang ia pakai kepada Ge
meente dan kailautidak ia mesti men

dari satoe golongan ke
lain, dari satoe groep
jg lain, kita lihat bahwa
oleh tali persaudaraan
jg tegoeh.

diakoeinja, bahwa

menggelapkan

dan dengan segera ia diadoekan

ik dan lekas, Rapat jg dimoelai pk se
Kita ikoeti congres PGI dengan
“g
ting- tengah 9 pk setengah doeatelah habis groepsbondennja dengan teliti, Indruk
Ini soeatoe kemadjoean, kata seorang kita jg pertama tidak lain hanjalah...
gal di Bandoeng, speciaal oentoek me
ngikoeti congres PGI. ini dari dekat. PGl-er. dalam congres th-th jl kebia persatoean semata! Dari teman,
kepada teman,
pada golongan
kepada groep
mereka diikat
dan persatoean

dida

inspeksi

didalam sekolah itoe, dan ternjata ia

dipegang

Fa
kita

Banjaklah penglihatan dan pende|saannja pk 5 soeboeh baroe selesai
ngaran kita jg berhoeboengan dengan
Rapat groepsbonden
congres PGI. ini.
Bapat2
dari
groepsbonden dilangVerslagen dari congres PGI. telah
kita moeatkan poela bertoeroet toeroet 'soeugkan siang hari, VOB PNS dan
OKSB mengambil tempat di HIS Padalam Pewandangan ini,

karena

boelan Nov jtl diadakan

3

Persatoean
tegoeb...

berharga

Sei

poerna.
. Lima bari lima malam

jang

oentoek

ana,

mengikoetinja dengan teliti dan semejrapat2

melihat lihat keadaan
oentoek diketaLoei,

hat segala roepa persediaan

soal ini.
Diantara soerat jang
kita terima,
tampaklah soerat dari seorang BB. amb
tenaar, poetera Islam jang sedjati,
Oleh
karena
diantara soerat itoe
terdapat djoega sosratnja seorang poe

PRA

jg z:kelijk, kort maar bondig, telah di

Kita selakoe wakil Pemandangan jg pegang tegoeb2 oleh congresisten.
Segala pembitjaraan dapat dipoetoes
speciaal ke Bandoeng oentoek menghadliri congres goeroe ini, dapatlah kan dengan tjepat. Dengan demikian

Terdakwa mengakoe teroes terang,
karena ja selaloe mendapat kesoesahan
didalam roemah tangganja.

Baba
AAA AG

kan oeang kas banjaknja f 51.—

$

Elec-

Pena alat
Pa

(lihat radio station di Malabar,

Kita toenggoe saatnja jang baik !
Dari kanan dan kiri kita dapat peng
hargaan terostama mareka mengharap
kan, soepaja mereka itoe dapat meli-

ha

lah memeriksa perkaranja seorang goe
roe (#emeente, jg didakwa meuggelap

melihat

triche Waterkracht di Lamadjan dan
Congres
PGI.
devogan (Kedoea: ,penjakit ingin bitjara“ dari sitoe Tjileuntja di Pangalengan. Jang
gropsbondennjatelah ber- 'congresisten telah didjaoehinja. Bitjara lainnja mengelilingi kota Bandoeng
acbir!

baiknja pimpinan t Atik Soeardi

te

aa

congressisten

Landraad-ketjil

uga
ea

kemaren

Kemaren doeloe

ISLAM

At PIK

Hari Rebo

pergi kepegoenoengan, seraja

oelapkan

me-

FODNS

1

mereka

meng-

San

perloelah

Gemeente

MAU RORO

dan tenaganja,

sekolah

12

Goeroe

Ketin
K ica Uk EN kana daBN
AIO

4 hari 4

malam bekerdja mempergoenakan otak

La Tian Ka

berhoeboeng

setelah

MINORA

SEN DAN REK
SEA

jang

tjoekoer

ama

apa apa

Piso

An

tjangkan

dengan cougresnja,

sakit

jang tadjem. Ia poenja wadja jang
bagoes menanggoeng Toean satoe
koelit aloes.

os

ke Bandoeng.|oleh

postkantoor Bantoean disana, dan pa
da tg itoe djoega di Maoek akan di
boeka postkantoor jg baroe.

ngaso.
Oleh Sud

Kita

Setelah empat hari empat
malam
congressisten berkoempoel mewperbin

Bocat tjoekoer jang lekas dan tida

Tea

tetapi tentoe

Berexeurgsie.

pada tg 22 Nov di Simalaga, didalam
daerah Lho Senmaweh akan diboeka

1

.

deng an perlahan

Di Atjeh dan di Maoek.
Kita mendapat kabar, bahwa nanti

10 bidji
25 cent

N

"

Penglihatan sepandjang congres -P.G., adalah soe
atoe vakorganisasi jang terbesar sendiri--

YA

—

Ako

terbanjak dihinggapi
penjakit jg
berbahaja ini. Patoetlah hal ini mendjadi perhatian pemerintah.

Sehabis Congres P. G. I.
Jang bekerdja

—i)

Pemboekasn Hulp-postkantoor

jg

Sman

| Lembaran Ketiga

apa sebabnja k a0e mgoeroe

aa

Dengan ini dapat diambil kesimpoe

lan,

pa Sant 24
an

wi

Saat Hana

PON

Oleh

dn

itoe soedah ringan

li, entah pengaroeh poeder no|

Obat paling sampoerna boeat ketentre-

|...

man jang beroemah-tangga.

na K. Ratib, entah pengaroeh aspirin

Adapoen

-Imas - Tojo, entah pengaroeh roedjak.
reboetan
etapi biarlah kita djangan
jan:

|

ngaroeh ini dan itoe, pokok kami
isa|soedah semboeh kembali dan segala
oloetjapan terima kasih dengan djalan)
1|,Pemandangan“ ini kasih kawi oe

an poela penerimaa

|

ne kita miminta diri dau
kendaraan Waktoe ki
'kat

tjapkan

hoedjan meramai

besar, hingga k

si akan godaan dari air

tjoerah

ri awan2. Tetapi apa akan

ta” terhingga banjakuja,

meng
dengan

bingga

eljoe

'poera

terpaksa memberhentikan perdjalana
dan membikin
mesin,

pagi
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