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pembitjaraan2 sidang tertoetoep dari
Moelai sekarang mereka berdaja oe
| Gemeente, Sesoedahnja Burgemeester paja oentoek mengadakan soeatoe do

' Wethouder di Makassar

badan-badan

Pada beslit Goebernemen, dan deIa tetap tidak soeka menerangkan
Ingan bersetoedjoean permintaan dari Isiapakah jang mendjadi soember per

schapsraad
dan provinciale raad|

'gemeenteraad di Makassar, didalam
| Orang begitoe giranguja sehingga 'gemeente
itoe diharoeskan ada 3 wetepa pada

sjarat

— Pest di Priangan

'Derma dari Wali Negeri
negeri telah
mendermakan

pa goena semoea badan jang diatas| “ Wali
mempoenjai
dalam

1

autonomie tetapi oeang kepada Asib, banjaknja beloem

loempoeh dan lemah,

soember

dapat dioemeemkan

ji badan jang berkoeasa
ia men- geri
telah
djadi badan tempat mendjoeal omong, f 1000.menjetoedjoei

kian itoe,

|.

memoeas-

da ketentoean jang agak pasti! Comite voor de Werkleozen Wali Ne

tidak

|.

tetapi

keoeangannja Ikan oentoek Asib, dan kepada Centrale

“sehingga orang ramai memberikan
tjap: komidi omong ! Kita persoonlijk
|.

seboetan

menderma

5

banjaknja

apa

Pelanggaran Kendaraan

demi-

karena disampingnja
ke-

“DiNieuw

Guinea,

' boeroekannja, ada djoega kebaikannja.
Dari Fak-Fak diberitakan
Dari itoe orang baroes pergoenakan Aneta :
| djoestroe badan badan itoe beloem . Kontrolir Fak-Fakdi Babo
na, djadi kita masoek disitoe mendjatoehkan hoekoeman jang
koet berichtiar, soepaja badan tama sekali kepada kendaraan

toe mendjadi sempoerna.

aa 8ndja, maoe tidak maoe,
) tidak senang, tjap kec

na membahajakan tertibnja

(ran laloe lintas disana,

-

soedah mendjadi lazim

. .boeat sebagian besar kena bedari

pihak

telah
per-

jang
ka

peratoe

Tentang Baginda Prins Bernhard
Dari Amsterdam Aneta mewartakan,
bahwa kemarin penjakit peningnja

pemerentah dan

gerakan kebangsaan jang mempoenjai
Pp
1 maoe bekerdja didalaru dan Baginda Prins Bernhard sedikit sangat,
2

tetapi, oleh karena malam tadi beliau

bisa tidoer njenjak, penjakitnja men
djadi koerang lagi. Keadaan Spek amat
og menjenangkan poela, Seri Baginda Ma
Iha Radja Pocteri Wilhelmina dan Prin-

ses Juliana kini bisa berdjalan djalan

poehnja badan2j: keloear kota.

njakit

| karena
dalam soemberj | Pertanjaan —0—
ai Sala
didalam Kamer

haroes dianggap

badan badan

itoe ?

Reuter

di pembitjaraan ! Toelichting

awas, para anggota, ini begrooting ha-

djika tidak,

terima,

— nanti tidak dapat goedkeuring dari...
College van Gedeputeerden.
- Begrooting Provinciale Raad men— djadi pokok pembitjaraan! Toelichting
ari

dagelijkech

bestuur

setali

mewartakan

dap perseterosan Tiongkok-Djepang
jg
termaktoeb didalam soeratnja kepada
komisi loear negeri, maka State De-

partement menambah keterangan, bah
wa jg sangat dioetamakan oleh Amerika ialah, toedjoean jg teroetama se

—

tang dari pihak atas. Dari itoe orang
lantas poetoes asa dan 'teroes 'me-

ngambil sikap : masa bodo dan dari
raad jang berkoeasa didjadikan raad
»Semoehoen Dawoeh".
NA

— 8joekoer, dengan adan

.

sanginba-

dah moelai insjaf, bahwa badan2 jang |

Dengan pakaian preman
menocoedjoeke Londen.

|

berdiri agak tegak, djika soal keoea” ngannja terhadap negeri lekas2 diatoer dengan

baik. Kabar tentang soal

Reuter mewartakan, bahwa Radja
Leopold dan Baginda Iboe pada tang

Didalam

kelangan

Society di Lon

batan tentang bal ini,
Radja Leopold dan

Gemeente

-

Man

oa

Da

mana

botjor

dengan soeatoe artikel da/

ada

dioeraikan

pendapatan kita sendiri (kita saksikan)
jg paling ramai dikoendjoengi oleh pu
bliek
jaitoe stand stand
Nijverheidscentrale ,Batavia”, 40
B.C., jang dikemoedikan oleh Tadjoe-

din Nazir.

jang

ketiga

Telah lama, concern dari Djepang
mandjalankan pekerdjaannja di conces
sies, Koeteif dan II di Oost-Borneo,
tetapi tidak berhatsil. Dari ini concessies
mereka
mengandoeng
peng
harapan jang lebih baik.

Kedjadian ini, boekan dari onkunde
nja geoloog Djepang,akan tetapi dari
keadaannja tempat, jg tak ada minjak.
Sesoedahnja boor jg kedoea didja
lankan sampai 1300 m kl. dan di stop

mereka

moelai lagi boring kelain tem

pat jg ketiga,
penghabisan.

dan

barang

kali jang

| Ahli2 berpendapatan bahwa ini akan

tidak
tjoba

berbasil djoega, walaupoen mentjoba ada kansnja.

Volkslectuur dil.-

Bantam,

sekalipoen

kartjis

maan

4

wan

Ketjelakaan

Dari

Taroetoeng

hebat

diberitakan

oleh

Aneta,
bahwa t. O, Markx, seorang
zendeling dan ahli bahasa Batak dan
bahasa Folklore didekat Taroetoeng
telah ketoebroek seboeah vracht-auto,
hingga mati,

tidak di

djoeal didesa-desa, seperti di Soekaboe
mi P.M, jang telah laloe, sebegitoe kar

tjis didjoeal di desa dengan

paksa, ti

daklah ramai djoega, entah karena apa.

Tjoeroep

Affaire

Dari
Padang Aneta mewartakan,
bahwa pagi ini pengadilan, R. v, J.
moelai memeriksa perkaranja bekas
Tjoeroep

—

Dengan
gutonome
gemeenschappen.
Pada tg 7 Dec, dr FH Visman,
anggauta Raad v Indie telah memboe

ka pembitjaraan pertama dengan Col
lege v Gedeputeerden dari Provincie
Djawa Barat dan pada hari ini dengan
dagelijksbestuur dari gemeente Batavia
Bandoeng
dan Buitenzorg,
berhoe
boeng dengan kemaoeannja pemerin
tah, oentoek mengatoer berhosboeng

annja

financieel

autonome

Oleh

antara

Negeri dan

gemeenschappen jang djelas.

karena

kehendaknja

hanja

membikin
garis
garis
jang
besar tentang
hal ini, maka tidak se
mosa gemeenschappen, akan diminta

advies,

tetapi

mereka

akan

menilik.

Toean F, van Maurik, assistent-resident terbeschikking, akan di kirim ke
Bandoeng, Tjiandjoer dan Indramajoe,

oentoek bitjara dengan college gecom
miteerden
dan
regentschap-regent-

dari Radja

dan
graaf dari Vlaanderen
sore telah tiba poela di Lon-

schap tadi,
Kemaren toean O.J,H.R. de Waal,
regeringscommissaris Bestuur hervor-

Dari Brussel diberitakan dan menoe
roet berita dari kalangan2 Hof di Lon
|den, koendjoengan Radja Belgi dan

rangkat ke Djawa Timoer, oentoek
membceka pembitjaraan sematjam itoe
didalam provinsi Djawa Timoer, boeat

Porland,

Saudara

Leopold
kemaren
|den.

beristirahat

sebagai

tamoe

jang

tertoea

di Welbeck

ar

Empat poeloeh tahoen
Postspaarbank
Peringatan
1 Juli1938.

.
pada

membikin

tentang ling ini,

ming Pedjabatan

pertama kali

Oemoem

dengan

telah

be

Gedeputeerden

dari provincie Djawa Timoer, sehabis
nja dengan colleges v, Burgemeesters
en wethouders dari stadsgemeenten
Soerabaia dan Malang. Sesoedah itoe
djoega dengan gecommiteerden dari

regentschap Malang dan Probolinggo,
Toean de Waal akan kembali ke Betawi pada hari Minggoe jad.
Toean dr, W J. Beck, hoofdambtenaar ter beschikking pada dr, Visman,
kemaren berangkat djoega ke Djawa

Tengah: Beliau akan membitjarakan
tentang hal ini dengan College van
Gedeputeerden dari provincie Djawa
tengah,

dengan

dagelijksche

Affaire jang

terkenal.

Saksi ada 45 orang, sedang ada 47
keterangan orang lain dibatjskan.

financieel

dari

masih

Abbey

Dari Den Haag diberitakan
Aneta, 7 December :

lam

,Batavia“,

hertog

kini

Redaktoer ,Vaderlands|
ditangkap

'berhoeboeng

centrale

Boring

nja, itoelah jang -mendjadikan banjak
publiek, akan tetapi menoeroet dan

Iboe

tg 1 Juli 1938 Postspaarbank
oleh akanPada merajakan
40 tahoen berdirinja
:
di
Indonesia.
tralisasi ikoet mendoakan, moga-moga
Kehendaknja directie jalah oentoek
Ini bari redaktoer » Vaderland”
oesaha jang sedang dilakoekan itoe
Hansen ditahan dalam roemah tahanan memperingati hari berdiri ini setjara
lekas2 mendjatohkan boeah jang lezat.
propaganda bosat instel-

— ini disadjikan dilain bagian.
Kita sebagai pentjinta gerakan desen-

Landbouw dan Nijverheids-

baginda

Koo Oh

—
9 cm

keloear

oesahaan

Perhoebvengan

den dan menoeroet berita Transocsan,

Manilla,

Ea

Pembitjaraan

Regent dan Patih dan A R. djoega,
menghatoerkan selamat pemboekaan
Pasar malam.
Teroes malamnja banjaklah publiek
dari segala bangsa jang koendjoengi,
oleh karena baroe ini tahoen ada di
dalam stand stand PM tsb jaitoe, per

Radja Leopold.

Radja Leopold akan bertoenangan
dengan seorang anak perempoean tjoe
Djenderal Paolino Santos, Ketoea dari tjoenja Hertog dari Portland, ja'vi
Staf Tentara Philippina dan 4 orang Lady Margaret Cavendish Bentinck
lainnja, terhitoeng djoega letnan Wil atau dengan saudara perempoean dari
liam Lee dari tentara Amerika, jang Lady terseboet jang bernama Lady
kemarin dengan doea boeah pesawat Anne Cavendish Bentinck.
terbang dari Cebu bertolak menoedjoe.
Hof Inggeris telah melakoekan de-

berautonomie itoe hanjabaroe dapat

Pandeglang
Pemboekaan
Hari Senen tg 6-12-37 pemboekaan
djam 5 sore, disitoe berpidato Toean

—
0

graaf dari Vlaanderen ini mengandoeng sifat jang partikoelir belaka.
Lebih landjoet diberitakan bahwa
Cbiang Kai Shek selakoe opperbevel
berita2
diloear negeri, berita mana
hebber dari tentara Tiongkok.
: jang merjatakan,
bahwa koendjoengan
Jg dianggap moengkin
mendjadi
ini
berhoeboeng
dengan perkawinan
| penggantinja ialah 4 orang, ja'ni: be nja Prins Karel atau berhoeboeng djoe
| kas Premier Wang Sing Wei, bekas |ga dengan perkawinan Radja Leopold
Minister Loear Negeri, bekas burgemeester Sjanghai Chang Chun dan |jang kedoea kalinja, maka berita beminister Peperangan Ho Ying Chin. rita ini tidak betoel sekali.

roe“ sekarang ini, roepanja orang soe-|

a20a

Pasar Malam

— 9 —

dari

Sedjak berangkatnja hingga kini
| oeang jaitoe beroepa: awas leden Pro
vinciale Raad, kalau toean toeantidak tidak terdengar tanda-tanda ataupoen
menerima oesoel ini, kami chawatir kabar tjeriteranja.
—O ——
|
nanti nanti begrooting tidak dapat
' goedkeuring dari pibak atas. Djadi
Chiang Kai Shek
soepaja tidak rewel, terima sadja renMeletakkan
djabatan
tjana kami ivi,
:
opperbevelhebber?
Dan, ,. dalam praktijk kesemoeanja
Transocean mewartakan dari New
itoe boekan tinggal antjaman dengan
York
7 December:
| perkataan belaka, tetapi djoega deBerdasar
kepada kawat spesial dari
ngan perboeatan. Tidak sedikit badan
pihak
jg
berwadjib
di Shanghai, ma
badan jang mendapat soesah, karena
ka
sk.
,New
York
Times”
mewartatelah memberanikan diri memakai auIkan
tentang
keloearnja
Djenderal
tonomienja dengan menjimpang dari

' perintah atau perintah haloesjang da-

Tp

Sangkoelirang-boringen

soepaja

hilang.

tiga Manilla.

Ming

pe

ceni

Roosevelt menganggap
»perang
ada“?

gal 4 December jbl ini telah mengoen
djoengi Inggeris dengan setjara parti
koelir, Baginda terseboet sama berpa
kaian preman.

bahwa disana orang sama merasa sa
ngat koeatir tentang keselamatan diri

agelijksceh bestuur djika diambil
tidak lain dari pada antjaman:
| roes toeantoean

pertanjaan

seperti tindakan jang

terbang

doeloe

Empat

10

Dan djoega, Comite2 terseboet kita
2
poedji betoel menerimanja tetamoe2
jang
sengadja berdaging mengendon
Pemboenoehan hebat
di
P.M, terseboet teroetama Toean PaDari Washington Reuter mewarta tihlah bisa mengatoernja dan meneri
Dari Semarang
diberitakan
oleh
kan, bahwa pemakajan Neutraliteitswet ma tetamoe2 setjarapoenja kedatangan. Aneta, bahwa seorang Boemipoetra di
Amerika baharoe bisa berlakoe, setelah
Publiek dari djam 5 sore sampai dalam mata gelap telah memboenoeh
Roosevelt mema'ioemkan bahwa . :Idjam 12 pasar malam ditoetoep ber 3 anakrja dan isterinja hingga anak2
perang betoel betoel ada.
desaksdesak teroes meneroes itoe kebe nja mati dan isterinja loeka parah,
Dengan menjatakan
kata
Cordell toelan hoedjan.
Pemboenoehnja telah ditoetoep dida
Hull didalam pendjawaban atas perta
Dan djoega Patih dan Regent tsb, lam roemah sakit gila.
njaan tentang politik Amerika terka memang
disoekai betoel oleh ra'jat
..
€d
Kapankah

Madoeraj|

Ban

Pesawat

ing RR. atau Stadsgemeen-

ada bertja

agentschap,

telah mendjalankan

——
O ——

kali berdaja oepaja

pada le Kamer, apakah ini tindakan

ah kita menjadjikan sedikit pertama.
tentang kelemahan dan ke

dan

Didalam gemeente Bandoeng orang
jg diserang oleh penjakit itoe ada 2.

'berhoeboeng dengan Madoera Welvaart
dimadjoekan

Bandoeng

boel pest didaerah itoe sedang

n jeindverslag (verslag jang penghabisan)
fonds telah

didaerah

telah dirapportkan, bahwa

Welvaartfonds,
3 1 Pada pemeriksaan didalam afdeeling

2

pest

Soemedang
ada 15 dan
semoeanja
meninggal doenia, djadi ini telah lebih
8 orang dari pada minggoe jl.
Didaerah Oedjoengberoeng orang jg
meninggal doenia ada 3 sedang pada
| minggoe jl tjoema 2 orang.
Dari Tjimahi, Pemeungpeuk, Tjikeroeb, dak Soemedang dan daerahnja

agentschap

2620

Tapi di Pandeglang banjak jang
Awerika tjintai dari pengatoerannja Comite tsb komandan pelpolisi Hoofd. inspektoer
J J. Harlingen, berhoeboeng dengan
tetap berada diloear pepsrangan.
teroetama Toean Patih.

poenjai autonomie itoe dise

Tentang

Selama tg 21 sampai 27 November
jbl, orang-orang jg diserang oleh pe-

oleh didalam daerah ito6 tidak ada pest.

melanggar Wegverkeers-ordonansi,

| toel, dari itoe perloe mendapat perhatian

—0O—

badan jang houder dan 1 plv wethouder,

teroetama boeat tiap-tiap

praktijk

itoe.

jang pertama dan

berdiri sendiri, mempoenjai autonomie |
| jaitoe . . . so'al keoeangan.'”—
as

kabaran

kan

agentschappen
kerdjaannja,

Wi,

Kadi-

besturen

Boleh djadi

pemeriksaan

14 hari.

berlakoe

— 9 —

Radiotelefoon

ta

| terhadap moentjoelnja

cumentaire film. Oleh karena peker
djaannja di Hoofdkantoor di Betawi
terlaloe banjak, maka perloe mendiri

WI.

Laan

nummer

WI.

Inggeris dan Malaka.
Seorang anggauta dari sidang La
gerhuis ja'ni Delaberee telah memadjoe
kan pertanjaannja
kepada direktoer
djendral dari Posterijen dan Telegra
fie pertanjaan
mana jg menjatakan
bisakah dilakoekan perhoeboengan an

tara Londen dan Malaka dengan

antaraan telefoon
Perhoeboengan

didalam

ini haroes

pada waktoe pasar di
diboeka kata

pagi2

per

hari

dilakoekan

Malaka

masih

Reuter,

Djam djam jang telah ditetapkan
oentoek radiotelefoondienst ialah dari

djam

09.30 sampai

pada djam

14.30

GMT.

Majoor Tryon mendjawab atas per
tanjaan ini bahwa dienst antara Amsterdam

dan Indonesia ini, dienst mana

jang dilaloei oleh pembitjaraan2 telefoon antara Inggeris dan Malaka jang
dilangsoengkan pada djam 09.00 GMT,
Majoor tsb akan menghoeboengkan
dengan pembesar pembesar di Negeri
Belanda dan akan memadjoekan per

tanjaan

kepada Delaberee poela oen-

toek memperloeaskan djamdjam dienst
itoe.
Kebakaran,

Dari Soerabaja" diberitakan
oleh
Aneta, bahwa kemarin sore telah ter
djadi kebakaran di Asphalt-Fabriek
»Bataviaasch“ di Wonokromo jang di
sebabkan oleh meletoesnja ketel hing
ga apinja djatoeh kedalam minjak dan
api ini mendjalar kemana-mana.

dari stadsgemeenten Semarang dan
Setelah itos diberikan tanda2 kepa
Pekalongan, kemoedian dengan colle- da brandweer dan brandweer ini de
ge van gecommiteerden dari regent- ngan lekas poela melakoekan pertolo
schap2

Magelang,

Wonosobo dan Ban

djarnegera T, Beck akan
dalam

ngan,

hingga kebakaran

ini tidak bisa

kembali di mendjalar kelain-lain tempatnja dan
djoega tidak mendjadi besar sekali,
minggoe ini djoega.
—9

—
s

kat pkai

|. Hip-hip-hip-hoera! setengah orang
| Begitoelah samboetan n setengah
oran,

dengan
soeratnja
'bertanja kepada
anggota-anggota, siapa gerangan jang
membotjorkan kepada pers itoe, setelah
.| mana semoea tidak ada jang menga
koei, maka Hansen beroelang-oelang
didengar keterangannja oleh Recbter
Commissaris.
h
:

1810

Roemah

Losse

1440

a

Seorang

kampoeng

contra seorang

Indo

Sokongan o€ntoek ASIB.
NIGM (Nederlandseh-Indische Gas
Maatscbappij) telah memberi sokongan

Di Karet Tanah Abang kemaren s0
| Fre telah
terbit perkelahian seorang kepada ASIB jang berdjoemlah f 50.
kampoeng dengan seorang Belanda dengan ta' oesah memakai perangko
Indo, Perkelahian ini ta'heran kalau akan tetapi memakai frankeerstempel.
bisa terdjadi jang ta“ diharapkan
ka
Perajaan Lebaran Pasoendan Djakarta | lau
masing2 mempoenjai sendjata. Sjoe
Nanti malam moelai djam 8 (8/9| koer kedjadian ini seorang poen ta'
Excursisten PAI Soerabaja
December 1937) Pasoendan Tjabang| ada jg memegang gegawan, maski de
Ini malam akan tiba disini excurpertemoe
akan mengadakan

Man

Raerat

AM

BAAK JT SAN PT Sep AP TAPE

AMSTLEVEN
ALLE

LEVENSVERZEKERINGEN,

L TAN AN Lu
BEDRAG Lela

VERZEKERD

Siapa ketinggalan sandal

Toean J, Henzeveldt
tentang Bedrijfsvrede,
3
Toean van Loukhuizen tentang xeso
Theater?

selop ?
Di

Da 43

Rex

dan

lutie jg telah dimoefakati di Singapoer.

mikian kedoeanja mandi darah,

Dari penoeh sesaknja Rex Theater
kare
Sesoedahnja ini diadakan pauze dan
di Clubhuis- na satoe sama lain ta“ hendak menga sisten PAI Soerabaja, antara mana tadi malam disana ada ketinggal 40 orang diberi waktoe oentoek bertanja
an Lebaran, bertempat
nja di Petodjo Dwarsweg. Pertemoean | lah, mereka goelet, ta' poeas saling toean Kjahi H.M. Mansoer, dan H, (beekan 40 pasang) sandal dan selop. dan bermoesjawaratan tentang beslit
Mochammadijih ikoet serta, Excur
Jang berhak boleh datang mengam dan soeara soeara jg sekiranja perloe.
mana diadakannja bersama sama de banting, masing2 giginja di goenakan B.
sisten
ini soedah mengelilingi Djawa
Isaling gigit,
bil pada lokethouder Rex Theater.
Penoetoep dibitjarakan oleh toeam
ngan PASOENDAN ISTRI,
Tengah dan di Betawi akan mengoen
Kedjadian

demikian

dalam

kam-

C.M. Bakker.

2 —
'Gjoengi tempat jang penting, Beliau2
Grootmoedertje.
pendoedoek kampoeng sangat takoet ini akan bermalam dihotel Mataram
Oleh marsose dan politie Tjelilitan | melawan orang B-landa, kalau sampai dimana ini malam akan diadakan per
Tadi malam boekan main penneh
telah ditangkap didaerah Pasar Rebo terdjadi bergini tentoe dapat di kira temoean dan perdjamoean bersantap sesaknja gedoeng Thalia di Mangga
—O —
Besar. Orang berdoejoen datang hen
seorang pendoedoek di itoe tempat jg si Indo tadi keterlaloean.
dak mengoeudjvengi permainan ,Or
sedang melakoekan oeang ketipan pal-|
—@ —u
Pengiriaman emas
soe. Orang ini nama Simin, jl, menga
pbeus Opera“, Tjeriteranja poen sa
koeh perboeatannja dan oendjoek doea
ngat
menarik hati ja'ni ,grootmoePada
tanggal
6
December
jbl
ini
Leuwiliang
dimana dengan tepat sekali
kawannja nama Kontong dan Entong |
telah dikirimkan emas Redjang-Le- dertje“
masing masing tinggal di kp. Makasser. Orang mengabarkan:
bong dari Bengkoelen. Pengiriman ikoet #main, Riboet II, Koesnan, Tan
Ini doea orang di oendjoek telah dij Dalam boelan November jbl. ini te- emas jang pertama ini ialah dari be Tjeng Bok dan Astaman,
lakoekan penggradahan ditempat mana lah dioesahakan 3 fabriek karet baroe kas soember emas di Lobongdonok
Dalam padaitoe rioeh soeara orang
terdapat bahwa roemah jg ditinggali jaitoe dari Roekoen Panggoegah, Roe jang pada masa ini bekerdja lagi. tertawa gelak2 melihat tingka lakoe
digoenakan
fabriek memboeat oeang koen Istikoerih dan Roekoen Segawe. Djoemlahnja emas ini masih sedikit badoetnja,
dan
sangat
menjenang
oeang palsoe itoe, bahan dan perkakas Diniatkan pemboekaan dengan oepa- sekali hingga mempoenjai harga koe- kan poela cabaret dansanja,
nja serta sedjoemblah oeang ketipan jg tjara akan dilangsoengkan nanti pada rang lebih f 46000. Emas terseboet
Poedjian
tentang mainnja, rasanja
pertengahan boelan ini.
beloem lakoe telah dibeslag.
dimasoekkan didalam peti dan diki- soedah tidak perloe, karena soedah di
Ternjata gerakan kooperasi karet di
rimkan kepada Java Bank di Amster ketahoei oemoem, Ini malam lebih
daerah Leuwiliang itoe berdjalan te dam.
hebat, ja'ni tjeritera , Rentjong Atjeh",
Pertemoean Lebaran-dari
roes dengan baik sekali.
— »Insjaf Agama Islam"
— O —

Oeang ketipan

palsoe

poeng

agak

gandjil

sebab oemoemnja

sm

telah dioemoemkan,
Sebagaimana
perhimpoenan ,Insjaf Agama Islam“
pada malam Rebo jl, telah mengada

Pertemoean

J.O.P,

Kelak pada hari Saptoe malam
kan pertemoean Lebaran Aidilfitri di Minggoe tauggal 11 December JOP.,
mesdjid Gang Tengah dengan menda Jopi dan Pop tjabang Djakarta akan
anggauta

dari semoea

pat perhatian

nja, Diantara tamoe2 jang dioendang,
tampak wakil dari pergoeroean Alfve
gara dari Matraman dan dari perk. PK.
Soekri Hoesin pada waktoe pemboeka
an tidak dapat badir, karena satoe dan
lain hal, pimpinan diserahkan kepada

banjak

ketoea

comite

tjapainja

dan apa apa

oleh perk. ini.

Seteroesnja

Alfateha.

jg telah di

ini, agar dapat succes jang lebih besar
dari pada sekarang. Dengan sembojan
»bersatoe tegoeb, bertjerai djatoeh“
beliau menghabisi pidato pemboekaan.

Setelah itoe, T. H, Oesman Moesannip, ketuea oeroesan oechrowijah mem

bentangkan dengan pandjang
tentang faedahnja mengadakan

lebar
perte

moean lebaran seperti ini, persaudaraan

manfa'atnja

ada persa

toean dikalangan Islam. Semoeanja
itoe didjelaskan dengan beberapa ajat

dan hadith. Dengan hati terharoe serta

poeas, hadirin mengikoeti pembitjaraan beliau itoe.

Sesoedah itoe, T, Hoesin memberi
kan injectie oemoem boeat memper
mesdjid
G. Tengah
mesdjid lain lain tem

pat oemoemnja dan seteroesnja beliau
tentang

hikmatnja

ber

poeasa didalam boelan Ramadhon dan

lain lain sebagainja. Andjoeran beliau
itoe sangat disetoedjoei oleh sekalian

jang hadir.
Sebagai penoetoep pembitjaraan, T.
Moeb.

Soekri

Hoesin, jang

, Pemandangan”

kemaren

ada dimoeatkan berita, bahwa perkoem
poelan

50 roepiah.
3
Harap sidang ramai ma'loem adanja,
—O9

Terang

telah balik

—

Boelan

Perhatian

loear

biasa.

di Indonesia dibikin film
mana segenap pemain2

muziek di
terdiri dari

Indonesia,

Berita tentang film boeatan Anif
»Terang Boelan“ memang soedah Ia-

soepaja

atas

kita kaoem

Moeslimin

kedjadian kedjadian itoe,

serta

mempropagandakan

giat

akan

kebenaran,

bati

itoe,

nistjaja

rioeh

sangat ke

rol sebagai pendjahat, tidak oebah de
ngan roepa dan sifat pendjabhat benar.
Demikian poela jg mendjadi priester, sebab tjerita ini diambil didalam

soeatoe poelau ,Sawoba“ dimana pendoedoeknja
menjembah

masih

menganoet

agama

kesopanan pendoedoek poelau.
Ketjoeali scene2 jg mengikat erat2
hati kita, poen sangat merdoe soeara

muziek Hawatian Isiander“ (bahagiav
dari m.v Lief:Java jg sangat terkenal

an

digedoeng

Anif

beberapa

boelan

Tidak heran. Tadi malam boeat per
kali

bagi

seloeroek

doenia

moe

dipoetar film , Terang Boelan“

beliau

pandjang lebar.

terangkan

Djam setengah 7 beberapa kelas soe
dah terdjoeal habis, achirnja loge dan

B.

balkon poen penoeh sesak, banjak jg
berdiri, hingga datang commissaris
penonton

itoe.

Samboetan

djelas moengkin tentang #kepandaian
bermainnja spelers dan speelstersnja,

11

banjak

1937. poekoel

10 pagi2

oleh

dengan

»

»

»

»

WEST
harga

1 30.— seboelan

f 37.50
#40,—
ge
4640, 12405 , 13438, dikota
”

2
dari perceel2 Verp.
sebagai

1

nos.

-

dan

3 kosong.

dari

perceel2 Verp. nos. 46410, 12405,

13438,

:

dikota

sebagai

PASAR GLODOK
no. 4, 5 dan 6 disewakan dengan harga f 210.- seboelan semoeanja
: MISS

ROEKIA

Dari segala jg indah itoe, indah bah

kan loear biasa,natuur opname, gambar pemandangan

alam Indonesia.

Sebagai anak Indonesia, segera tim
boel hati bangga melihat segala kein-

BAGIAN D. sebagian dari perceel2 Verp. nos. 4640, 12405, 13438, dikota
dikenal sebagai
PASAR
GLODOK
no. 7 disewakan dengan harga f60.—seboelan
BAGIAN E. perceel2 Verp. nos. 12001 dan 1327) dan sebagian dari perceel Verp. no, 4640, dikota dikenal sebagai

PASAR

dahan itoe,

Dalam hal ini, pihak
mendapat poedjian.
Kita pastikan, tentoe

pat, istimewa diloear

Anif
dilain2

Indonesia,

11 senantiasa mendjoempai
ramai,

SEBAGAI

patoet
tem

film

perhatian

ROHAJA

nos.8

dan 9 disewakan

GLODOK
dengan

»”

G.

12

5

»

dari perceel Verp. n 0. 7414,
GANG TIK IR GLODOK

no, 3 disewakan
1

»

ana

DN313

no. 17,19,21

dengan

harga

”

13

saha

2
”

”

BAGIAN J. sebagian dari perceel Ver

Rohaja asjik bernjanji dengan
bat karibnja toenangannja

|$

5

dari” perceel Verp. no. 7414, dikota dikenal
GANG TIKIR GLODOK
disewakan dengan harga f 15.—seboelan

BAGIAN H, sebagian
2D

1

Verp.

f 70.—

sebagian

no, 1
nos. 85 dan 86

di

hargaf 135,—seboelan semoeanja

an
GANG TANAH LAPANG
No. 8/94a disewakan dengan harga f 8.— seboelan
BAGIAN F, perceel
Verp. no. 12404 dan sebagian dari perceel2
nos. 4640 dan 7414, dikota dikenal sebagai
PASAR GLODOK
nos. 10 disewakan deng an harga 1150— seboelan
Li
f 80.—
»
»
»
»”
»
BAGIAN

Terang boelan

orang

DECEMBER

PASAR GLODOK
disewakan dengan harga 175, seboelan.

dikenal

Didalam
pemandangan kita jg da
hoeloe kita telah oeraikan dengan se-

MISS ,ROEKIAH

3225
» 226
sebagian
dikennal

BAGIAN C. sebagian

penonton

Menilik permainan Miss Roekiah

tg.

disewakan

no. 1
» 2

polisi hendak meminta keloearnja ke

dengan

persatoean

Saptoe tg..3 Dec '37.

dihadapan

HARI SAPTOE

Ke

tali

malam ini

kan nasib bangsa dau tanah air,
Pertemoean akan dimoelai djam 8

K, P. M.

Pendjoealan

BAGIAN

dan|

dalam Islam, pertemoean ini pada
poekoel, 11 malam
dengan diiringi
do'a oleh moealim H Sazeli, ditoetoep |
dengan selamat. (AS).
“

dangan permoefakatan

» 224

Kemoedian dari pada itoe, setelah
wakil2 perk membilang selamat Aidil
fitri dan mengandjoerkan djoega skan
mempertegoehkan

leden PRI akan diadakan

MOLENVLIET

kemoeljaan Agama Allah jang sedjati
itoe. Hanja dengan persatoean, kita
dapat mendjalankan itoe,
Djoega maksoed bersilatoerrahim se

perti ini,

bah

Lebaran goena bekas

(malam Kemis tg. 8/9 boelan ini) di
roemah toean Sardjono, Gang Ke
nari II,
2
Dengan
pasti disini dapat dioemoemkan, bahwatoean M. Tabrani
dapat hadir djoega dan akan menja
djikan pidato jang kita mintakan pa
da beliau jaitoe tentang kewadjiban
kita pada masa ini dalam menghadapi
gerakan kebangsaan menoedjoe perbai

Oj swau

no. 223

lebih

kebesaran

wa pertemoean

'|dan disediakan soegoehan sekedarnja.
Menilik pentingnja pertemoean itoe,
Pada tg 7 Debember jbl ini telah dengan perantaraan sk, ini diminta
dilangsoengkan vergadering oleb ge dengan hormat,soepaja tosan-toean be
combineerde besturen dari Vereeniging kas leden PRI soedi memerlosexan
datang.
vereeniging Gezagvoerder dan Stuur
lieden dan djoega oleh bestuur bestuur
dari Scheepswerktuigkundigen.
Contingenteering pemasoekan
Vergadering tsb telah membitjara
barang2 djadi.
kan tentang beberapa keadaau keada
Dengan
besluit GG. tertanggal 8
an dan tindakan tindakan dan djoega!
nomor 2 telah ditetapkan
tentang conflict jg timboel didalam December
verordening pemasoekan barang djadi
KPM.
Dengan djelas dan terang telah di (confectie goederen) :1937 (staatsblad
ambil sikap tentang ontslag jang col- 637), dalam mana diteroeskan 12 boe
laa lagi berlakoenja Coutingenteering
lectief.
barang
itoe, terhitoeng
Lebih landjoet diberitakan bahwa pemasoekan
kelak pada tg 29 December jad, ini moelai tgl. 9 Dec. 1937,
ea Oo —
akan diadakan vergadering poela, di
mana Pemerintah akan
melakoekan
Annaadil Islami tjb Tg. Priok
pembitjaraannja.
Sebagai ageuda
vergadering ini ia
Kacem Annaadi djoega disini telah
lah sebagai berikoet.
melakoekan kewadjiban
memoengoet
Pemboekaan vergadering tsb oleh zakat fitrah diantara mereka jg mana
t. van Lonkhuizen,
telah berhasil baik, ialah 24 gantang
Pembitjara2 ialah:
beras dan wang banjaknja f 588'/2, jg
Toean P. Kerstens tentang Bedrijfs- telah dibagi2kan kepada 72 familie jg.
organisatie,
wadjib menerimanja jg diantarkan ke
Toean O,M. Bakker tentang peman roemah masing2 jaitoe pada malam

di Rex Theater di Kramat Batavia C.
Sedjak djam 6 sore berdesak desak
orang datang. Soekar hendak masoek
ke pintoe.

lebihan

P€ngoerves menoelis:
- Disini kita memperingatkan,

Aa

dan di Vendukantoor di Binnen Nieuwpoortstraat 20 Batavia, dari tanah2
eigeadom, atas nama almarhoem Se ch Salim bin Awab bin Abdat, pedagang di Buitenzorg, berkedoedoekan di Batavia, acten van eigendom adis,
14 September 1937 nos. 1118 tm 1124, Verp. nos. 4640, 13279, 12404,
12405, 7414, 12001, 13438, dimana be rdiri beberapa gedoeng, dibagi dalam
9 bagian.
BAGIAN A. sebagian dari perceel Verp. no. 4640, di kota di kenal sebagai

Orang berdebar2 menantikanpja. Ti
dak hanja dari golongan anak negeri
tetapi djoega dari golongan Eropab,
Tionghoa dll.

lailah

Lebaran. -

Gecombineerde vergadering

Pada

javg lampau.

tama

Pertemoean

didalam

dan
koeatkanlah benteng Islam oen
toek membantras segala maki makian

itoe

hendak applaus,

kita oeraikan sedjelas-djelasnja

lainnja, angkat bolehlah agaknja kita njatakan disini,
bitjara. Dengan soeara njaring dan ber bahwa ia bermain sangat baik oengapi beliau menggambarkan keadaan goel peilnja. Tentoe orang sama berIslam oemoemnja.
kata ma'loem ia pernah bermain di
panggoeng
opera.
Tidak ketinggalan beliau mempe"
Betoel,
tetapi
lain dengan di film,
ingatkan kepada badirin tjatjian tjatj'
Sebab
ada
satoe
scene dimana miss
an jg ditoedjoekan kepada Agama Al:Roekiah
nampak
wadjah
moekanja sa
'lah dan RosoelNja, baikpoen duri pi
dja,
hal
mana
memboektikan
bawa ia
hak bangsa kita sendiri, maoepoen da
diportret
dari
djarak
jang
sangat
ra
ri pihak loearan. Beliau mengandjoer
kan,

Sebentar sebentar kita de

harian ivi dikota ini), Senantiasa soeara muziek
poen mendapat samboetan menjenang
ketika kita mempersaksikan pertjoba- kan dari publiek.
ma tersiar, poen

soedah

kembeli dari oeroesan

insjaf

moekanja,

ngar pihak penonton

berhala. Poen pakaiannja
Orang tentoe merasa besar hati djoe
ga melihat bahwa boeat pertama kali dibikin sesoeai, dengan oekoeran peri
bangsa

kepada pendoedoek G. Tengah, soepaja

menerangkan

Didalam

25 tetapi 50.

djika lens dan

mesdjid,

mendjadi anggauta dari perhimpoenan

baiki
keadaan
choesoesnja dan

Boekan

0 —

sedib,

adaan digedoeng Rex-Theater.
Toean Effendi dalam memegang

beliau mengandjoerkan

didalam Islam,

—

moeka

opera-man sangat dekat dengan kita.
Welnu, mis Roekiah boleh dikata
loeloes
semoeanja,
-Poen
Raden
Moechtar
sebagai hoofdrol kedoea
tidak ketinggalan, Sympathiek sangat

pendirian
Sekolah
Tinggi Moeham
madijah,
Sesoenggoehnja
boekan 25, tetapi

Dengan ringkas beliau menggambarkan
keadaan perhimpoenar IAI. pada wak

toe sekarang

muelai

8 malam.

gembira,

kooperasi , Boedi Darma" telah

jang telah memberi keloeasan oentoek
mengadakan pertemoean ini ditempat
jang moelia itoe. Sebeloemnja beliau
meneroeskan maksoednja diadakan per
temoean ini, beliau mohon ma'af ke
pada hadirin atas segala kesalahan
dan kechilsfan dari pihak pengoeroes
pembatjaan

Rajat,

di

menderma 25 roepiah boeat keperloean

terima kasih atas kedatangan

dengan disertai

Pergoeroean

poekoel

Lebaran

diper-

membilang

hadirin pocla kepada

pertemoesan

tetapi karena takoet tidak mendengar
kata-kata dan pjanjian jang menarik

wakil ketoea, toean Sastrowiredjo,
Wakil

gedoeng

toean Moehd.

ketoea,

karena

Oleh

mengadakan

pat. Lens tentoe dekat dengan moeka
nja. Tjoba gambarkanlah dalam pikr
ran, dapatkah kita dengan moedah
membikin moeka ketakoetan, moeka

Aa

yi

Djakarta,

5
p.

f12.50

f &.—
i 9,—

f 15.—masing2

dikota

sebagai
seboelan

dikenal

sebagai

seboelan
»”

1

f 8.—masing2 seboelan.
f 30.—seboelan semoeanja
no. 4640, dikota dikenal sebagai

GANG TANAH LAPANG
perceel jang kosong disewakan dengan harga 17.50 seboelan
Keterangan2 lebih djelas bisa didapat d ipemegang hypotheek jangdikoeasakan:
Jhr. Mr. P. R. FEITH
Binnen Nieuwpoortstraat 23,
an

4

2

-

B:

Kantor dari Asiatic Petroleum Com
pany jg ada dikota itoe, roesak oleh
seboeah

bom jang djitoe mengenainja.

Semoea

kaocem perampsk di Ching

kiang dibikin tammat dengan singkat,
Mereka dihoekoem tembak. Sebagian
besar daripada mereka itoe bekas ma

Dikasih kesempatan menjerah
atau

—. Maarschalk Chiang Kai Shek hampir

z

1

king pada
lasa).

2.

Senen

Maarschalk

malam

Chiang

(malam

Kai

Shek

njonja lepas dari bahaja

Chiang Kai Shek ke Nan chang

Nanking,

.

Hankow, 7 Dec (Reuter) Djendral Chiang Kai Shek, tadi pagi dari

Nanking telah berangkat, boleh djadi, ke Nan-chang.

(storm-aanval)

gerebekan

serangan

pasoekan2

opisil

ma'loemat

Berita-berita Pers mewartakan, bahwa sedanguja pasoekan pasoekan
mentjoba memandjati tembok2 toea, maka Pasoekan Terbesarnja

pan

Nanking dan 8 KM

rada ditempat-tempat 1S KM sebelah timoer-laoet

de
be

se

belah.selatan, serta satoe lagi 16 KM sebelah tenggara kota Nanking.

Lebih dari 90 pesawat menjerang Nanking
Shanghai,

7 Dec. (Reuter) Monoeroet berita Domei, ini
pertempoeran

giat sekali didalam medan

djadi peperangan

hari

ter-

Tiongkok

Dje

pang, ja'ni ketika lebih dari 90 boesh pesawat terbang Djepang

menghoe

djani bom kepada Nanking, bagai perintis djalan perampasan.
Beberapa tempat penting dibakar,
Shanghai, 7 Nov. (Reuter). Gedaag mensioe, tank tank benzine
kandang kandang pesawet ini hari dengan systimatis diroesak poekak

kan dengan dibakar oleh serdadoe2 pembela
hampir bevar

boeat »ertama

Tembakan tembakan
djatoeh mati tertembak.
Pesawat

Tionghoa

Nanking,

kali djatoeh ketangan

kota mana

soedah

orang asing.

berboenji sebentar sebentar, djika tjalon perampas
eSs

pindah

Malin

Pagi tidi pesawat pesawat terbang Tionghoa bertolak dari kota Nanking menoedjoe tempat pangkalan babaroe, lebih kehoeloe negeri lagi, se
Gang pesawat pesawat jg roesak, jg tidak keboeroe diperbaiki, djoega hantjoer leboer diroesak.
Orang merasa koeatir kalau kalau gedoeng gedneng Pemerintah dan
istana istana, dimana terdapat arcbticiuur Barat dan Tim »er, djoega dibakar
sebeloemuja pibak Tionghoa dengan difi nitif melakoekan pengoeudoeran diri.
Tawaran

Hankow, 7 December (Centrale News Agency),
Pemerintahan Djerman telah menawarkan oentoek mendjadi badan per
antaraan boeat

mendaja

soal jang masih

oepajakan terhentinja perang

dan mengoerues soal

bersangkoetan.

Walaupoen tawaran ini timboel dari hati Djerman jang berperasaan
manis dan bersahabat jg sangat dihargai tinggi oleh Pemerintah Tionghoa,
tidak oeroeng Pemerintah Tionghoa soedah boelat boelat dan koekoeh ni
atnja tetap memperhatikan diri dengan kekoeataanja jang sekoeat koeatnja,
ketjoeali kalau Djepang dengan toeloes hati soeka menghormati hak ber
koeasa dan dipertosan Tionghoa dinegeri Tiongkok.

Tanah kedoedoekan bangsa asing

digerebek. lagi

Shanghai,
7
Dec
(Reuter)
Penggerebekan jang kedoeakali telab
terdjadi ditanah tempat kedoedoekan
| asing (uederzetting) dibahagian sebe
lah selatan socak Soo-chow tadi ma
lam oleh polisi Kongsol Djepang, jang
laloe menangkap seorang Korea
Ia teroes dibawa ke Hongkew.

Shanghai,
Berhoeboeng

test jang

atas protest
7 December (Reuter)

dengan

beberapa

pro-

dimadjoekan oleh kongsol2

terbadap gerebegan Djepang dihotel,
sebagai terberita kemarin, maka kong
sol Djenderal Djepang Okamoto, sege

ra meogirimkan pernjataan

ma'af bab

wa incident itoe | terdjadirja diloear
pengetahoean
dia. Iu menerangkan,
bahwa akan dilakoekan tindakan jang
perloe2 bagi mendjaga beroelangnja

kedjadian itoe, Penjelosaian perkara
ini adalah selakoe sikap jang lebih
damai dari pihaknja pembesar Djepang.

Kafilah (reizigers) dari Nanking me
wartakan bahwa segenap pendoedoek

sedjoemlah 150000 djiwa sama lari da

Navking tidak disah

nafsoe oentoek menjerang wijk-wijk
jang tidak ada artinje apa-apa dalam

Wuhu

bangsa

Donald, ini ha

balapan

melawan

dari waktoe

terbitnja matahari, keloearga Chiang
itoe dengan pesawatnja jg bermotor3
telih bertolak. Mereka terlihat oleh
pesawat2 terbang Djepang jg segera

melakoekan pengedjaran.

Baik jg mengedjar maoepoen jg di
kedjar, kedosa doeanja menghabiskan
ketjepatan hingga poentjaknja tetapi
pesawat
Maarschalk
itoe jg moela2

rita ada dari bangsa asing,

djarannja diatas Aking iboe kota
hui mereka hentikan,

An

Djika seandenja mereka tahoe, sia
pakah jang doedoek didalam pesawat
jang mereka
kedjar itoe, tanggoeng
lebih seroe lagi mereka melakoekan
pengedjarannja.
Nanking hampir tertoetoep rapat.
Sewentara itoe paisoekan terbesar

dari tentara Djepang makin Jama, m3
kin menoetoep rapat kepada
kota
Nanking.

Pembesar-pembesar

Tionghoa
wijk

memberi

wijk

militer

perintah, soepaja

dilsearan

dibakar

semoea,

jaug didalam malam jang gelap gelita
ta ini meroepakan api oenggoen jang
mendahsjatkan.
Segala2pja di Nanking memberikan

penangkapan

orang

Korea

ngan

lebih doeloe dengan pengetahos
dengan bantoean poelisi
tanah itoe dengan yergunning jg di
minta lebih dahoeloe.
Masoeknja

tentara Djepang
Nanking

ke

7 Dec (Transocean), Me

berita

jang

diterima

dari

seakan2

soedah

ditak

Pers

bisa diangkoet

dengan-transport

soe

dah disiapkan, sadang lain lain barang
jang tidak kebagian alat pengangkoet
sama

(Transoeean)

sama

memboeat

rita, bahwa dipoelau @vuemoy

be

(dekat

Amoy) akan dibikin seboeah pangka
lan marine Djepang, goeua keperloe

an memerangi Tiongkok-Selatan,

Djepang,
R:boean dan riboean orang
Tiong
hoa, antara maua jg kebanjikan lari
setjepat-tjepatnja sambil meninggalkan

lapangan terbarg dan seboeah pelaboe
han, jang kesemoeanja itoe dalam tem
po 3 boelan haroes soedah selesai.
Soerat-soerat kabar Tionghoa menja

djoenja Djepang
tidak berhenti2

antara

ra'jat jg sangat besar sebagaimana bia
savja didalam peperangan Tiongkok—

harta bendanja, disebabkan gerak ma

sebagai
aroes jang
teroes
membandjiri

Daerah keselamatan jang oleh kowisi

internasional,

terdiri dari

kan 30 miljoen yeu boeat mendirikan

takan pendapatannja, bahwa pangkalan jang meroepakan perhoeboengan
Hongkong

bisa terantjam

dengan

Singapoera

babaja besar,

orang orang

mane
EC) ceng

Inggeris Amerika dll. Negeri loearan
ditjoba soepaja bisa tetap berdiri di

Nederlond

Nanking.

Diangkat mendjadi Nassau Commandeur.
Dari
Den Haag diberitakan oleh
Aneta,
bahwa Prof Dr J Huizenga
telah diangkat mendjadi Nassau Com
mandeur.

tidak

ada diserang oleh Djepang, maka

Tentang

didoega bahwa daerah tempat lari itoe
di indahkan djoega oleh orang Djepang.
Pembesar2
militer Tionghoa mem
beri perintah, soepaja semoea pasoe
kan disingkirkan dari daerah itoe, ser
ta segala perdirian2 pertahanan soe
paja diroesakkan, sedang 15 pasoekan
dari pasoekan2 loear negeri tetap ting
gal disitoe karena kebaikan sadja.
Karena perasaan kemanoesiaan me
reka ini, boleh djadi Nanking terbebas

dari pemandian
lagi.

darah jg lebih hebat

$

permainan

tjatoer

EBuwe dan Aljechindi
dalam partijke25.
Dari Den Haag dibsritakan oleh A

neta, bahwa kini

permaivan

antara

Aljechin

Huwe

dan

landjoetkan poela, hingga

tjatoer

masih

di

sampai

pa

da partij jg ke 25. Didalam partij ini
Euwe telah menjerabkan, hingga punt
»ja Aljechin mendjadi 15'/, dan dari
sebab itoe Aljechin mendapat wereldkampioentitel.

Lebih landjoet Aneta mewartakan
dari
Den Haag, bahwa di Den Haag
Semoea djalanan jang menoedjoe ke
daerah itoe boleh dikata tidak bisa dihormati oleh orang banjak. oleh ka
lagi diliwati orang, karena penoeh se rena ia telah mendapat wereldkampisak dengau

bandjiran

jang membandjiri

orang

pelarian

oentitel,

tempat itoe dari se

gala djoeroesan,

Belakangan

Saja melihat, kata koresponden Reu

ketel2 nasi jang dimasak

disitos atas

oesahauja pendirian2 amal.

diroesakkan

kekoerangan peraboe djong dan kapal
pengangkoet sehingga boleh djadi per
djalaouan
kembali. kelak akau men
derita rintangan jang berbahaja.

7 Dec

Tionghoa

Ditambah poela keterangan, bahwa
madjlis parlement Djepang mengeloear

Iserd doe jg dihoekoem mati karena lain-lainnja meroepakan segerombol2,
melakoekan perampasan.
dengan amat dahaga dan lapar mere
Persediaan persediaan militer jang ka mengisap asap jaog keloear dari

Al Paterson,

pai Amerika

president dari

maska

“China Airmotive Com-

pany jang ada di Shanghai, sesoedah
doea minggoe bepergian ke Shanghai

bertjeritera pada saja, bahwa

ang mengalami
hebat.

hoedjan

Chinki-

bom jg amat

Ikan

20

meter
Tertangkap,

Tjilatjap,

8 Dec (Reuter).

Dekat
Karangtengah,
gevangenis
post Noesa Kambaagan ketika air bah

terdampar seekor ikan laoet kelaboe
toea, boleh djadi ,potvisch“ jg pan
djangpja 20 meter, dan
biasa.

Ia dimatikan

besarnja

loear

dengan 4 tembakan

karabija dikepala.
MEN

Pemandangan.

Nan MAN LN LA

Pemandangan,

FLASH GORDON
Tjerita jang tidak
asing lagi harganja tjoema f 0,15 ongkos f 0.U2 bisa dapat di Administratie

Pemandangan.

onghoa,

Rijwiel Handel BOEMIPOETRA
& Co.
P. Senen

tjat speda

no. 172 Batavia-C. menerima

pekerdjahan

toekang jang

soedah paham segala keroesakan speda.
Kerdja tjepat dan menjenangken.

mereka

banja

men

pang sementara itoe membakar se djoempai sedikit perlawanan, karena
moea kampoeng2 jang ada disekitar sebagian besar dari pasoekan2 Tiong
'hoa soedah sama meninggalkan Nankota Nanking.

AKAN
1 roemah

Mn am Ka.

Typ-Cursus

,DE

(Machine

VLUGGE

schrijven

TIEN“

Tien

Vi-

GOAN

TJIANG

& Co

di

Senen

117

pake parlemoer, seliarang soeda moelai dibikin, soeda ada stock jang klaar
harga pantes.

DIDJOEAL

atap genteng

SLAMANJA kita kasi dateng roepa2
tjita, Gabardin dan laen2 dari jang
aloes sampe jang kasar. Harga melawan, Dateng koendjoengin pada Toko
Centrum Kebon klapa Pasar Senen 133.

EUROPEESCHE

SEMOEA
pakean,

bar terletak

dikampong

VLEK
bisa

VERKEERS

3 ilir djalan

mandangan
tokosten.

K. Mattjik Abdulmanan

(NODA)

dibikin

U

poenja

bersih,

Djoega

sepoeh pakean no I. Specialist: vlekkenreinigingsmiddelen. THE GLOBE
LAUNDRY P. Baroe 113-Telf. 4856 WI.

dinding papan

Sabokingking. Keterangan boleh davat

HOUTSKOOLH,

Kwitang 32 — Telef, Wit. 3780.
Semata2 mendjoeal barang baik, arengareng dari Kosambi, Tantjang, Laban.
Kepada pembeli baik bisa bajar boelanan. Tanjal h harga2nja.

tembesoe (masih baroe) pekarangan le- VAN
pada

maka serdadoe2 Djepang menggerebek ada satoe satoenja fabriek TEMPAT
menjerboe tempat2 kedoedoekan Ti- TIDOER INGGRIS, systeem Europa
dimana

DITJARI
| orang jang berdiploma dari Ambachtschool dan jang soedah banjak prac
tik bbewat bikin meubels. Bitjara per-

SOEDAH TERBIT jang ke II, lebih soonlijk. K. A. Kamp. Bali Gg. 21 no. 16
heibat dan lebih rame dari jang ke I Tanah Abang.

disahkan de IV.X.J

mendahoeloei

VUje

Reu-

Shanghai,

dirkan mati semoeanja.
ter terseboet, kaoem pelarian menderi
Iai bari saja melibat, kata kores- ta kedinginan jang meugaso
diatas
ponden itoe, lagi poela tampak bagi (boengkoesan2 hak miliknja, ataupoev
siapipoen djoega, disetasioen 6 m:jat' letih lesoe rebah didekatnja,
sedang

Adm,

rie dan serangao dari sedara dengan
hebat, sehingga hantjoer tembok kota,

langkahnja

koresponden

oedara

tempat berlindoeng, menjoeroeh mem
bakar semoea gedoeng gedoeng stra
tegis di Nanking
:
gerak

kata

»Huwelijk, Polygamie en Echtscheiding Oentoek biang keringat bagi baji pain
den is'am“ door Joesoef Wibisono kelah Lano'l Poeder recept Dr. MoeWuhbu sekali lagi menderita rentetan
verkrijgbaar
bij admisistratie PEMAN- wardi per blik hanja f0. 65 bisa dapat
serangan oedara Djepang,
dimana sa
lah satoe aksi itoe mengenai goedang DANGAN prijs f 0,56 Incl. portokosten. pada Adm. Pemandangan.
»Butterfield-Swire“ jg kapalnja jg ber
nama ,,Tatung” padatg 5jl lebih doe Djerawat, ketoeaan dan sebagainja ha- BOEKOE Penoendjoek djalan di Poeloe soedah kena bom dan karam ke nja bisa hilang djika pake Lano'i poe- lo Djawa bagi: kaoem Soepir kaoem
dasar laoet.
der recepi dari Wr. Moewardi f0.65 Saudagar
pelantjongan
harga hanja
Diantara koerban,
tidak ada terbe per blik terima diroemah atau pada (0.90 onkos f0.04 bisa dapat di adm.

noeroet

Tionghoa jg oendeer diri

hari,

membahajakan ?

ter itoe, saja melihat lagi pemindahan

Daerah jang tidak diakoei sah oleh
Djepang itoe, tetapi oleh karena kepada
hampir tersoesoel belakangan makin kowmisi diberikan kepastian, bahwa
lama makin djaoeh djaraxnja dari pi- tempat tempat jang tidak ada serda
hak jg mengedjar.
doenja dan boekan tempat pertahanan

Sbanghai, jang beloem
Nanking, 7 Dec (Reuter).
Tiga kebakaran besar telah dibikin pgan opisil, laroet tengah malam (ta ngers Blind Systeem) Molenvliet Oost
atas perintahnja pembesar2 militer di malam) pasoekan depan dari tenta 'No. 107 Batavia. Bladjar Typen saban
hari sampai
mendapat
DIPLOMA,
Tionghoa, jang, roepaja mentjegah soe ra Djepavg telah masoek Nanking.
Setelah melakoekan serangan artille lamanja 1—4 boelan adja.
paja pibakimoesoeh djangan mendapat

Pasoekan2

jg terdiading tembok itoe boeat jang
sekian kalinja mendjadi , Alcazar“ djoe

mengalami serangan dari

5

Londen,

roemah dibakar.

Chiang

lama

Nanking

Ini

Pangkalan baroe jang

misi internasional telah minta soepaja
daerah ini bebas dari serangan Dje
pang.

djoeroesan peperangan.

Banjak

Madame

dalam

perkelahi

Hsueh Liang.

erah Keselamstan Nanking, dimana ko

kan oleh Djepang, djoeroe bitjara ten. an, bahkan
tara Djepang memperma'loemkan,
bah
wa
pihak Djepang tidak ada sekali

begini:

diri

Chang

ada jang tenang meninggalkan kota, | :
ada jg tiiak menjemboenji2kan takoet |:
nja. semoeanja bandjir menjerboe Da #:::

Tentang

barat-daja

koresponden

adviseurnja

kematian. Beloem

ataukah

hingga mati, sehingga kota

ri kota jg ma'moer ini menjebrsngi
soengai, sedang pasoekan sambil moen
doer menjalakan kota.
Kaoem
pelari dari segala lapisan, | SF

Tidak akan menjerang tempat
Shanghai, 7 Dec. (Reuter).
jang tidak perloe
Sekarang soedah terang,
bahwa
Shanghai, 7 Dec (Transocean), orang Korea jang ditangkap ditanah
Walaupoen Daerah-Keslematan di se tempat kedoedoekan asing, betoel de
belah

ri menang

lih: menjerah

ga,

Ratoesan pasoekan soedah sama me
ninggalkan kota.8Mereka menjebabkan

Nanking dibakar

Djawaban

dan

serta

pemandangan,

o

Djerman

spesial

Reuter mewartakan
Shek

dan

Acbirnja pihak Djepang merasa tidak sanggoep lagi melakoekan penga

e

dai

Smith,

Maarschalk

maut

7 Dec, (Reuter).

Australia, jaitoe W.H,

7 Dec (Reuter) Menoeroet

Djeparg bersian hendak melakoekan
kepada kota Nanking,
6

dari
Kai

' Djepang hendak mEnggerebek Nanking
Shanghai,

L.C.

Se

pasoekan

mati

Boleh djadi beberapa afdeeling pasoekan jg besar besar disoeroeh memi

Ne

soek

&

TOURISTEN-GIDS

JAVA: Verkrijgbaar bij adm. Peper siuk f 0.94

incl. por-

Boombi-

SIAPA ITOE

roe No. 35 Palembang.
BAROE TERBIT, Boekoe pe'adjaran
potong pakean. Special pakean 'elaki
comp:eetf 2,15. Rembours tidak dikirim

Adres , Sekolah Potong Pakean“ Gang
Leraij 67 Batavia- Centrum.

PERAMPOEAN ?

Menoeroet tilikan lahir dan bathin,
ilsalat ilmoe dan agama, soenggoeh
amat menjesal sekali, orang.jang tida
mengetahoeinja. Hanja sedia beberapa
boekoe sadja di Administratie Peman-

dangan

harga f 1.25

ongkos

f 0.06.

Examen tg. 10 October memberi poe- Roekoe
PERDJANDJIAN VOLKEN:
la 100 pCt succes kepada Cursus BOND oleh Moh. Hatta soedah terbit

t

YP”

n.

Gang

DE EXPRES
Sentiong 42

—

Batavia-C.

harga f 0.40 onkos 0.04 pesenan pada Administratie ini soerat kabar. Oe
ang lebih doeloe.

Pergoeroean

Nasional|

,KASATRIAN“
December

BATAVIA-C.

1937

Menerima moerid boeat:
1. H.LS.& Schakelschool f2,35 seb. elan

. | : Bat.-C.

ke 1

5

GORDON

BUSTER
tjerita jang

menggemperkan

|

seantero doenia

dan bikin kagoem milioenan pembatja, sekarang soedah mendja
di satoe film besar jang sangat loear biasa menarik hati!

Pe
ME

HOTEL

DNAN EN

SOERABAIA

Senen 44 Telf. No. 2105 Weltevreden
Inilah satoe2nja Hotel Indonesia jang
didalam kota Betawi.
Letaknja

NE

ARA

dimoeka

djalan

tram,

dan

BINA

(Osman

Menoenggoe
MN

Senen

83

—

Examen

Y

Hotel)

dan

programma bergambar
dengan
In

F

boleh

gratis.
KAA

Kennnnan aa

Tekoop
Selamanja ada sedia

AUTOS 2ehandsch
merk

Sedan

en

Touring
dalem keadaan
baik.
harga moerah

de-

Bisa

dibajar

Autohandel

rawatan

IA

EA DE

BAN

Telf. WI,

Boekoe
diminta

roepa2

station

boelanan

f 2,50 seboelan
Ambtenaarexamen
f 2,50 seboelan

Klein

menjitjil
,, BATAVIA"

Sluisbrugstr,

55

Bat-C.

Directie

RN RAN

APOTHEEK

4 UT UEIR

NN

dengan hormat

De
AN

KK AE

dengan

Weltevreden,
Menerima tetamoe segala bangsa, djoega tetamoe
ngan harga pantas.
Perkara tarief boleh berdamai.
Tempat bersih
memoeaskan,

PA

RIS

NA

—
Batavia-Ceutrum
terbesar dan termasjhoer
berdekatan

Cursus

Pen

CRABBE

soedah

A

4 Cursus Typen (0 Vinger BlindSys.4—

dengen

Satoe

f H3

Boekh

2g

»FLASH

f 6.-

3. Cursus

BAEN

Bagian

(2, Tweejarige Handelsschool

si

Sawah Besar

8-9

SPK

KEMIS

Libanon

dan

Kadjiweg No.48 - Djaga Monjet No. 14

134

—

EU LIKE

ANS

TU je

Batavia-Centrum

BATAVIA-C.

Ini malem

dan

seteroesnja

Terima

Meelai djam 7.15 dan 9.45
Film

succes

besar

' Indonesia

bikinan

.

ambil

5

franco

Recept2

Dokter.

Boleh

dan anterken di roemah

sendiri

Deantena

EK
PEN ANT

TERANG
BOELAN
Hoofdrol

Miss

ROEKIAH

R. MOECHTAR, EDDYT.
EFFENDY dan KARTOLO.
Jang

dibikin dan dikerdja-

ken
ampir
satoe tahoen
lamanja
oleh teean-toean

'A. BALINK dan Rd.
SAEROEN."ea
sor3 perfoendjoekan pertama dan kedoea, tidak ada
'satoe korsi kosong! Ratoesan orang terpaksa ditolak. Lama se-

beloem

pertoendjoekan

moelai,

kaartjis abis terdjoeal.

Record dari seintero pertoendjoekan film Melajoe
Lagoe lagoe jang merdoe dengan soeara njaring. Pemandangan
tanah air sendiri jang tidak kalah dengan tempat mana djoega.
Semoea

jang

nonton

REXxX
KRAMAT

memoedji. Djangan
Nanti malem ke

laloekan

ini ketika.

LAMPOE
Maandblad
Bergambar
dari
Bestuur
Boemipoetera
Dikirim

TINGGAL

Harga

Kesehatan badan ada lebih berharga

dari pada wang

-I- TABIB S.S. MOHAMMAD ALI fx
Matramanweg

No.

39

piaggic djalan tram

—

telefoog

536 Meester-Cornelis

abonnement

boeat

djadi lapangan advertenfie djoega.
Perminta'an langganan atawa perijontoan
tarief, serta masoek

(R.

Salehlaan

minjak

moeat

adver-

ramboet

tetapi

jang

djarang

Mengi,

kering,
Napas
tenaga kserang

sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang
sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan

selamanja liat

merk

boeat diseboetkan disini.

Djoega dikeloearkan BOEBOELAN
dibawah djari-djari kaki.

(Mata Ikan) jang diatas atau

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50,

ongkos meorang asing

f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.—
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
ongkos asal sadja bajar onkost transport.
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch
20 gram f 2,—

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal
penjakit dan adres tjoekoep terang.

JOESOEF WIBISONO
Moslimse Reveil
Uitgave van de Studen
ten Islam Studieclub
Deze brochure, voorzien van een inleidend
woord van den heer

vens en moderne opva-

se-

tingen, welke op dat
gebied bestaan.
De onfwikkelde Indo
nesier, wien het huwelijksleven van zijn volk
tep harle gaat zal niet
onverschillig blijven £.
av.
de plannen der

belah, kepala djadi enteng tida
koreng, ramboet djadi gemoek,
item, lemes, matiken koetoe dan
ilangken ketoembe.

regeering om de mogelijkhied te scheppen van

cen inschrijving van Is-

sakit Gigi, sakit Mata, saxit boeah pinggang, Batoek basah atau

njakit terlaloe soesah

door

H.A. SALIM, is bewerkt

Medjen,

tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe-

Huwelijk, Polygamie en
Echtscheiding in den Islam

naar de nieuwste gege-

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

ACTUBEL

Redacteur

Administratie,
18 Paviljoen| Telefoon No. 3017 WI.

mandjoer
Awas!

Pemimpin,

8

lid P.P.B.B. toelis pada.

Saja bisa m nrobati segala penjakit zonder potong atau operatie
dan bakar biek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau
sakit Bawasir,

moerah

Hindia,

f5,— setaon atawa 12 nomer, f 2,50 setengah taon atawa 6 nomer, pembajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer.
Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie
Menghadapi hasil besar dan menjenangkan5 tariefnja rendah dan berlangganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman s0es2.
Ingetlah, kalangan Regenfschapsraad afawa Reg. Werken jang terkemoedi
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P.P.B. B, bisa men-

Batavia-Centrum

MALAISE

dan

segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa.

Banjak
MALAISE

terang

PHILIPS

Oplaag 6000 Exemplaren
pertjoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibafja oleh langanan2

fentie atawa

THEATER
BAT.-CTR.

persatoean
Priaji
di Hindia Belanda

Keloearan
, Roemah

obat

lamietische huwelijken,
helgeen beteekeni onderwerping aan cen MO-

nogame

huwelijksre

geling, naar het voorbeeld van de Furopee-

Jo Tek Tjoe

sche

huwelijkswetten.

Kwitang—Batavia-Centrum.

wat men ga

Men geve zich echter eerst rekenschap van
veranderen.

Leest deze
brochure
Verkrijgbaar bij de Ad- G
ministrafie

van

»Pemandangan”"
Senen

107 g”

Per

exemplaar f0.65 »

incl. perto,

Batavia-C,

YONDS

KEMATIAN

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

Gang a

terhadap kofanini |

Pengadoean
tentang pengiriman ko
ran, dan oecoesan: advertentie setelah
liwat djam 4,30 sore
ada tel, No,

2738 WI

Tarief

Kwitang

o.

14

advertentie, keterangan

pada

administratie,
Men

Tahoen ke5 No. 274

ana

Rebo 8 December 1937

ama nan

Lembaran

kedoea

.

nomisch publiciteits werkprogram

ada sak wasangka

lebih

baik soal ini

atau dipertjakapkan dari pada oentoek didjelaskan. Bilamana perloe barang
dioesahakan. Beloem lagi memelihara kali bisa kita menjeboet satoe dan lain
— serta membelandjaivja. Sekarang soal nja lebih terang lagi, oentoek mempersbureau nasional sedang mendjadi boektikan bahwa seal ,,persoon“ da
pembitjaraan ramai dalam beberapa lam ini hal sesoenggoehnja soal kedoea.
s.k. dan begitoe djoega sepandjang pe- Jang kita oetamakan jalah pikiran,
ngetahoean penoelis, dalam beberapa tjita tjita serta kesanggoepan dari be
lingkoengan di Djakarta sini, Ini soeng Ten tenaga boeat menjelidiki sam
0... goeh menggembirakan sebab barang- pai berapa djaoeh persbureau nasional

00

kali moelsi terlibat sekarang perhati

ini bisa dipikirkan.

Sajang beberapa

boleh djadi semoeanja ivi

kemoedian kdah tertjampoer dengan

perasaaan

jg

storm in |tjoema dimengerti oleh orang dalam.

eenglaswater, Tjoema seperti Ini terlihat dari beberapa karangan
taufan dalam air segelas. Keadaan de dalam sk. Tapi siapa jg mengetahoei

|.
|

mikian ini telah berkali2
dalam masjarakat kita,

0...

kita

alami

Meskipoen begitoe barangkali

ada

|. baiknja djoega kita voeroet sedikit
membitjarakannja. Bahwa soal persbu
| reau nasioual ini tidak seharoesnja di
' bitjarakan dalam s,k. memangnja moe

dah dimengerti boeat beberapa

akan mengerti, serta mema'afkan poela.

Jang tahoe tidak heran. Sebab ,,tout
savoir est tout pardonner", Begitoe
'djoega dalam hemat penoelis, tidak
perloe dan tidak semoestinja ,,Arta"
ditarik tarik dalam pembitjaraan pers
bureau nasional, Sebab dengan pen

oeroe- dek dan singkat bisa dikatakan bahwa

san intern, jg berhoeboengan

dengan

»menoeroet

ideologie

atau

tjita2 pers

sedjoemlah

toek ini atau itoe, melainkan

semata

sendiri baroe satoe doea jang
tjarakannja,

membi

an sebanjak f 3149,20 dan f 433,94 dan

pengawasannja
pers
kita
ada perloe. Tidak oentoek werke
looze journalisten jang tidak bisa hi

doep

diloear journalistiek! Tidak oen

mata boeat
kali orang
jang tidak
beginiasjik
Sedangkan

pers kita sendiri. Barang f 3660,50 dan f 328555 djoemlahnja
bertanja, sebab apa kita Goederengeld aanvoer adalah f 2744,80
mempoenjai soerat kabar sedang doeloenja f 1385,40 Pendap
a
membitjarakan persbureau? tan sewa goedang banjaknja f 433,94
dari pihak soerat kabar dan f 590,95 Dari lainlain penerima

Adakah itoe salah kita? Soedah men
an oentoek pers kita. Djoegadari pi- soal jang berhoeboengan dengan pem djadi sifat kita soeka toedoeh menoe
hak kaoem moeda intelligentsia. Tapi itjaraan persbureau ini agaknja soe doeh, mentjampoer-tjampoerkan , zaak“

ternjata tjoema bersifat

uitvoer

dengan

,persoon",

tetapi kewadjiban

kita jalah memberikan sedikit pikiran

atau tenaga kepada pers Indonesia,
Boekan kita jang berkoeasa boeat me
moetoeskan berdiri-tidaknja satoe pers

f 59095 Dari lainlain penerimaan se
banjak f 814920 dan f 8110 toelis pem
bantoe.

. Djoemlah

sama sekali

bureau nasional, melainkan pers kita enam ratoes toedjoe poeloeh lima riboe
sendiri. Tjoema kita tahoe beberapa sembilan poeloeh roepiah delapan poe
banjak soerat kabar Indonesia jang loeh cent,
ma
AG ——
tidak bisa membajar satoe pembantoe
di Djakarta sini misalnja. Dan seandai
KOEDOES
ada mempoenjai pembantoe sendiri,
pembajaran ada sebegitoe roepa sehing

ga soekar sekali boeat bekerdja dengan

organisasi sesoeatoe persbureau, Tetapi bureau nasional sama sekali persdienst baik. Kita tahoe djoega beberapa ba
sebaliknja djangan diloepakan bahwa dari Arta, tidak hak boeat hidoep. njak oeraian atau causeri jg berharga

Pilihan
Pembantoe

Petinggi

menoelis :

Pada tg 23 Nov. '37 didesa Soeng
tidak meengkin disiarkan dalam pers gingan
dalam kota Koedoses, soedah
sebab tidak ada satoe badan jg bisa
diadakan
pilihan Petinggi lagi, sereau nasional. Lain perkara, bila kita mengerdjakannja. Dan ahli pengarang
dang jg mendapat No, 1 seorang ber
soal pergoeroean atau pendi
berpendirian atas dasar persbureau dalam
oemoem.
dikan, kesoesasteran, kehakiman dan nama Moenasri pendoedoek dari kam
Seperti sekarang kita memboetoehi kedokteran, semoeanja itoe ada tjoe poeng tsb djoega,
telegrammen dari Aneta begitoe djoe koep pada kita, teroetama dikota se
Sedang Petinggi jg lama diberhenti
ga Arta ada goenanja jg tersendiri ba perti Djakarta
ini. Kita bertanja : kan oleh jg berwadjib dianggap oleh
gi ssk. kita, jg sekarang berlangganan tidak moengkinkah akan mengatoer jg wadjib melanggar kepertjajaan
persdienst dari Arta. Apalagi berhoe dan membangoenkan tenaga-tenaga
boeng dengan advertentis bureaunja. itoe boeat pers kita?
5
Mantri politie Hoofdbureau yan
Asal sadja kita insjaf dan selaloe awas
Pers kita soedah-hampir setengah
politie Batavia datang di
bahwa jang mempoenjai
tenaga sebe abad oesianja. Bilakah kita akan me
Koedoes
narnja boekan sesoeatoe bureau parti moelai. Sementara ini kita rasa tidak
Kita
mengabarkan
bahwa, kira2
koelir, melainkan pers kita sendiri, oesah poeloehan riboe roepiah, 50 roe
Pers kita, kemerdekaan
pers Indone piah boeat tiap soerat kabar sebagai soedah ada 1 minggoe, seorang ber
sia, itoelah jang haroes mendjadi poe mana dikemoekakan oleh ,,Pemanda- nama Soedjak soedah ditangkap oleh
sat semoea oesaha mendirikan persbu ngan“ masih terlampau berat. Sepoe Mantri politie dari Betawi, di dakwa

persbureau itoe adalah salah satoe alat Geen bestaansrecht“, beginilah kalau
jg ditoedjoekan kepada masjarakat da kita tilik dari dasar pendirian persbu

'lam selseroeh gerak geriknja. Sedikit
nja haroes ada sesoeatoe

perhoeboe-

ngan semangat, soeatoe alat
—.

—
z

kat,

seperti persbureau

masjara

itoe, akan

le

bih koeat dasar pendiriannja, bila orang2 selingkoengan masjarakat itoe
soedah insjaf serta mengerti poela
akan faedahnja persbureau.
“In de hedendaagsche

samenleving

“ 7iju dagbladen en persburesux elemen
:

ten van zekere beteekenis, en zij kun

|

wanneer zj met hetpubliekin
levend contact
staan".Begini

-—— nen alleen berhoorlijk

functioneeren,

lah misaloja salah satoe kalimat jg kita
djoempai dalam publicatie no, 1 dari
Vereenigd Persbureau jg ditanda ta reau sendiri,
ngani oleh 3 journalisten ternama seDi Indonesia ini beloem selang lama
perti Zentgraaif, Wormser dan de Kei kita menjaksikan perdjoeangan antara
zer. Artinja: sk, dan persbureau per- beberapa soerat kabar poetih jang ter
loe sekali mempoenjai perhoeboengan besar dengan persbureau Aneta. Perjg hidoep dengan publiek, dengan o- djoeangan jang sematjam itoe kita da
rang ramai, Moelanja bom persbureau pati dinegeri Belanda di Inggeris, di
nasional ini petjah, disebabkan oleh Japan dan djoega dibeberapa negeri
1 karangan dalam madjallah “B a- lainnja. Perdjoeangan atau lebih be
ngoen" jg membitjarakan keperloe par pertentangan jang moengkin
annja satoe persbureau nasional, Pub timboel antara sesoeatoe persbureau
liciteitebureau “Arta“ jg djoega mem- partikoelir dengan soerat soerat kabar
poenjai persdienst, tidak lepas dari be Indonesia, itoelah jang "sekarang ha
roes dipikirkan, sebeloemnja terdjadi,
berapa koepasan jg tepat,
Tidak lajak seakan2 “Arta“
dipan Tiada tempatnja disini boeat
meng| dang sebagai persbureau kita sendiri! gambarkan satoe dan lainnja lebih dje
Sebagai persbureau nasional |
las, tetapi kita rasa perdjoeangan jang
—. Demikianlah maksoed jg teroetama dilakoekan dalam beberapa negeri an
| dari toelisan dalam Bangoen,'itoe, Ke tara pers dengan persbureau sedikit
S

|.

|.

|. .

moedian

“wa

dari itoe tersiarlah poela, bah

di Djakarta, soedah satoe

sedang

diichtiarkan

boelan

(dikerdjakan)

atoe correspondentiebureau,

soe

banjak, mengandoeng

peladjaran

bagi

kita. Ditilik demikian maka soal jang
kita bitjarakan sesoenggoehnja boekan

jg ditjita persbureau sadja, melainkan kemerde
ta2kan soepaja kelak bisa
mendjadi kaan pers kita. Hal ini sesoenggoeh
| persbureau nasional jg merdeka Cor- nja tidak dikatakan teroes terang da
respondentiebureau terseboet sampai lam dalil2 hoofdredcteur , Kebangoesekarang baroe bekerdja boeat bebera nan", toean Sanoesi Pane, ten
pa sk.isadja doeloe, sebab beberapa tang persbureau Indonesia, tapi kita
tenaga dari bureau itoe, sebeloemnja rasa tjoekoep terang bagi siapa jang
djoega soedah mendjadi pembantoe mempeladjarinja, Pertalian antara pers
dari harian2 terseboet.
dan persbureau, itoelah jang terke
Djadi tidak karena terdorong

oleh

werklooze journalisten semata-mata .,
seperti dikatakan oleh ,Tjaja Timoer"
jang tidak bisa hidoep diloear journa
listieck. Dari kita djanganlah dibarap
bahwa kita akan menoelis pandjang

moeka

dalam

stellingen

loeh

roepia sadja dahoeloe,

barangkali

soedah bisa dimoelai ketjil2an, teroeta
ma sekali boeat meroepakan permoe
laan organisasi.
bisa dibesarkan.

Lambat laoen nanti
Toean Sanoesi Pane

tidak setoedjoe kalau persbureau nasional ini dikerdjakan oleh Perdi,
sebab Perdi adalah perkoempoelan
journalisten, djadi sematjam vakvereeniging. Agaknja bagi kita, itoe tidak
mendjadi keberatan, sebab sampai se
karang Perdi soedah memperlihatkan
bahwa tidak sadja ia bekerdja setjara
vakvereeniging, tetapi lebih loeas lagi.
Dan lagi jang penting tidak siapa

nasional.

toean Sanoesi

kita

ada

sendiri,

pada

pengawasan

mesti tetap

pers sendiri, sebagaimana

djoega dimaksoedkan oleh sdr. Sanoesi
Pane.
Sebegini tjoekoeplah dahoeloe. O-

rang

berbisik bahwa

tjoema

semoeanja

8

—0—

"

Sekolah Thabib

,storm in een glas water", lain

tidak. Benar tidaknja bisikan terseboet
'itoe, terserah kepada pers Indonesia.
Djakarta, 30 November

1937,

Pane persbureau , Arta"

werk

Bedak

Purol

moelai didjoeal,

dia soedah njatakan dengan segenapnja bahwa dia baik sekali, dan
sebegitoe beriboe?' perempoean hari?
memakai Bedak Purol boeat memeliharakan koelitnja. Karena pada bedak ini telah ditambahi bagian? jang
menjemboehkan, jang hanja dalam
Bedak Purol, maka itoe bedak ini
tida sadja bekin kering dan sedjoek
koelit, akan tetapi ia djoega menjemboehkan segala kedjelekan koelit
dan penjakit koelit jang ringan.
Bedak Purol djaga
koelit toean
tinggal sehat, sedjoek
dan kering dan berikan warna koelit
koesam jang bagoes,
jang atas itoe perempoean? besar hati.

Si

S Okak. Oak
an
wi
S 3 Koebit moe

Disegala roemah obat
dan toko? dalam koepi
dari
f 0.90 dan f 1.50.

TE

Lp

Re

CE

TS

—

aer

4750 bace djoemlahnja jg telah dipa
neni orang. Harga tertjatat perpikoel
f 4,75 di Pemalang, dan di Tegal Ik.

t 4,50.

Mangga, Selaloe orang asjik memi
Toean M, Soetikno, t. Prawirosastro koel boeah2an ini, teroetama sekali di
dan t. R: Soebiakto Wijakoesoema te daerah Brebes. Sedang harganja jang
lah loesoes dari oedjian dokter
baba 100 mangga kidang didjoealnja moelai
dari 45 sampai 60 cent, kweni boeat
gian pertama.

Pertanian

anak

negeri

diresidentie

Pekalongan selafit boelan Oct, 1937
Dalam golongan
daerah

kaboepaten

Ramboetgebied

di

Tegal selaloe orang

Pada tg.
15 Oct “37
moelailah orang asjik paneni lagi pa
di dari golongan S. daripada tanaman
, Goenggebeid“.

gentschap

Pekalongan

tertjatat

f 2,95 kwaliteit no | djagoeng

50 sampai 65 cent dan santog

sampai

f 1,—

f 1,40.

Dari Boemiajoe orang telah dapat me
ngirim dengan kereta api sedjoemlah
1950 Kg djeroek ke Pasar Senen (Betawi). Dari Batang orang
soedah ki
rim djoega perantaraan spoor sedjoem

lah 259 peti djeroek ke West-Java
dan 30 peti dengan bus ke Semarang
Dan harganja tertjatatlah boeat f 1,50
jg seratoes boeah (1 peti terisi kira2
150 atau 200 boeah).
Kiriman pete selaloe diangkoet orang
Sedjak dari tgl hingga 26 Oct.
dari Batang
adalah
15973
keran
djang djoemlahrja
terkirim
dengan
kereta api ke West-Java, dan kira ki
ra 3300 kerandjang per autobus, djoem

Douwane

lan. Di kaboepaten

Cheribon

tertjatat

f 2,70,

Tjatetan pendapatan
(penerimaan)
kantoor douane Cheribon sini bagian

boelan November

Pemalang

harga

patje-

'37 dan bagian itee

boelan djoega dari tahoen '36 jg ba
roe laloe silam bandingannja sebagai

berikoet:

Oebi. Dalam

bl Sept.

jbl.

adalah

6200 baoe jang telah dapat dipaneni
orang. Dan harganja antara 45 dan 60

cent per pikoel didesa Kadjen'dan

dae

rahnja. Di Bandar dan bawahannja ter
tjatatlah boeat 30: cent, dan di Batang

poenjai kedjoedjoeran. Padahal berboe tangan cooperative centraal persbureau
Biaja angkoetan barang? jg masoek
lan2 lebih dahoeloe penoelis ini telah jang teroetama ditoedjoekan kepada kepoenjaan orang orang dagang (invoer sampai 48 cent per pikoel,
economisch

sedari

bandjir golongan gebied oemoemnja
ada lebih baik daripada biasa.
lah boelatnja 19000 kerandjang (jang
Tanaman djagoeng disawah roepa | kerandjang isi 325 peulen). Harga
nja ada baik oemoemnja. Dalam re- kira kira 23 cent jg seratoes peulen.

tidak diseboet dengan sepatah katapoen

soeatoe publiciteits

Hawa daerah panas biasanja ta'dapat
tiada membahajakan koelit dan teroetama koelit moeka. Bertahoen',

Tinggi

Harga padi hoeloe boleh
dibilang
masih f 2,30 jg satoe datjin, dan padi
a
tjere harganja f 2—:!
Di Brebes, orang telah moelai djoe
'ga panen dalam Tjongkargebeid, dan
hasilnja ada baik.
Tanaman
dalam

lebar tentang soal werklooze journalis djoega, Tidak ditarik tarik dalam pem

menanjakan pikirannja salah seorang

Moekajang |
Manis dan Tjantik.

fjoerian

Menoeroet kabar, itoe dakwa pada
tanggal 30 November 1937 telah di
kirim di kantoor Hoofdbureau politie
di Betawi, oentoek di priksa perkaranja.

itoe dapat panenap.

etellingen

ten itoe, Kalau tjoema wang
sa bitjaraan persbureau Indonesia. Dasar
dja jg mendjadi pertimbangan pendirian inilah jang sebenarnja, De
tentoe lebih moedah dan lebih aman ngan lain perkataan, meskipoen ada |
akan teroes membantoe persbureau sepoeloeh atau satoe dosin persbureau
»Arta“ sadja. Apa goena soesah2 me seperti Arta, tidaklah itoe berarti bah
mikirkan semoeanja itoe.
wa kita soedah bebas dari soal persSeolah-olah tjita2 persbureau ini bureau nasional. Kita tidak meloepa
tjoema didorongkan oleh beberapa ,.re kan bahwa toean
S. de Heer dari
negaten" sadja, jg tidak lagi mem Arta pernah memadjoekan rentjana ten

dari

asal

melainkan kekuea

toean Sanoesi

Dalam

gelap

Mej. Moedinem telah diangkat men
djadi arts.
saan setinggi2nja haroes ada pada pers
ep—

jang memoelainja,

Pane. Mempoenjai pers nasional,
dja
di sebaiknja djoega haroes ada pers-

Ibureau

beli barang
di Betawi.

AN

pendapatan

jg sekarang itoe adalah delapan ratoes
toedjoe poeloeh empat riboe, empat ra
toes empat poeloe enam roepiah dela
pan
poeloeh !empat
sen,
melawan

|

'oeh lebih moedah . boeat ditoeliskan

Soepaja djangan

Statistiekrecht

f 2,185,70 danf 1,734.Biaja kiriman ba
rang barang jg keloear (uitvoerrecbt)
extra
adatah
f 1341410
melawan
f 2,703,72
djoemlahnja
Uivoerrecht
jg biasa adalah f 230,49 sedang doe
loenja
nihil
Goederengeld
afvoer

FFI

persbureau sesoenggoehnja dja dengan penoelis ini.

sebanjak f 4.

80390 dan jg doeloean adalah f 2.611.75

PP

2

Soal

sa Statietiek recht invoer

dipoetar

balik soal persbureau ini, satoe pers
bureau
jang ada
dibawah

Oleh Soemanang

—

bagaimana djvega

ide.Daan
TN fr

dja. Djadi

&

dan .kemerdekaanpers

bureau

recht) adalah berdjoemlah

218.788.132

Didalam kaboepsaten

Pemalang

Harga

padi dan beras didaerah

gal baroe2 ini ada naik, jalah
per pikoel padi boeloe kering.

Te-

f 2,35
Beras

gilingan kwaliteit ke Il adalah f 5,—
sampai f 6,50 sedatjin. Padi boeloe dji
nis ke 2 jg soedah
kering
tertjatat
f 2,25 per pikoel.

Padi tjere nol f 215 dan no 2 £2,10
sedatjin. Beras gilingan
f 4,50 dan

kwaliteit ke2

f 4,80 p pikoel. Beras kam

ha poeng (jg baik) tertjatat f 4,40 f 4,80

pengandjoer kita tentangan persbereau program, Tetapi adakah Arta jang se sedang jg doeloe banjaknja f 143.883.45 silnja Ik 85 pk. jg satoe baoe. Ini ter dan no 2 f 3.80 dan ada jg f 4,20.

jang sedang dipeladjari oleh beberapa

karang ini soedah boleh di pandang
sebagai uitvoering dari tjita2 itoe?
Parindra jang pertama, soal jg seka
Dan seandainja benar begitoe, toch
rang ini djoega telah dibitjarakan de masih djoega kita memboetoehkan sa
ngan sambil laloe antara seorang pe toe persbureau nasional jang maksoed
megang direcrie salah satoe dagblad nja lebih loeas daripada soeatoe eco
kaoem

dari Djakarta.

Dalam congres

Tjoekai atas ftembako
sedjoemlah
f 535.371,56 melawan f 468.686. Tjoe
kai dari pada goela adalah f 76.926,82
dan jg doeloe f 29.947.983. djoemlahnja
Tjoekai atas barang

minoeman jg keras

besarnjaf 12.737.60 melawan

£ 17.252.

njata ada koerarg dari biasanja. Dan
harganja adalah diantara
40 dan 75

Didalam bl Oct jbl orang telah ki
cent per pikoel. Dan
di regentschap rim dari Slawi sedjoemlah 136 wagon
Tegal adalah diatara 50 dan 170 cent berasdan 21 dedek kemana 2.:
per pikoel,
—
9 su
Kedelo. Dalam: bl Sept. jb: adalah

goean baroe , Pangrewong“ berbahasa sja Allah
Soenda dan terbit tiap hari Sabtoe,
segera,
| Di staf redaksi ada doedoek t.J.Tanj

| NORMAALSCHOOL”,
menoelis :

/12-37

| Kita

earan Normaalschool", Jang

ressorait di Priangan se

mendjabat pangkat Schoolopzie-

anda
sekolah Gem.St

Titi jendo

Ane

Abdulaziz
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25 Mohammad Aikalali Lho Seumawe
26 Sjech bin Abdurrahman bin

Sjahab
Palembang
27 Ali bin Sjech Alsegaf
28 Mohd, bin Salim Alhilabi Teloek
Betoeng
Segala poedjian kepada Allah, 3ela- |
School

Parabek

minta

disiarkan

&

Ba

“ Dr. PML

Den

Dengan segala hormat dan ta'zim!
Telah sama2 kita ketahoei bahwa
'pada petang Ahad, djam 12 tengah

bin Hamid

Passar

Algaderi
Pasoeroean
31 Kapitein der Arabieren. — Modjo-

,
|

kerto

Igemeene Proefstation boeat oeroesan
jl terdjadilah
“.Ilandbouw toecan Dr PML Tammes, 'malam ddo 17 Oct 37
n
sekolah
rosmah
boeah
2
kebakara
voor '@mbtenaar jang sedang berverlof loear

geschikt

Aldjaidi

30 Ahmad

|kita nabi Moehammad s.a.w.

Diangkat mendjadi plantkundige pa|
'proefstation kelapa di Menado dari

il

29 Hasan

atas djoendjoengan

salam

dan

wat

Tammes

32 Abdullah

b. Said Basalamah

Djatibarang

33 Oemar b, Mohd. Batraf, Tjiledoek.
negeri dan ditoenggoe datangnja disi 'Thawalib dengan | internaatnja di Pa- 34 Ahmad bin Mohsin bin
tan
a
afs
di
semoeanj
moesna
hingga
'rabek,
re
ver
ni, dan paling achir mendjabat itoe
Mabfoed.
Ketanggoengan.
api, djoega segala perkakas2 jg
pekerdjaan dengan perdjandjian jang makan
erloe tidak satoe djoega jg keloear, 35 Mohd, b, Mohsin Arrasjidi.
beliau haroes bekerdja pada proefstaPoerwokerto.
Oleh karena didorong oleh rasa sopan
Ition kelapa

di

Manado,
nan UE naa

Meminta

:

keadilan.

36 Mohd,

santoen jg berdasarkan Islam, berdiri
lah satoe badan Comite goena oentoek

Aboed Basalamah,
Balapoelang.

mengoesabakan agar roemah pergoeroe 37 Said bia Tahir Bawazir. Tjilatjap.
an tsb berdiri selekasnja, karena lepas 38 Mohd. Joenoes Anies. Djocjakarta.
Kroeier menoelis:
Saudara kita Merah Hakim, djoe poeasa tentoe segala moerid2 akan 39 Abdurahman bin Galib.
Alhoereiki
Tjomal.
roetoelis marga Kenali oya Krot', re moelai beladjar.
40
Ali
bin
Awab
Soengkar
oengkan
sele
melangs
oentoek
Maka
sidentie Benkoelen, karena salah da
Aloermei
Pekalongan.
lam djabatannji ssedah menganiaja be kasnja kerdja jang moelia ini, ta” tjoe
3
rat pada nama Hasim, pada tanggal koep dengan adanja tenaga Comite 41 Abdulgadir Asjebii.
42
Adullah
Baras,
»
apkan
n
sokonga
menghar
hanja
sadja,
18-9 Augustus 1937, sesoedah datang

| Ivonnis dari Resident di Benkoelen, serta tenaga bersama, karena moedah
—.
Iedr. M.H, dihoekoem 2 (doea) tahoen 'moedahan berlangsoenglah adanja de
“ Ipendjara, dan tidak dipotong selama ngan berdiri kembali 2 roemah sekolah
internaatnja

serta

jang

memakai

t. S. Soetawidjaja
Ex, Bendahari I H,B, Pns.

dengan

- Borhoeboeng

jg merintangi kepada jang

preventief

berhalangan

itoe hingga sekarang? Se-

bab oentoek masoek dalam koeroengan

berkepen-

preventief itoe soedah dengan perintah dari H P.B. (Magistraat).

tingan itoe, sedangkan oentoek Nor-

intjik intjik jang moelia, soedi apalab
kiranja engkoe engkoe dan intjik intjik
akan sama sama menolong dan mem

bantoe beroepa derma, wakaf dil.
Berapa bantoean dan sokongan jang

datang

akan

dengan

terima

kami

malisten kearah kepangkatan jg ter
Sekarang
soedah sekian
lama di oetjapan Alhamdoelillah.
Hormat dari kami Comite :
seboet itoe, bahwa ini waktoelah jang koeroeng preventief, dengan berarti

wadjib memberi
West Java.

anoegerah

oentoek di

pertjoema sadja. Dimana haknja sela
ma itoe, dan dimana keadilan Peme-

Maka merasa besar kesajangan dan

rintah.

Hal

ini

penoelis

akan lihat

besar poela pengharapan bagi kaoem bagaimana tindakan Pemerintah dalam

Normalisten terhadap kepangkatan itoe kedjadian itoe.' Pemerintah dan Penga
' Pertjajalah kepada daja oepaja H.- dilan Tinggi mohon
menjelidikinja.
B.P.N.S.

beserta V.B. P.G.I.

mengoe-

| sahakan mendjaga anggautanja jang
tidak
dengan
oelang,
beroelang
sete |
serta
a,
pajahnj
soesah
kan
merasa

lah H.B,P.N.S. dan V.B. P.GLI, jaitoe.
| le. T, Sanoesi Voorzitter HB PNS,
' 8e, T. Djajamihardja le Secretaris VB
PSI dan 3e. T. Hardjasoetisna 1e Se-

:

:

SOERAT

mak

DARI MINANGKABAU

Hari ini moelai didirikan
Pembantoe A.@. kabarkan:
Kira kira poekoel 10 pagi hari Sabtoe tg, 27 November 1937,
djoe dengan 24 Ramadhan

bersetoe-

cretaris HB PNS pada ddo. 14 Juli '37
1356, de
telah beraudientie, diantaranja ada jg ngan dihadiri oleh Hoofd Comite P.
mengenai kepada benoeming N. S.ers K.Th.S, Parabe dan Toean Sjech Ib
“djadi Schoolopzieners (sk. , Pemanda rahim Moesa Directeur dan beberapa
ddo, 12 November 1937 lemba angkoe angkoe jang lain, telah ditangan“
|gakkan (didirikan) diperoemaban jang
' Maka dengan berkat Toehan jang doeloe, roemah sekolah jang baroe.
Maha Esa, pada masa inilah ditimpah ' Bentoeknja dirobah dari jang doe-

.

kan kepada

kaoem Normalisten

nisatie itoe.
Sekiranja

ini

di loe, dimoekanja diberi bergobah doea.

'West-Java, tentoe kabem Normalisten
secemoemnja, teroetama di West Java
. merasa dengan kegirangan, akan tetapi
—
Normalist jg ditawari itoe (T.S, Soe' tawidjaja) berhalangaa.

Berhoeboeng dengan pemboekaan se
'kolah hampir dekat, maka pekerdjaan
pekerdjaan itoe diatoer dengan setje
pat2nja, Keras persangkaan kita, di
| moelai pemboekaan sekolah nanti da
Djika sekiranja jang wadjib menga jaan roemah sekolah jang baroe itoe
boelkan permohonan HB. PNS. mem- ipakai.
beri kepada kaoem Normalisten.
Disamboet dengan gembira
a. Memberi kepangkatan itoe kepa
da toean 5. Soetawidjaja sebagai NorBerdirinja Comite Penolong kebaka
malist ditempat javg tidak merinta- ran sekolah2 Agama Parabek Minang
nginja.
Et
kabau di Djakarta, sebagai jang dioe“b. Berikan kepangkatan itoe kepada moemkan
dalam
Pemandangan”
Normalisten jang lainnja jg geschikt No. 261 lembar ketiga, mendapat sam
sebagai toean S. Soetawidjaja.
boetan jang gembira dari Hoofd2 Coc. Djika sekiranja at/m b tidak ber mite beserta Toean Sjech Ibrahim bin
hasil, pertjajalah terhadap kepada toe Moesa, dan segala goeroe goeroe Thaan S. Soetawidjaja seorang jang me- walib dengan moerid moeridnja. Roe
pgenal kepada organisatie, tentoe ia| panja boekan di Minangkabau serta
menghormati kepada boeahnja orga- kelilingnja sadja, orang bergiat boeat
keangkatan

meleset

menoendjang

sekolah terseboet bahkan

noen djaoeh diseberang laoetan, orang

kepada groep jang lain, tentoeia akan tak maoe poela ketinggalan memban
beroesaha jang lain, walau ia berkor- toe pergoeroean itoe dengan segala ich
ban diri.
Haa
.
las dan djoedjoer hati. Kita berdo'a
Kesimpoelan T.S, Soetawidjaja ten moedah2an berhasillah segala amalan
toe mengakoei bahwa ini pemilihan Comite PK SAPM itoe!
Aamin.

ada

boeabnja

dari pergerakan

PNS.

Dalam hal tawar menawar kepada In-

spectie tentoe T. S. Soetawidjaja

Dioendoerkan

mene|
Comite Pembangoen "Madjlis A'las
ngok poela akan oentoeng roeginja (Raad Islam) Minangkabau mengoepergerakan sendiri, bila ia tetap me- moemkan : bahwa mengingatkan sedi
nekan, djadi kami pertjaja bahwa ke kitnja permintaan dari segenap oetoe
poetoesannja jang akan diambil tentoe san di Minangkabau, jaitoe lebih koe
tidak akan meroegikan boeah Orga- rang 70 sidang, ternjata tidak sepadan
'nisatienja dan Normalisten hoesoesnja, dengan besarnja penjerahan jg diteri
ma oleh Comite waktoe rapat Oelamaoelama
tg 19 Sept. jl. dan sesoedah
Tentang pemberontakan di Ceram.

Dari Semarang diberitakan oleh Aneta dan menueroet soerat-kabar , Loc“
dari Ambon orang2 jang sama mela
koekan pemberontakan di Ceram te
lah didjatoebkan hoekoeman oleh Raad
van Hoofden di Piroe jang dipimpin
oleh controleur J.8. Tevens dari Am

Voorzitter:

H.A.

Secretaris:

Dt. Palindih

Directeur

Sjeck

Thawalib School

N.B. Derma

Parabe :

Moesa.

jang dikirimkan

boleb

pada:
Comite Penolong Kebakaran Thawalib School Parabek

(O. P. K, Th. 8,

,

44

Ahmad

"

Ali

Parabek)

bin

Alatas.

45 Sagaf Almenoer

51 Alwi

Solo

bin Ali Albabsji

5

61
62

5

tempat

Hand.JUPITER,

Cornelis, Filiaal »Probitas“
meuhweg, Buitenzorg.

Pa

Tjikeu-

aa

Mohamad

b Abdullah b Abdat

Zein b Abdullah Azzsebaidi

Brahim Baswedan
Abdullah bin Mobsin Alatas
Abdullah bin Ahmad

B'zorg

Tjiandjoer

Ali b Mohamad Alketiri
Bandoeng
Abdullah b Mohamad Baasjin
Abdullah b Afiff& Abdullah
Alhadad
5
Alatas
Cheribon
Mohd, b. Oesman Bahasoean
Mohamad b Ahmad Bafadal
3
Grissee Saleh Alboegri & Said Soewed
Abdullah b. Ahmad Alatas
Tegal
Bawazier
Na
Palembang Saleh Al Emer Bawazier
Oemar b. Hoesin Alatas
Mr, Cornelis
& Said Aldjabri
Poerwakarta Oesman Babrag & Salim
Mohamad bin Abdullah bin
bin Chalifah
Batavia-0.

Abdat

&

Ahmad

bin

Jeslam

Moehammad

bin Abdul-

Baloeel
Buitenzo»rg lah Moenif
Buitenzorg
Boekit Tinggi,
64 Ali bin Mohd Badjenet Soekaboemi Ahmad bin Abdullah bin
Mahri
Batavia C.
Sokongan dari setengah soedagar2 65 Zein b. Abdullah Azzoebaidi
Tjiandjoer Ahmad bin Sjamlan
Rangkasbetoeng
Fort de Kock
66 Ali bin Mohd Alketiri Bandoeng
Sekianlah, dan Comite mengharap
Pada bari Isnain ddo 29 Nov. '37, 67 Abdullah bin Mohd Baasjin ,
menerima djawaban dari wakil wakil
telah dipoengoet derma dan wakaf dari 68 Abdullah bin Afiff Alafiff &
jang lain dengan segera.
setengah soedagar2 (Handelaar) F.d.K.
Abdullah bin Salim Alatar C'bon
Dalam soerat jang kita terima dari
banjaknja kira2 f 56, oleh j.m. toean 69 Mohd bin Ahmad Bafadal
5
t. Abdulgadir Asjebli, Pekalongan, ia
Sjech Ibrahim Moesa dibantue oleh 70 Saleh b Abdullah Alboegri
seboet, bahwa ia soedah koempoel da
engkoe Idi Goegoek Tinggi,
& Said b. Mohamad Soeaid Tegal lam lijstnoja kira kira f 350,— dan pe
Dan lagi beberapa kodi atap seng. 71 Said bin Aboebakar Bawazir
ngoempoelan derma berdjalan
teroes
Didalam tabligh di Biroego didapat
& Said bin Mohd Seloem
dan bahwa t. Hoesin bin Ahmad bin
sokongan poela kira2 f 40.— Moedah
Bawazir
Boemiajoe Sjahab dan t, Abdullah Baras sedang
moedahan 'amal mereka itoe diterima 12 Ahmad b, Salim b. Sjamlan, Rang giat dan radjin mengoempoelkan der
Toehan Raboel'alamin, (A0)
kasbetoeng.
ma.
—O
—
73 Abmad Bahoewairis. Amboina.
Disini kita perma'loemkan,
bahwa
74 Saleh bin Abdoessamad Bawazir& Comite akan
MA'LOEMAT KEDOEA
menjiarkan
ma'loemat
Said Aldjabri. Meester Cornelis,
sewaktoe2 jg perloe, soepaja jang beDari Comite penolong keseng
15 Abdullah
Bahasoean.
Batavia.
kerdja bertambah radjin dan jg men
saraan bangsa Arab Pales
16 Oesman Bagrag & Salim bin Gha- derma akan mengetahoei, tjara bagai
tina Batavia.
lifah. Batavia-0,
mana Comite bekerdja.
Salam
bagi pembatja jang moelia. 71 Moehamad Moenif Nahdi, BuitenSelain dari itoe, Comite poen telah
z0rg.
Pada hari Ahad 14 November 1937
mengirim soerat kepadat. Tal'at Harb
Comite telah mengadakan vergadering 78 Ahmad bin Abdullah bin Mabri Pasja, President Bank Misr, seorang
Batavia-0,
jang pertama di kantoor Kapitein
Economist Arab jg terkenal di Esypte,
Arabieren di Batavia, jg telah dihadiri 79 Ali bin Harharah Batavia.
jang artinja lebih koerang begini:
$
oleh segenap anggauta, ketjoeali tt. 8) Abdulaziz Sjar'ie
(Sesoedah salam dan sebagainja).
,,
Mohd. bin Aboebakar Alatas dan Saied 81 Mohamad bin Afiff,
b. Ahmad
Bafadal
bin Salim Mashabi. Kesimpoelan poe 82 Mohammad
Kita memberitahoekan kepada padoe
Cheribon.
toesan jang telah diambil, ialah meka toean, bahwa di Batavia telah di
njiarkan soerat selebaran, sebagaimana
Comite telah mengirim kepada toe dirikan satoe Comite oentoek mengoem
jang toean telah batja dan mengang
poelkan derma goena bangsa Arab
an2 terseboet lijst derma
dengan soe
kat wakil? jang namanja kita seboet rat koeasa dari Comite serta soerat se Palestina jg sedang menderita keseng
lebih loeas
dibawah ini: serta no. lijstnja:
lebaran dan
satoe briefkaart oentoek saraan. Keterangan jang
1. Comite,
Batavia.
2. Hasan Arguebi & Nasar
Abdat.
H

3, 8. Ali Alhabsji,
4. Aboebakar bin Sjahab.
5. Saleh bin Mohd. Alatas
Mohd. bin Aboebakar
Alatas,

2
,
&
5

6. Faradj bin Zoo Annahdi.
Tasikmalaja.
7. Ali bin Awab Abdat. Padang.
8, Mohd, bin Salim bin Nabhan
Bangil,

9. Abdoerrabim Bahannan Malang.
$
mendengar pertimbangan-pertimbang 10. Hoesin bin Mohd,
Alhadad
Djombang.
an dari intjik intjik Sjech Abbas, Sjech.
Bondowoso,
Djao, Sjech Ibrahim Moesa Parabek, 11, Oemar Ammaar
Banjoewangi.
Sjech Daoed, Dr A Karim Amaroellah, 12. Faradj Lahmadi
H
Sjech Djamil Djambek, e. Abd Hamid 13. Ali bin Said Bawazir
(Toeankoe MoedoJ, e. Hadji Moein, 14. Saleh bin Said bin Koeddah
Pamekasan,
e, Moechtar Jahja, t. Mr Mahmoed
x
Joenoes, maka kerapatan 7—10 Sja- 15. Firma Albasjarahil
wal dioendoerkan waktoenja, dan per 16. Said bin Salim Sjeban&
Ali b. Ahmad Bandjandoeh
loe lebih dahoeloe diadakan pertemoe
Pontianak.
an antara anggota Uomite jg dipasra

tentang Comite ini toean akan dapat
batja dalam ma'loemat jang kita lam
dan menjanggoep bekerdja,
Sampai sekarang kita soedah terima pirkan beserta soerat ini, Kita telah
djawaban
dari toean2 jang terseboet memberanikan diri mewakilkan toean

djawab tanda telah menerima kiriman

dibawah

boeat menerima

ini:

koempoelkan

Ali bin Abdurrahman

. Albabsji
Batavia
Faradj bin Zoo Annahdi Tasikmalaja
Abdurrahim Bahanan — Malang
Hoesin

bin Mohamad

Albadad

Oemar

Ammaar

Faradj bin Ali Lahmadi

Djombang
Bondowoso

Banjoewangi

Saleh bin Said bin Koeddah (Vg. Sjoebbanul

Arab)
Firma

Pamekasan
Albasjarahil

pada

5

Abdullah bin Said Basalamah
Mohamad bin Mohsin
Arresjedi

Djatibarang
(Berebes)
Poerwokerto

Said bin Tahir Bawazier

'Tjilatjap

oeang

jg kita akan

oentoek disampaikan ke

jg berhak

menerimanja

di Pa-

lestina, karena kita mengetahoei

bah

wa toean seorang jg amat
menjintai
ke Islaman dan ke Araban.

Kita tidak

sjak,

bahwa

padoeka

toean akan kaboelkan
permoehoenan
kita dengan segala senang hati.

Insja Allah
datang

Abdurrahman bin Ghamendapat hoekoeman 6
lib Alhoereibi
Tjomal
tahoen, seorang mendapat koekoeman
Abdulgadir
Asjibli
Pekalongan
5", tahoen, 2 orang 4i/, tahoen, 3 oAbdullah
Baras
Ban— orang 5 tahoen dan 4 orang poela men hi dengan Oelama-oelama jang toea- 17 Talib bin Marie.bin Talib
“
djermasin Hoesin b Ahmad Sjahab
. dapat hoekoeman 4 tahoen lamanja toca, goena akan meroendingkan sikap
Semarang
“dan jang lain-lainnja masing2 sama jg positief oentoek pendirian Raad 18 Nasar b. Awab Abad Bandjermasin Hasan b Mohamad Baasjin
Koedoes
19 Abdoerrahman Alamoedi Makasser Abdullah b Alwi Bragil
Agama jg dikehendaki itoe,
mendapat hoekoeman 3 tahoen,
Soerabaja
Alatas
Mohsin
b
Abdullah
,
Donggala
Dan Comite beloem dapat menentoe 20 Mohammad Aldjoefri
« bon. 4 Orang

beli dimana-mana

Sahak

55 Mohd. bin Abdulkadir
Aldjoefri
56 Alsaid bin Awab Martak

60

dapet

Teroetamapada:Chem

Pasar Baroe, Toko Baba Gemoek,

Soerabaja
bin Talib
53 Oesman b Mohd Alamoedi
,,
bin

“Bisa

sar Senen, Toko Khouw Som H sei, Mr.-

52 Roebaja bin Moebarak

p/a 63

Boekhandel . M, Thaib Ibrahim
Moesa, Sjech Bantanweg no. 28

,
Koedoes

& Co

54 Abdulkadir

kin moeka.mendjadi
. halbes:lemboet,dan
Pen au
An leldaadiu

5

Baasjin

49 Awab Siahbal
50 Fa. Awab Soengkar
Aloermei

Paling
lijatoNooa
baek boeat
dea b

Semarang

47 Hasan bin Mohd.
48 Abdullah Baagil

57
58
59

Djalil

Ibrahim

b. Ahmad Sjabab,

2 46 Idroes Aldjoefri

menoenggoe preventief.
Menoeroet keterangan dari jang ber tingkatan jang mana begrooting semoea
wadjib di Kroe, bahwa selama sdr. nja ada kira kira f 5668,80 (lima riboe
poeloeh ratoes anam poeloeh
M. H. dalam preventief tidak mengoe anam
roepiah delapan poeloeh sen),
delapar
(rangi hoekoemannja.
Kalau benar bal ini, dimanakah oleh karena itoe kami hatoerkanlah
doedoeknja sdr. M.H. jang sedari tang ma'loemat ini kehadapan engkoe2 dan
gal 13 Augustus 1937, jang soedah di
moestikan tinggal dalam koeroengan

43 Hoesin

D

kita

jang pertama.

pada minggoe jg akan
akan

mengirim

Atas rama Comite

kiriman

wg Secretaris,

wg Voorzitter,
Pada hari Djoem'at 19 ini boelan
Comite telah moelai mengoempoelkan
derma

dan

soedah

jang tsb. dibawab
Dari

menerima

ini:

seperti

lijstiNo, 1, dari pendoedoek Ba

tavia dengan

oesaha Comite

sendiri,

dari toean toean jang tsb dibawah ini:
Hasan b. Saleh Argoebie
Taid b Salim Mashabi

Firma

Al-Amir Balahmar

f 100.—
» 100,—

, 100,—

Ai

den.

Beroleh Ie prijs DIPLOMA en BINTANG MAS PASAR GAMBIR 1937.

Ad siak

zsere koudere plaatsen

lib

gan bagi ra'jat Priangan,

ri olek Inspectie 2e resso

Bandoeng,
| sebagai Normalis
“boeng dengan g iam niet
dige verklarin

arta dan sebagai redactrice

ananingrat.

—

bawa

Amboina
Medan

selamat, moedah: ma'loematnja jang dibawah ini:
apkan dan
mendjadi toen
soeboer
Imoedahanoetj
Assalamoealaikoem w. w.

ra tertjantoemlah ,Schoolopz

eboeah

So

1

Ma'loemat
Comite penolong kebakaran Thawa-

. Isebagai hoofdred, dan t.t, A. Soedjana,|

am sk, ,Pemandangan” | Ikoes
erabatjada. lembaran
pertama, bah aa

23 Salim bin Ali bin Af.ff
24 Karamah bin Faradj bin

Comite beroesaha dengan

Soem-

PA tag Aka

6

Dimedja kita telah sampai s.k, ming

ran itoe, sebeloem langsoeng pertemoe
an dengan intjik intjik diatas, tapi In- 22 Ali Attamimi

Men Be

| NERS KELOEARAN DARI

toek

(kan sekarang, hingga apabila keoendoe “21 Salim bin Sjechan Alsegaf

Pangrewong

Henna Hen ca

ANGKATAN SCHOOLOPZIE-

Dari

f 25,—

:
ok

Sa
ok

i

| IToko Bandoeng Batavia
Seng

»”
»

10-—
10, —

»

»

hmad
2.

250

jali

» 2,50

3

|Amirb Moebarak
Said b. Moehsin
“ISaid b Abdullah
| IKaramah b Said

b Zimah
b. Mabri
Barawas
b Segeir

Badar b Awab b Segeir
Saleh b Salim Baloewel

2

,,
,

25—
20—
Aan

,
,
'”,
,

10—
10—
5—
5—

».
»

5—
5—

'Saleh b Roebajab Talib — ,
Moegbil. b. Hasan

Bedjat tanja si Kiri (dia nggak
ig
“bisa boeroe2 noelis, ma'loem beloem
3:

n

Pama

Lana

3

kalau

|Faradj

b Ali Aloewini

» 1.50

Azzam b Said Oemar Ambadar
'Mvehsin b Abdullah Talib

, 1,—
» L—

Abdullah

»

'Moehsin b Ali b Koeddah

seed si Kiri, soepaja feest itoe

b Salim b Segeir

| disoedahin dengan dns seperti bia
banya.

:

Totaal

ak

' Pada boeng Gendoet di ,Pem' di
sampeken kabar dari I. K. V. begini:
.a. Wij vierden wel lebaran.

boet dibawab

1—

'nahdi
Aboed

b Salim Askar

IKV tidak berniat oentnek ,berpe

ga.

NU

Aa

Tg

3

Ketanggoengan
menoeroet tijst

. soedah nggak ada artinja lagi,

t

f

moelai tg 1 December 37, terdiri dari:
Abdulrachim, stb No, 140/D Kraksa

an asal dari particulier.
Masoen stb No. 141/D. Walikoekoen,
asal idem,

Soekarso stb. No 142/D Poerwosarie,

asal dari Krembangan-baroe Soerabaia.
Soewardi, stb. No 143 D. Madioen,
asal dari Ngawi.

No. 34. f 24,50
perantaraan toean Hoesin

Dengan
bin

Ahmad

kita

bin Shahab,

soedah terima lijst No. 43,

29

nanti

144D.

Loemadjang,

Soekandi,

149D

Soekotjo,

150D Tanggoel,

Gending, asal dari

asal dari

pada

hari lebaran ini

452,—

Menoeroet kebiasaan, djika hari le
ini orang kian kemari memin
baran

asal dari Djimokerto Sb.

tapi betapakah
ma pembagian

rabaja. Widjin, 154D. Sepandjang asal
dari Soerabaja. Soetarjo, 155D, Malang

belakangan.

Demikian djoega beberapa soembangan
dimasoekkan da
lam siaran ini. .

Mas

Toeng-

goel 156D Djombang asal dari Bangil.
Kartimin og. Martodisanjoto 157 D. Ro
teri godjampi asal dari Besoeki. Slamet 158

Totaal oeang jang kita soedah

D Paree asal dari Kediri. Moh. Moedhar 159D Pamekasan asal dari Bang
kalan. Salamoe 160D Goerah asal dari

Soerabaja.

Soepardi

16ID.

Kraksaan

asal dari Kraksaan, Mas Soetardjo 162
D Ponorogo asal dari Patjitan. Woe-

membagikan
keoentoengan sebesar
f 18537— soeatos keoentoengan jang
tidak

sedikit didapatnja,

goena

djam

itoe,

keperloean

akan te

senang hatinja meneri
keoentoengan itoe.
SN
AKN
Pegadaian di Soerabaja

Dipat diketabosi oleh oemoem, dji
ka hari lebaran, maka dimana mana

di pegadaian penoeh

tempat keadaan

sesak adanja publiek jg, datang di Pe
gadaian oentoek meneboes barangnja.
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Moedah2han sahadja, seteroesnja le
moean dengan oendangan pada
Ibih
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Sastrosoewarno dan
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residentie Lamp. Districten.
—

O—

sikapnja,

sikap

ma

na telah dimoeat dalam madjallah ki
ta , Kedaulatan Ra'jat" nomer 7 boe .

bisi me-

Tjaroeban sendiri beloem

rakan dan
dipropagandakannja Peti
tie Soetardjo, jg menghendaki Indone

jang menentoekan

R. Satari,

1090 K.G.

dipastikan

Makloem

Boschwezen.

T,Noersimah candidaat Ini. Hulpon-

permoelaan

dioen,

Toean

—

kat mendjadi boschopzichter jg pada
masa ini masih memegang djabatan
terseboet boeat sementara waktoe.

Sastromihardjo.
t. t.

njimpa padi
Bisa

S. Sastrososarno.

Dienst

Oo

P.O.P.N.I. di Soerabaja minta disiar
kan ma'loematnja seperti berikoet:
Berhoeboeng dengan ramai dibitja-

piesident R. sia Berdiri sendiri (boekan Indonesia

v, Justitie di Medan.
Roekoen Tani

dengan oesoel Petitie
Soetardjo

kiranja

orang sematjam itoe dapat hoekoeman
jang setimpal
ia perboeat.

Atas

P.N.I

tidak menoeroet perentah

dan koerang sedap dilihat orang me- dalam boelan December 1937 akan
openbare vergadering:
mang soedah pada tempatnja oentoek 'mengadakan
'Diantara agenda mengesahkan RT.
|diperbaiki.
Cbabar jang kita terima sekarang: Tjaroeban sebagai kring Parindra Ma
telah memoetoeskan

VORO,

itoe tidak soeka memberi
tegoran
atau advies kedoea perkoempoelan tsb

setengah kalap itoe. Poen pemoekoel2 lama sekali dengan ketentoean bahwa
reog ini tak loepoet dari tjatjian2 dan ia akan meletakkan djabatannja kelak
dogdognja roesak poekak ditjotjogi pada tanggal 2 Januari 1938.

Commis.
Onderhoud pasar
'towihromo.
Permoelaan tahoen dimoeka ini, Pa

jang wadjib

menoem-

anggota

Toean P. Stolk telah diserahi oen:
Adakah diberikan kelonggaran oen
toek memegang djabatan beheerder di toek memboeat rapport
jg achirnja
Madioen boeat sementara waktoe. Be disampaikan kepada pengoeroes VO
liau pada masa ini masih mendjadi RO, kalau2 barangkali
pada waktoe
microfoon menangkap soeara jg koe
Oleh karena orang jang mendjadi leerling-beheerder di Soerabaia,
rang baik, oleh
semoea pengoeroes
'sangat terharoe loear biasa oleh soeara
kebetoelan tidak ada
diroemah,
me
nja reog dan djeritan orang jg setengah
ngoeroes masing
masing keperloean
kalap itoe, maka Lebe ini raendatangi
Verlof 'ke Europa.
nja ?
ke tempat itoe sambil memberi nasehat
Kita tetap merasa sajang dan me
kepada
pemoekoel-pemoekoel reog
Toesan P. de Rijk ambtenaar kelas 4
laloelah dari sitoe berkeliling seperti dari Dienst der In-en Uitvoerrechten njesal, selama kita berada dikota be
mendapat soegoehan
biasa ketempat lain.
dan accijuzen di Betawi (tolkantoor) sar ini, sampai
Inilah sebabnja jang pertama hingga telah diperkenankan oentoek pergi per obrolan sematjam tadi.
Moedah moedahan
tidak
begitoe
Lebe ini dapat tjatjian dan antjaman lop ke Europa lamanja 10 boelan, oleh
dalam
lain
waktoe,
akan diboenoeh oleh nama Erma jang karena ia telah memegang “djabatannja

inja akan mengoerangi pandji klatoeng

sar Ardj. akan

mendjadi

habis le muziekvereenigingen. 'Dalam

sehabis

djerit djerit jang ditabosi oleh serom
bongan taboean
Reog
(gel) jang

ga oleh t, M.P Memang sesoeatoe jg akan dikerdjakan dengan setjepaf,uja,
akan toemboeh itoe tentoe mengalami karena di waktoe panen j.a,d. dimoesikeadaan tetapi kita berharap agar di kan soedah selesai dan teroes bisa di
depannja ta' ada halangan karena rasa pakai moelai menggiling.
Kita sebagai pendoedoek Ardj. lain
nja partij Gerindo ini telah disjahkan
dari mengoetjap sjoekoer poen tentoe
.pemerentah sendiri.

sedikit pemandangan agar hal jg ber

hampir

Dipindahkan ke Soerabaja,
teraweh
biasa
diadakan mengadji
@oer'an (Tadaroes). Kira kira poekoel
Toesan W.J. Betz beheerder jang
12 malam orang nama Erma ini ada dibenoem boeat sementara waktoe te
ditempat roemabnja orang orang perem lah dipindahkan dari Madioen
kel:

| merangkan bahwa waktoe bitjara sama nama Soen Tee: sekarang dia lagi hi
. Kampo aan
ada didengar oleh Mgs boek mengoempoelkan bahan bahanjg
R Saleh dan keterangan diverbaal djoe 'perloe oentoek itoe, pekerdjaan
ini

moga2 ig berwadjib memberi

Kapal

tanggal 5 December

pal mail ,Dempo“

ditoenggos datangnja
panggilan Rol.
Bermoela
sebab sebahnja hal ini
Tadjoeg

ini saja

tiba,

— O—

Pada

loepoet dari antjaman akan diboenoeh.

Hal ini poen soedah diverbalkan

akan

Nah, tinggal didalam desa Pekalipan
Desa inipoen seharoesnja di Kn
oleh tt. Moebalighin (propagandis),
te poean latjoer jang letaknja tidak djaoeh Soerabaia.
roetama di Oemboel (Blok) depan Ys dari Tadjoeg terseboet. Waktoe itoe
Fabriek Petodjo, dan dibelakangnja. dianja berdjoged djoged sembari ber

dan Bapanja.
diterima dari P.B. Gerindo Jacatra jg
Sekianlah lebih dahoeloe penghara
— itoe waktoe kebetoelan dibawa waktoe pan kita, kita habisi. Moedah2han sa
. pergi ke kantoor Politie.
hadja oleh tt, Propagandis dan
Moe
balighin,
pengharapan
terseboet
dapat
Ini soerat beloem dikasihkan pada
“4. M.P, teroes toean Inspecteur politie perhatian sepenoehnja,
Kp
| beslag itoe soerat dan tengah2 peme— riksaan kira2 djam 5.30 sore roemah
BERITA ARDJAWINANGOEN
: Kes Anwar digeladah politie MP. dan
Peroesahaan Fabrik beras baroe
| dan phc dan kamponghoofd oentoek
“mentjari Notulen receptie dari itoe
Pembantoe menoelis:
Kabar jang kita dapat dengan pasti
peragaan,
'Dalam itoe penggelahan ta? dapat kebetoelannja, bahwa nanti permoela
: apa2. Sebab itoe Notulen soedah diki an boelan Januari 1938 di.tempat ini
rim ke PB. Djakatra.
akan di dirikan seboeah Fabriek be
ras
(Rijstpellerij), peroesahaan ini ada
' Pemeriksaan jg sedikit ini sampai2 tjabang
dari rijstpellerij Djatibarang
pk 9 malam baroe selesai dan besok- kepoenjaan Maatschappij bangsz Tiong
“nja sdr Tji Nang dipanggil djoega, hoa jang berkedoedoskan di Semarang.
hari Senennja sdr Kgs Oli dan R.'A.
Peroesahaan ini chabarnja akan me
— Roni poen diperiksa dalam ini hal.
nelan
ongkos tidak
koerang dari
Tidak berapa lama lagi sdr Kg An- 'f£100.060 jg djadi aannemer dengan
war menghadap pada t. MP. akan mel gebouw tsb. ada seorang Tionghoa ber

. Dan

lebaran

Diikoeti poela sebeloem hal ini di
ketahoei oleh Toean AW orang jg
bernama Erma ini, dalam tiga hari

as loeasnja.

Mn
an politie, mengadakan ini
pendoedoek dalam ke doea (2) Oem
vergadering.
boel terseboet itoe, baik perhoeboe

Sehingga
toean M. Politie tjoeriga
. akan membeslag soerat jang babaroe

hari

baran. Dari sana sini ada terdengar
pentjoeri masoek didalam roemah orang. Pendek kata siapa?
jg lalai akan
moedah mendjadi makanannja
sang
pentjoeri. Politie tentoe sadjz
tidak
tinggal diam roepanja semangat Leba
ran lebih hangbt dari tahoen jl,

itoe, ha

an: Santri kirik, Santri tai, poen

waktoe Lebaran

actief sekali, biasanja sampai

roes datang
dikantor,
oentoek dide
ngar keterangannja lebih djaoeh, dan

menjekap

menerangkan de

tiap2 malam soeara petasan terdengar
meskipoen beloem teroes2san. Kaoem
pendjahat bekerdja
roepanja dengan

itoe,
Sebabis begitoe Toean A.W. kasih
perintah besok dia orang dan teman2

'T AW,

Tentoe sadja hanja pihak jg berkoeasa
(RR?) disini jg dapat
ngan djelas,

Koerang 4 hari perkabaran

jg diperlakoekan sematjam dia orang

orang ba

itoe diberikan

toelis

djoeal bilang: terdjadinji hal sedemi
kian itoe boekan terhadap dia sendi
ri salja, tetapi ada poeloehnja orang

teroesnja

djika tambahan
terhitoeng moelai Juni

Berheoboeng

wangnja

dia mengantjam sembari menghoenoes
goloknja akan memboenoeh. Sipen-

jang diperlakoekan sematjam

moelai bl Juni

37 seperti pegawai lainnja. Alangkah

bahwa ke doea (2/9Oemboel ini sangat
rian persiapan tjabang Gerindo, be- perloenja, djika dimasoeki dan di pro biasanja reog ini dipergoenakan oen
loem mendapat soeara jang boelat. Ipagandai tentang Ilmoe ke Islaman toek membangoenkan
orang orang
jang maoe sacer selama boelan Poeasa
— Atas pemeriksaan. tocan M. oPlitie, Idan pengatahoean oemoem.
Disitoelah tt. propagandis (Moeba ini.
saudara Kgs Anwar disalahkan tidak

memberi tahoe sama pasirah marga

pang dan

pada tractement bl December '37 ini, (kita diperdengarkan lagoe2 jg speciaal
mereka dapat tambahan duurtetoeslag disiarkan oleh zender VORO dengan

Habismakan
diminta
wang,
bajar
mengantjam
akan
memboenoeh

telah dapat dikaboelkan, ialah

lan Juni

1937 jang

berkepala

",P' N1

terbadap oesoel Petisi Soetardjo

c.s,'

Kita menjatakan sikap terseboet de
ngan kita sertai koepasan pokok dan
maksoednja petitie itoe, dan
dengan
kritik, bahwa petitie itoe adalah mem
bahajakan bagi pergerakan ra'jat ka
rena djaoeh daripada toedjoean ra'jat
jang bermaksoed Indonesia Merdeka.
Agar soepaja
lebih djelas di keta
hoei oleh segenap pehak, maka disini

kita koetipkan bahagian konklisi dari
pada sikap P NI itoe, ialah seperti be
rikoet:

ap aka

A

— Duitsland

menoentoet
“ tanah dj adjahan

djawab seperti berikoet:

»Roepanja

tidaklah moengkin, dan

soedah tentoe

tidaklah

akan

berbatsil

(kalau daerah2 djadjahan mandaat (man

daatgebieden) hendak dibahagi poela.
Partai Radicaal-Socialisten tipak ber
I
Dalam perang doenia, 1914 hinig boeat begitoe, Italia, negeri fascis keberatan biar sedikit djoeappen, dji |
djadjahan diakoe sebagai
ga 1918, Duitsland kalah. Lain dari lain, djoega tidak bentji berlakoe se kapasar2tanah2
internasional,
dimana bangsa2
keroegian besarZ jang dideritanja oleh |demikian.
sekaliannja
bisa
mendapat
barang2 ba
kekalahan itoe, maka Duit
d ipak| Kedoea doeanja tidak menghormati
jg sama.
sjarat2
atas
pentirg,
jg
|han
perdjandjian2 internasional, dimana
sa djoega melepaskan tana
jab
Perantjis
pantas
dihormati
dan
akan
| mereka rasa perloe melanggar perdjan
nja, Tidak ketjil daerah? it
'memboeat
kebadjikan
pada
damai,
nja kira kira 2,600.000 KM. perse djian itoe. Dizaman ini, mereka beker lau ia mengambil initiatief oentoekka)
dengan kira kira 10 djoeta pendoe-| dja bersama sama oentoek memper
koeatkan posisi mereka itoe terhadap mengadakan conferentie internasional
doek.
i pada negeri2 jang berazas demokrasi. 'memeriksa soal ini, tertjerai dari soal
Maka daerah2 besar itoe, dibahag
antara Inggeris, Perantjis, Djepoer n,| Tidak heran, Duitsland mendapat lain.
Dari Inggeris kita dengar djawab oSerekat Afrika Selatan,
Nieuw Zeeland, sokongan dari Italia, dimana eDuitsdari Eden, minister oeroesan Loe
Australia dan Belgia, tetapi dibawah land menoentoet tanah
djadjahan. pisil
ar Negeri, dalam pidatonja dimoeka

nggoer Darah Speciaal

A

dent Perantjis, Congres itoe memberi

PAT

Volkenbond sebagai dae

Baroe beberapa

hari

berselang, tatkala

badan

Lageahuis,

agent-agent

rah
mandaat
(mandaatgebieden) kaoem fascis Italia meramaikan satoe
Mussolini ia membe
Daerah2 di Afrika seperti Togo, Ka pesta besar, Mussolini perdengarkan Inggeris. Kepada
bisa pendekkau sekita
jg
djawab
ri
pidato
besar dimoeka banjak
meroen, Tanganyika, Ruanda, Uruudi dalam
Inggeris tidak
bangsa
berikoet:
perti
an
orang, dimoeka wakil2 loear negeri
dan Zuid-West Afrika, dibahagi
Bang
besarmoe.
moeloet
n
perdoelika
AfriSerekat
Perantjis,
jang
hadhir
dalam
pesta
itoe,
bahwa
tara Inggeris,
ber
boeat
bersedia
selaloe
Inggeris
sa
soedahlah pantas kalau bangsa jang
ka Selatan dan Belgia.
hendak
kau
kalau
tetapi
at
moesjawar
Tanah djadjahan Duitsland di-Asia besar dan moelia seperti bangsa Duits,
bangsa Inggeris toeTimoer dan di-Laoetan Tedoeh, diba mendapat tempat poela diantura ne- bermoeloet besar,
n
mendapat djawab:
Epp
Hitler-Vo
li.
lagi antatara Djepoen, Nieuw Zeelaud ah negeri jang mempoenjai djadja Inggeris sedia boeat mengadakan com
Australia. Siapa hendak menjeli

dan

an.

diki toentoetan2 Duitsland terhadap
pad soal djadjahan, haroeslah ia tahoe

baik baik bagaimana pembahagian be
kas tanah djadjahan Duitsland, Karena
sekarang, semangkin ternjata, bahwa

hanjalah ditoe

Duitsland,

toentoetan

djoekannja pada daerab2 di-Afrika.
Dengan sengadja kita katakan seka
rang,

karena tidak asing lagi

pada

pembatja, bahwa negeri negeri fascis,

tidak

gampang,

ja, sekali kali tidak

Baroe baroe ini kita mendapat ka
bar, bahwa tidak lama lagi, Duitsland akan
memadjoekan
dengan te
rang, apakah toentoetan2nja terhadap

pada so'al tanah djadjahan jang seka

rang amat

ini sampai

hangat.

kebawah

Kalau

karangan

mata pembatja

di Indonesia, maka amatlah boleh dja
di, jang toentoetan2
itoe soedah oemosem, Sekarang soedahlah ada kabar,
toenggoe2
jang . Duitsland
tidak

Eng Thaij Ho Soerabaja
Eng

promis, tetapi kasih tidak bisa datang
dari satoe pihak sadja. Beri dan teri
ma, geven en nemen, itoelah azas hi
doep bangsa Inggeris.

Thaj

Thaij

Ho

An

8olo
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Djokja

Eng “ioe Tong Tjilatjap
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Djin
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XX
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Fe
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,

Eng
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Ban
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Mr.
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Tong)
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Ban-

Eng Nam Ho Peerboling
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Sen Tong)

Tjie
Ho
Tong) doeng
Eng Thaij Ho Semarang
Thaij Tjoen Ho) PekaloTjie
An
Ho)
ngan

Aa

rakjat

perwakilan

agent

Taij Ho Tong
Eng An Ho ) Batavia

t

pengawasan

ana

» Hoofd

Ban HokSoenTangerang

HARGA

Ho

Botol

besar

f 3.-

Botol kefjil f 1.75
harap dateng
bersaingan,
harga
Hwee,
Jan
Ada sedia roepa2 petasan dan
saksikan dan roepa? obat patent.

Dari itoe semoeanja, dapatlah kita
menarik kesimpoelan, bahwa soal Afrika akan mendjadi soal jg amat pen

ting bagi Eropah.

Soal ini, boekan ke

UN
DEWA
(HAIR CREAM)

palang soelitnja, Beberapa th. jl. ada
lah seorang Italia jg pandai, Dr, Mi
chelis, memadjoekan rentjana octnoek
menebas (ontginnen) Afrika oleh Ero-

sadja, tetapi ia soedah moelai menje
diakan Ministerie Oeroesan Djadjahan, pah. Menoeroet pendiriannja maka se
Waktoe
Hitler baroe mereboet ke ertinja, , Duitsland
hendak
menjata benarnja Eropah dan Afrika hanja sa
koeasaan di-Duitsland, sekali kali ia kau kepada orang loear bahwa ia tidak tce benoea, seperti djoega Afrika Oe
tidak setvedjoe dengan mereka jang bimbang lagi terhadap so'al, apa benar tara, Amerika Tengahdan Amerika Sela
menoentoet pengembalian tanah dja Duitsland akan mendapat
kembali tan tidak Jain dari pada satoe benoea
djahan pada negeri itoe. Sahabatnja, tanah djadjahan apa tidak. Ja, menoe sadja. Afrika ialah taman boeah2 dan
djendral Von Epp jg dari doeloedengan roet kabar dari London, soedahlah sajoer-majoer dari Eropah.
sedemikian. terlaloe
Pemandangan
tidak lelah, peraksi oentoek mendapat djoega ditentoekan, siapa akan dipang
bisa dipoeaskan.

dan hanja bisa timbol da
sederhana
lam pikiran orang jg, tahoe atau tidak
Duitsland.s Tidak
lain
dari Von
perang doenia, tidak mendapat per Ribbentrop, gezant Duitschland di tahoe, bersemangat imperialis, orang
setoendjoean dari Hitler. Doeloe! Se London,
akan memangkoe djabatan jg tidak menghitoeng adanja bangsa2
dalam daerah jg hendak ditebasnja,
karang keadaan soedah beroebah. Hit

ler sendiri menjokong aksi djendral
Von Epp. Oleh perobahan sikap itoe,
maka 'sekarang djendral Von Epp da
pat dipandang sebagai slompret poli
tik djadjaban Duitsland. Sebab itoe,
- perkataan2 jang keloear dari Von Epp

katkan

minister djadjahan

mendjadi

itoe,
Lebih djaoeh kita dapat kabar, jang
Italia dan Djepoen bersama sama akan
menoentoet,

soepaja

fatsal djadjahan

Afrika didiami oleh berbagai bangsa2
Betoel tingkat ketjerdasan mereka itoe
tidak sama, tetapi baugsa2 itoe tidak
dapat ' diperlakoekan lagi seperti boe

Er BINP DJEY/AW

dalam perdjandjian Versailles dirobah.x ah tjatoer sadja diatas jpapan tjatoer,
Fatsal djadjahan itoe, mengatoer peng Ada bangsa2 jg dapat diseboet merde
soal tanah djadjahan, tak da lepasan tanah tanah djadjahan Duits ka ada jg dikoeasai oleh bangsa2. Etentang
pat disia-siakan lagi dalam politik land. Tetapi roepanja, perobahan jang ropah, Keadaan ini terlaloe banjak di
ditoentoet

doenia.

oleh

Italia

dan

Djepoen

biarkan sadja,

Molenvliet

Von Epp mengoemoemkan

terhadap

rannja

soal

pada

piki

pengem

balian tanah djadjahan kepada Duits
land. Ia mempertahankan stellig ini:

Perdjandjian

bahagian

Duitsland

mana

lagi

tidak

djadjahannja,

Versailles, di

melepaskan tanab2

kita akoei,

Sebab itoe, atoeran2 Smandaten jg di
bahagikan oleh !Volkenbond kepada
negeri negeri jang sekarang

tah

tanah

bekas

tanah

memerin

Duitsland,

tidak berharga lagi bagi Duitsland.
Dus djoega dalam hal ini Von Epp
begitoe sadja, per
merobek
hendak

djandjian internasional jang djoega di

oleh 'Duitsland. Perboeatan se
teken
demikian, memang tidak asing dalam

politik negeri itoe sesoedahnja kaoem

nasional-socialis mereboet kekoeasaan.

Tetapi

boekan

sadja

Duitsland ber

Afrika,

dus

daerah2

jang dibahagi

istimewa oleh mereka

Inggeris,

loe

korban

,tenaga,

harta benda,

fiki

nomi. Toedjoean P N 1 memang sangat ran dan lain2nja moesti diadakan. Hoe
bertentangan dengan ideologienja kalkoem perdjoangan telah menoendjoek
oem berdjoia. PNI tidak dapat me kan, bahwa siapa jg soenggoeh2 be
ngambil bahagian, apa lagi memban kerdja bagi kepentingan ra'jat, ta'loe
tog pada actie Indonesia berdi sendiri poetlah ia dari pada kesoekaran dan
kesoesahan. Perdjoangan adalah tem
itoe,"
»Toedjoean PNI tidak terlarang, pat banjak deritaan, kesoekaran dan
dan sekali kali P NI ta' akan mele kesoesahan, Tetapi segala itoe mendja
paskan toedjoean Indonesia Merdeka di tanda akan kemenangan kita!!!
Demikianlah sikap kita itoe. Sikap
dan membelok ke toedjoean lain arti
mengianat kepada ra'jat, Melepaskan jg reeelbagi PNI, sebagai party ra'jat
toedjoean Indonesia Merdeka berarti radikal. Boekan bagi PNI sadja, tetapi
mematikan dan membasmi semangat soeatoe jg tjotjok dengan perasaan ha
ra'jat jang berdjoang, Ini berbahaja ti tiap2 ra'jat Ind. jg berangau2 mebagi partai, dan berbahaja bagi masja merdekakan ra'jat dan negeri.
aa
Poen dengan sikap itoelah, tidak
rakat kita.

Kita psen insjaf bahwa kini kita ti

dak dapat bergerak dengan lelveasa.
Soeara kita hanja sedikit terdengar
- oleh oemoem. Soeara dan idam2an ra

jat ta'diindahkan oleh jang berwadjib

Akan tetapi kita tidak tersesat di te
ngah2 djalan, Kebenaran telah ada

pada kita, Sama sekali kita tidak salah
kalau

kita mempertahankan pendirian

kita: tetapi sebaliknja, kita haroes
memperkoeat pendirian kita itoe.
-Ra'jat haroes tahoe akan kedaulatan
dirinja dan tiap2 anggota PNI berke
kewadjiban memberi penerangan pada
ra'jat soepaja terboeka otak dan fikiranvja, soepaja mereka insjaf dan me
ngerti bahwa
njai hak atas
3

Tahoen ini, pada malam 1 Sjawal
1356 jang laloe Perhimpoenan Nah
datoel Oelama Kring Parapattan telah
menerima 670 Liter beras fitrah boeat
dibagi

bagikan

kepada

jang

lamanja. Kleur ada roepa-roepa, seperti: IDJO, POETI, KOENING enz.
Harganja menoeroet djaman.
HAROEMNJA
ada TJOTJOK
sekali
Bisa dapet beli di Toko-toko dan waroeng-waroeng. Orang dagang
bisa dapet rabat bagoes.

Memoedjiken

Fabriek

berhak

menerima.
Pembagian terseboet dilangsoengkan
diroemah
toean
Sodhata
di Gang

Kramat Waroe Bt. C. Alhamdoelillah

sekalian fakir, miskin
dan moealaf
mendapat bagiannja
masing masing
dengan menjenangkan.

dengan

hormat

,TJAP

DEWA"

Molenvliet Oostno.73 Bat-C.-Tel.no

KAWAT

seorang ditective,
toer J. McPhee
Ia telah

Iiangkok
Kedjadian
Selama

king

telah

dadoe2

Road

parade

hebat.
3 Dec (Reuter)
di Nan:

seorang bangsa Tionghoa

Djepang

empat

bom,

wmentjar

hingga ser

orang

ke

segala

mendapat

loeka.
Si penjerang tsb laloe ditembak ma
ti dalam

seketika

itoe djoega oleh

se

orang pegawai poelisi Tionghoa.
Seorang
loeka, oleh

ja'ni onder inspek

mendapat

loeka ringan, be

onghoa. Kedoea orang ini sama bekerdja
di polisi
dari International
Settlement,

dilakoekan

melemparkan

djoeroesan

1019Bat

gitoepoen poela dengan constabel Ti-

Shanghai,

Nahdatoel Oelama membagi
zakat dan fitrah

Inggeris
telah mendapat
karena kena bom ini djoe

Pelempar

bom

itoe

ternjata

sekali

masih
hidoep, Seorang Thabib jang
telah melakoekan
pemeriksaan tentang
hal ini menjatakan bahwa pe-

lempar
bom 'itoe
membiarkan
poela

telah binasa dan
si pelempar bom

itoe

trottoir.

merebahkan

di

Orang telah menoetoep badannja de
ngan selimoet dan laloe diangkat oleh
opsir opsir Djepang dan ternjata sekali

bahwa

orang ini masih hidoep.

Lebih landjoet diberitakan bahwa
pelempar
bom terseboet telah menoe
2 Orang serdadoe Djepang menda
aa
C9 cm
toep
matarja.
Ia terserang oleh 4 tem
pat loeka berat dan seorang serdadoe
bakan antara mana doea tembakan
Djepang
djoega
mendapat
loeka
riHarga padi dan beras di Banjoemas
telah temboes didadanja dan laloe ia
ngan.
Harga harga padi dan beras di Ba
Kedjadian ini diseberang Sincere menoetoep matanja,
njoemas ada beroebah datam boelan Oe Building, dimana dalam boelan Sept.
Pertempoeran oedara hebat
tober '37 padi boeloe dan tjere koe jbl ini ada bom jg tidak diketahoei
di Nanking
rang lebih f 3,40 Di Kroja koerang dari pihak mana datangnja bom ini,
lebih f 8 tjeres Bandjarnegara lebih bom mana jg membikin binasa kepa
Nanking, 3 Dec. (Central Nevs
koerang

f 3,40 boeloe dan

tjere

boeas

100 kilogram, Beras f 7 a f 8 per 100
sewadjibnja anggota2 kita toeroet mem kg Djoega dipasar pasar koeranglebih
bantoe petitie itoe dengan djalan apa f 4 per 100 kg petjelan Oebi 50 a 60
poen djoea,
cnet jg seratoes kg. Katjang tanah
—0O—
ada naik sampai Ik f 6 per guintaal,
Pendapatan pabean Tegal
Kedele Ik f 7, Harga kelapa masih te
taplah tertjatat f 1,75 a f 2 per sera
Pendapatan (penerima4da) dari kan- toes boeah. Goela kelapa naik sampai
tor pabean kota Tegal selama boelan f 5 per guintaal, Copra jg kering ter
Nov'87 dan "36 (boeat perbandingan) tjatat (toeroen) f 8 a f 9 per guintaal.
djoemlahnja f 43037,88 melawan f 44 Tembako garangan jg no.1 di Karang
penerimaan? sedjak kobar Ik. f 2.50 per rigen (kira kira
273.60. Sedang
bl Januari hingga sampai itoe bl No i berat 5 kati). Harga padi di Poerwo
vember jbl, adalah f 577776,18 djoem kerto toeroen tertjatat Ik. f 3.70 per
lahnja melawan f 419313,Il dari sebelas
100 kg,
A
8
boelan dan th jg baroe silam. Mendjadi
pasar ada ramai se
pasar
Keadaan
pendapatan kantoor ini sekarang ber kali oemoemnja, toelis pembantoe,
tambah sebesar f 158463.02, toelis
——.p

mereka poen mempoe:
segala keboetoehan bil pembantoe.

DEWALIN atawa MINJAK RAMBOET ada meroepaken OBAT boeat
KETJANTIKAN. MINJAK RAMBOET ,TJAP DEWA" di TANGGOENG
TIDA BISA TENGIK OF ROESAK, maskipoen tersimpan 1 of 2 taon

toen

Soedahlah

oesoel Peti

merdekaan ra'jat ataa politik dan eco

Begitoe 'djoega

Perantjis,

oeraian diatas semoea

djelaslah kiranja

Duitsland.

Serikat toetan Duitsland oentoek mendapat ta
nah djadjahan poela, jg sebenarnja
kita terangkan diatas, bahwa Djepoen oentoek kehormatan Duitschland, tibahagiannja dari dak menghitoeng adanja bangsa2 tsb.
mendapat
sendiri,
tanah djadjahan Duitsland,3 tetapi tidak menanja apa bangsa2 jg tersang
daerah2 itoe terletak di Asia Timoer koet, soeka kembali dibawah perintah
dan dibeberapa kepoelauan di Laoetan Duitschland, Hal ini, hanjalah satoe
Tedoeh. Tentoe kita tidak salah kalau pihak dari soal jg amat soelit ini.
Tetapi ini dapatlah kita pastikan se
kita jakin, jang Djepoen sekali kali
akan tidak soeka kembalikan daerah2 karang: soal Afrika telah dimadjoe
kan kepoesat perhatian politik di-Ero
terseboet kepada Duitsland,
Bagaimana sikap Inggeris dan Pe- Ipah, soal Afrika ini akan tak dapat
rantjis terhadap pada
toentoetan2 dikeloearkan lagi dari medan politik
Duitsland ini, jang
disokong oleh Eropah.
Mussolini ? Djawab mereka itoe, lekas
Bagaimana dengan soal Indoneisa ?
sekali datangnja. Dari Perantjis, benar
(Persindo)
boekan dari pemerintah, tetapi dari
congres partai Radicaal Socialisten, Amsterdam, $ Nov, 1937.
ialah partai Chautemps, minister presi
antara

Afrika Selatan dau Belgia.

itoe doep didalam masjarakat, soepaja me
reka ta' moedah tertipoe oleh sesoea
tie Soetardjo terseboet bagi sidang ra toe golongan manapven jg hendak me
seloeroehnja. roesak pergaoelan hidoepnja. Dalam
mai dan kaoem PNI
sekali de pada itoe kesoekaran dan kesoesahan
djaoeh
itoe
Petitie
Oesoel
ngan maksoed PNI jang menoedjoe memang poen akan dihadapi oleh se
kearah Indanesia Merdeka, ja'itoe ke tiap anggota kita, bahkan kalau per
Dengan

tjoekoep

bagi

oost 78

Batavia-C,

Pada aehirnja boelan October, djen 'itoe, hanja akan mengenai daerah2 di jg hendak menoentoet tanah djadjahan

dral

29
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Saann,

kembali tanah djadjahan jg terpaksa
dilepaskan
oleh Duitsland sesoedah

ga.

da ratoesan orang dan orang orang ini

mendapat loeka djoega.
Dari pihak Djepang diberitakan bah
wa pelempar bom ini adalah seorang

bangsa Tionghoa dari pibak poelisi
diberitakan poela bahwa pelempar bom
ini ada dari seorang Korea.
Pelempar bom itoe telah

merebah

kan diri didepan gedoeng Sincere dan
poelisi mendjaga tempat tsb. dengan

soenggoeh2 dan tidak mengizinkan ke
pada segala orang oentoek mendekati
tempat itoe. Pembesar2 Djepang telah
ditem
meninggalkan satoe campagne
pat kedjadian tsb. sedangkan opsir2
dari ambassade telah
anggota2
dan

sama melakoekan ditempat itoe djoega
Orang Inggeris tsb. jang mendapat
loeka oleh serangan bom itoe adalah

Agency.

Ketika

pada

tg. 2 December

Nanking

2 pesawat terbang

telah dilakoekan serangan

oedara

di

Djepang

telah tertembak djatoeh 2 pesawat ter
bang Djepang poela mendapat
sakan besar,

keroe

Didalam serangan jg pertama kali
ada 11 pesawat terbang jg toeroet am
bil bahagian dan mengikoeti melakoe

kan

serangan ini.

Seboeah

pesawat

telah terserang

oleh

terbang. Djepang
pelor Tionghoa

sedangkan jang lain lainnja merat
dan melemparkan bomnja didekat Ia
pangan terbang Tachiao,
5

"

